
1400 خرداد 26چهارشنبه 1400 خرداد 25سه شنبه 1400 خرداد 24دوشنبه 

تمام روز در صورت نیازصبح و بعد از ظهرصبح و بعد از ظهرالکترونیک قدرت و ماشین- قدرت - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/DkRi6faDNvXENVyS3CI80dhttps://join.skype.com/L9xL5J0f0AEEhttps://join.skype.com/L9xL5J0f0AEEhttps://join.skype.com/L9xL5J0f0AEE

تمام روز در صورت نیازصبح و بعد از ظهرصبح و بعد از ظهرسیستم و فشار قوی- قدرت - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/DkRi6faDNvXENVyS3CI80dhttps://join.skype.com/ADIXykyqMq4whttps://join.skype.com/ADIXykyqMq4whttps://join.skype.com/ADIXykyqMq4w

صبح و بعد از ظهرصبح و بعد از ظهرمیدان- مخابرات - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/GbDjDiFu9hECTQDsBcVuCXhttps://join.skype.com/BTgWIBdMaIW4https://join.skype.com/BTgWIBdMaIW4

17 تا 13 و 12 تا 8(درخشان) 10 تا 8سیستم- مخابرات - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/I5YAR8fBKBdExBxnVHYyzxhttps://join.skype.com/GWtpNiyYTRo3https://join.skype.com/GWtpNiyYTRo3

صبح و بعد از ظهركنترل- مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/BRwG6EypObY7Mn0sEmH8fghttps://join.skype.com/IFdOrBC0ahR5

صبح در صورت نیازصبح و بعد از ظهرمدار- الکترونیک - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/KnSkcbjiRrtIK2iIvlJQ7rhttps://join.skype.com/JBe8rYgjJ5nmhttps://join.skype.com/JBe8rYgjJ5nm

صبح در صورت نیازصبح و بعد از ظهرافزاره- الکترونیک - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/KnSkcbjiRrtIK2iIvlJQ7rhttps://join.skype.com/GvbWiNmHDMcshttps://join.skype.com/GvbWiNmHDMcs

18 تا 13 و 12 تا 8سیستم های دیجیتال- الکترونیک - مهندسی برق 

https://chat.whatsapp.com/KnSkcbjiRrtIK2iIvlJQ7rhttps://join.skype.com/GQCUTQDVdy1y

صبح و بعد از ظهر(2364كد )نانو الکترونیک - فناوری نانو 

https://chat.whatsapp.com/E8S5ZG9nvJF8ldo714ACgbhttps://join.skype.com/MyvAdY5IKF2C

 در صورت نیاز12 تا 179 تا 14 و 12 تا 9بیوالکتریک-  مهندسی پزشکی 

https://chat.whatsapp.com/G2TFovyTjgU74m6FWHRBJBhttps://join.skype.com/H0q3FZAw1mXRhttps://join.skype.com/H0q3FZAw1mXR

صبح و بعد از ظهرصبح و بعد از ظهرنرم افزار-  مهندسی كامپیوتر 

https://chat.whatsapp.com/HRYvXiLLpJWHp78fBmEVZfhttps://join.skype.com/E8VVKuZ4ocXuhttps://join.skype.com/E8VVKuZ4ocXu

صبح در صورت نیازصبح و بعد از ظهرمعماری سیستم های كامپیوتری-  مهندسی كامپیوتر 

https://chat.whatsapp.com/HD02ywFhtLX5VyK8RaYVzihttps://join.skype.com/AtA6kIkTqsqZhttps://join.skype.com/AtA6kIkTqsqZ

 در صورت نیاز17 تا  1714 تا 14 و 13 تا 9هوش مصنوعی و رباتیکز- مهندسی كامپیوتر

https://chat.whatsapp.com/LebnK5pr1ILDzRvHVQZNYnhttps://join.skype.com/Ao8soSALB07Chttps://join.skype.com/Ao8soSALB07C

صبح و بعد از ظهرصبح و بعد از ظهرمهندسی فناوری اطالعات

https://chat.whatsapp.com/GxnSHlsJ7RJ3a8F3FCuGvMhttps://join.skype.com/FElbyYxUJoXMhttps://join.skype.com/FElbyYxUJoXM

به نام خدا

(روزانه، نوبت دوم و استعداد درخشان) دانشکده مهندسی برق وكامپیوتر دانشگاه تهران 1400برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دكتری 
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در صورت نیاز به  مصاحبه تکمیلی با شما از طریق تلفن  و ایمیل تماس گرفته خواهد شد و زمانبندی مصاحبه دوم هماهنگ می شود. برخی داوطلبان ممکن است برای یک مصاحبه علمی تکمیلی دعوت شوند* 

عدم دعوت به مصاحبه تکمیلی دوم به معنی ردی یا قبولی نیست، صرفا به این معنی است که از نظر گروه نیاز به اطالعات بیشتری برای تصمیم گیری نبوده است* 

حتما قبل از مصاحبه و در فراغ خاطر وارد اسکایپ شوید و میکروفن و بلندگو و وبکم خود را چک کنید* 

حتما باید وبکم داشته باشید و تصویرتان در مدت مصاحبه قابل رویت باشد* 

نام حقیقی خودتان در پروفایل اسکایپ و واتساپ باشد، حتی المقدور عکس خودتان را هم بگذارید* 

کارشناسان دانشکده و مدیر گرایش پاسخ می دهند. هر سوالی دارید در گروه واتساپ نظیر رشته خود بپرسید* 

چند نکته مهم

برای احراز هویت باید آن را نشان دهید. حتما کارت ملی خود را دم دست داشته باشید* 

اگر نیاز به ارسال مدارک تکمیلی مانند رزومه و هدفنامه باشد در گروه واتساپ به اطالعتان خواهد رسید* 

.لینک دعوت گروه واتساپ نظیر، زیر نام رشته آمده است. لطفا حتما به گروه واتساپ نظیر رشته خود ملحق شوید* 

یک شرط الزم مصاحبه آن است که تشکیل پرونده در سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران داده باشید و هزینه ثبت نام را پرداخت .  ارسال ایمیل برای شما یا عضویت در گروه واتساپ لزوما به این معنی نیست که مصاحبه می شوید* 

.کرده باشید

ارتباط با داوطلبان قبل، حین و بعد از مصاحبه از طریق گروه واتساپ خواهد بود و مدیریت صف مصاحبه نیز در واتساپ انجام می شود* 

 ساعته اعالم می شود2برنامه زمانبندی دقیقتر در واتساپ به تفکیک گروه اعالم می شود، به این ترتیب که برای هر نفر یک بازه زمانی تقریبی * 

شما را صدا می زنند. لطفا در بازه زمانی اعالم شده برای مصاحبه خود گوش بزنگ و در گروه واتساپ حاضر باشید* 

لطفا ملحق شوید. لینک دعوت اسکایپ زیر هر بازه زمانی برای مصاحبه آمده است. مصاحبه ها در اسکایپ برگزار می شود* 

دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر، دانشگاه تهران- موفق باشید 
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