
باسمه تعالی    

  

  3اطالعیه شماره 
 1400 ي طراحی صنعتیدکترویژه داوطلبان مقطع  جدول زمان بندي مصاحبه

 دانشگاه تهران پردیس هنرهاي زیبا گروه مستقل طراحی صنعتی

به شده اند می رساند برنامه زمان بندي داوطلبان محترم دوره دکتري طراحی صنعتی که مجاز به مصاحبه اطالع * 
را  در زمان هاي تعیین شده باید آمادگی انجام مصاحبه گرامی تنظیم شده و داوطلبان طبق جدول ذیل مصاحبه ها 
 . داشته باشند

 
مصاحبه ها به صورت مجازي برگزار خواهد شد، لذا خواهشمند است که از سی دقیقه قبل کلیه با توجه به اینکه * 

د. اعالم ورود شما به جلسه مصاحبه از طریق گروه واتس اپ داشته باشی الزم را شروع مصاحبه خود آمادگی از زمان
 در مرحله اول و در صورت عدم ورود از طریق تلفن اطالع رسانی خواهد شد. 

 
به منظور هرگونه هماهنگی الزم در باید  خرداد 23خرداد و یکشنبه  22دو روز شنبه کلیه داوطلبان در طول * 

مشکل در سیستم برگزاري مصاحبه بتوان امکان برقراري ارتباط را فراهم  دسترس باشند تا در صورت بروز هرگونه
 ساخت.

 
 ار خواهد شد. تصویري و زنده برگز -کانکت بصورت صوتی-دوبا کلیه مصاحبه ها در فضاي نرم افزاري* 

http://vroom.ut.ac.ir/finearts1 
 

داشته باشید و در ابتداي مصاحبه ارائه دهید. در مدت  در دسترس خود را "کارت ملی"حتما  "احراز هویت"براي * 
راهنماي برگزاري "حتما  داوطلبان گرامی د. الزم استند شزمان مصاحبه کلیه مکالمات و تصاویر ضبط خواه

 طالعه نمایند.مرا  "1400-1401مصاحبه دکتري به شیوه الکترونیکی (ویژه داوطلبان) سال 
 

* در صورت هرگونه تغییر احتمالی در زمان برنامه مصاحبه، اطالع رسانی الزم از طریق گروه واتس اپ داوطلبان و 
 همچنین وب سایت پردیس هنرهاي زیبا صورت خواهد گرفت. 

http://vroom.ut.ac.ir/finearts1


 
 
 

 طراحی صنعتی 1400برنامه زمان بندي مصاحبه داوطلبان دکتري تخصصی 
 

 تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف
 9:00 فرهاد آل علی 1

 شنبه
22/03/1400 

 

 9:30 زهرا شفیعی 2
 10:00 زهرا مریخ پور 3
 10:30 مهدیه جعفرنژاد 4
 11:00 زینب قیصریه 5
 11:30 مریم زارع 6
 12:00 صفا نقاش چیره دست 7
 12:30 نوید پیرایکده لو 8

مهدي سیفی محمد 9  9:00 

 یکشنبه
23/03/1400 

 

 9:30 فرید کشمیري 10
 10:00 احمدرضا وکیلیان 11
 10:30 مصطفی یوسفی 12
 11:00 محمد پاکدامن 13
 11:30 سید علی سید ثقلینی خسروشاهی 14

 12:00 مژده علی نژاد 15

 12:30 پارسادخت ولی اله 16

 


