
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص نحوه مصاحبۀ مجازی داوطلبان دکتری  ۲شماره اطالعیه 

 ۱044-۱933 متمرکز سال تحصیلی تخصصی نیمه

 :قابل دسترسی است ،های ذیل ها در لینک بندی مصاحبه دکتری به تفکیک رشته جداول زمان .۱

 (سه گرایش)شناسی  رشته جامعه

 توسعه روستاییشناسی  جامعهرشته 

 شناسی رشته جمعیت

 رشته دانش اجتماعی مسلمین

 رشته رفاه اجتماعی

 رشته علوم ارتباطات

 شناسی رشته مردم

 ،رشته –برای هر گروه . آمده است ذیلنشانی اینترنتی محل برگزاری مصاحبه مجازی دکتری به تفکیک رشته در جدول  -۲

حداقل  دبای ن میااتاق انتظار که داوطلب ،یکی محل اصلی برگزاری مصاحبه و دیگری ؛دو اتاق مجازی در نظر گرفته شده است

یک ساعت قبل از نوبت خود وارد اتاق انتظار شوند و به محض اعالم مدیر اتاق انتظار از این اتاق خارج شده و به اتاق اصلی 

 .وارد شوند

 نام رشته نک اتاق مصاحبهلی لینک اتاق انتظار

http://vclas3.ut.ac.ir/social8 http://vclas3.ut.ac.ir/social۱ (سه گرایش)شناسی  رشته جامعه 

http://vclas3.ut.ac.ir/social3 http://vclas3.ut.ac.ir/social۲ شناسی رشته مردم 

http://vclas3.ut.ac.ir/social۱4 http://vclas3.ut.ac.ir/social9 رشته دانش اجتماعی مسلمین 

http://vclas3.ut.ac.ir/social۱۱ http://vclas3.ut.ac.ir/social0 رشته رفاه اجتماعی 

http://vclas3.ut.ac.ir/social۱۲ http://vclas3.ut.ac.ir/social5 رشته علوم ارتباطات 

http://vclas3.ut.ac.ir/social۱9 http://vclas3.ut.ac.ir/social6  توسعه روستاییشناسی  جامعهرشته 

http://vclas3.ut.ac.ir/social۱0 http://vclas3.ut.ac.ir/social7 شناسی رشته جمعیت 

 

در سایت  ۱933-۱044 یلیمتمرکز سال تحص مهین یتخصص یدکتر یدانشجو رشینحوه پذ هیاطالع دداوطبان عزیز بای -9

  .با دقت و به طور کامل مطالعه نمایند( الکترونیکیراهنمای مصاحبه به ویژه )دانشگاه تهران را 

داوطلبان گرامی، الزم است به منظور اطمینان از عدم بروز هیچ گونه مشکل در روند مصاحبۀ خود ضمن اطمینان از اتصال . 0

افزاری جایگزینی برای  را نصب کنند تا در صورت بروز مشکل احتمالی، امکان نرم Skypeافزار  اینترنت و سرعت آن، نرم

همچنین در صورت هرگونه سوال یا ابهام با رابط الکترونیک دانشکده، مهندس اشکان جعفرزاده، با . مصاحبه داشته باشند

 ۀو عدم مراجع استبار  کیاً رفص ،هر داوطلب یمصاحبه برادیهی است فرصت ب. تماس بگیرند 43۱۲509۲079شماره تماس

 . خواهد شد یآنان تلق انصراف منزله به یبند داوطلبان مطابق با برنامه زمان


