شماره تماس مدیرگروه یا

رشته امتحانی

نام مدیرگروه (نماینده)

ایمیل مدیرگروه (نماینده)

کارشناس برای پاسخگویی به
داوطلبان

برنامه زمانبندی بر حسب حروف
الفبا

محل برگزاری مصاحبه علمی

مدیر گروه-کارشناس بخش
آب و هواشناسي

آقای دکتر منوچهر فرج زاده

farajzam@modares.ac.ir

82884666-82884679

آموزش زبان انگلیسي

آقای دکتر تاج الدیني

tajeddinz@modares.ac.ir

8288368۰-82883669

آموزش زبان روسي

خانم دکترمحبوبه علیاری شوره دلي

m.aliyari@modares.ac.ir

82883665-82883669

آموزش زبان فرانسه

آقای دکتر گشمردی

m.gashmardi@modares.ac.ir

828836۱4-82883669

باستان شناسي -دوران اسالمي

آقای دکتر سعید امیرحاجلو

saeed.hajloo@gmail.com

82884694- 82883693

 ۱7خرداد الف  -ی

ساعت  9تا  ۱8اتاق  ۱۰4گروه
جغرافیای طبیعي

 2۱خرداد الف – ش
 23خرداد ص – ی

ساعت  9تا  ۱8گروه زبان

 24خرداد جامانده های احتمالي

انگلیسي

دوشنبه  3۰خرداد (الف  -ش)

گروه زبان روسي

سه شنبه  3۱خرداد (ص -ی)

ساعت  9تا ۱7

(الف – ی)

 28خرداد الف – ش
 29خرداد ص  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه زبان فرانسه

 ۱7خرداد الف – ش

ساعت  9تا  ۱8گروه باستان

 ۱8خرداد ص  -ی

شناسي

تاریخ -ایران بعد از اسالم

آقای دکتر مقصودعلي صادقي

m_sadeghi@modares.ac.ir

82883689, 82883648

 23خرداد الف تا ی

ساعت  9تا  ۱8گروه تاریخ

تاریخ  -تاریخ اسالم

آقای دکتر مقصودعلي صادقي

m_sadeghi@modares.ac.ir

82883689, 82883648

 24خرداد الف تا ی

ساعت  9تا  ۱8گروه تاریخ

تكنولوژی آموزشي

آقای دکتر ایماني

eimanim@modares.ac.ir

828836۰5-82884692

 24خرداد الف  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه علوم تربیتي

جامعه شناسي  -جامعه شناسي سیاسي

آقای دکتر ربیعي

k.rabiei@modares.ac.ir

828836۱۱-828846۱6

28خرداد الف – ش

گروه جامعه شناسي

 29خرداد ص  -ی

ساعت  ۰8/3۰تا ۱7

جغرافیا و برنامه ریزی روستایي

آقای دکتر مشكیني

meshkini@modares.ac.ir

828846۱۱-82884679

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آقای دکتر مشكیني

meshkini@modares.ac.ir

828846۱۱-82884679

جغرافیای سیاسي

آقای دکتر ابراهیم رومینا

e.roumina@modares.ac.ir

82883666-82884679

روابط بین الملل

آقای دکتر محسن اسالمي

m.eslami@modares.ac.ir

82884692

روانشناسي

آقای دکتر فراهاني

h.farahani@modares.ac.ir

82885۰48-828846۱6

زبانشناسي

آقای دکتر گلفام

golfamar@modares.ac.ir

82883675-82883669

زبان و ادبیات فارسي

خانم دکتر دری

n.dorri@modares.ac.ir

82883648- 828836۱3

زبان وادبیات عربي

خانم دکتر روشنفكر

kroshan@modares.ac.ir

82884639-82884679

m.shaygan@modares.ac.ir

9۱2297۰532-82883648

 3۱خرداد الف  -ش
 ۱تیر ص  -ی
 24خرداد الف  -ش
 25خرداد ص  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه جغرافیا

ساعت  9تا  ۱8گروه جغرافیا

 2۱خرداد (الف -ش)
 22خرداد (ص -ی )

گروه جغرافیای سیاسي

 23خرداد جامانده های احتمالي

ساعت  ۰8/3۰تا ۱8

(الف – ی)

سنجش از دور و سامانه های اطالعات
جغرافیایي

آقای دکتر مهران شایگان

 29خرداد الف  -ی

گروه روابط بین الملل

 3۰خرداد الف  -ی

ساعت  9تا ۱7

 24خرداد الف  -ش

گروه روانشناسي

 25خرداد ص  -ی

ساعت  9تا ۱8

 2۱خرداد الف تا ی

ساعت  9تا  ۱8گروه زبانشناسي

 3۰خرداد الف – ش  3۱خرداد ص

ساعت  ۱۰تا  ۱8گروه زبان و

-ی

۱7خرداد الف تا ش
 ۱8خرداد ص -ی
 23تا  25خرداد الف  -ی

ادبیات فارسي

ساعت  9تا  ۱7گروه زبان و
ادبیات عربي
ساعت  9تا  ۱8گروه سنجش
ازدور

علوم سیاسي اندیشه های سیاسي

آقای دکتر شریعتي

shariati@modares.ac.ir

82884223-82883648

علوم سیاسي  -مسائل ایران

آقای دکتر شریعتي

shariati@modares.ac.ir

82884223-82883648

علوم شناختي  -زبانشناسي

آقای دکترگلفام

golfamar@modares.ac.ir

82883675-82883669

علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر روحي

k.roohi@modares.ac.ir

82883638-82883648

فلسفه تعلیم و تربیت

آقای دکتر ایماني

29خرداد الف – ش
 3۰خرداد ص  -ی
 28خرداد الف – ش
 29خرداد ص  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه علوم سیاسي

ساعت  9تا  ۱8گروه علوم سیاسي

 22خرداد الف  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه زبانشناسي

 ۱8خرداد الف – ش

ساعت  8/3۰تا  ۱7گروه علوم

 2۱خرداد ص  -ی

قرآن و حدیث

eimanim@modares.ac.ir

828836۰5-82884692

 25خرداد الف  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه علوم تربیتي

فلسفه و کالم اسالمي

آقای دکتر داود حسیني

davood.hosseini.c@gmail.com

82885۰26-82884692

 2۱خرداد الف  -ی

 ۰8/3۰تا  ۱8گروه فلسفه

فلسفه -منطق فلسفي

آقای دکتر داود حسیني

davood.hosseini.c@gmail.com

82885۰26-82884692

 ۱8خرداد الف  -ی

 ۰8/3۰تا  ۱8گروه فلسفه

فیزیولوژی ورزشي

آقای دکتر محمد احساني

ehsani@modares.ac.ir

828836۱8-82884692

مدیریت ورزشي

آقای دکتر محمد احساني

ehsani@modares.ac.ir

828836۱8-82884692

مطالعات زنان  -حقوق زن در اسالم

خانم دکتر شاکری

t.shakeri@modares.ac.ir

828846۱2-828846۱6

 3۰خرداد الف – ش
 3۱خرداد ص  -ی
 24خرداد الف – ش
 25خرداد ص  -ی

ساعت  9تا  ۱8گروه تربیت بدني

ساعت  9تا  ۱8گروه تربیت بدني

 28خرداد الف – ش

ساعت  9تا  ۱8گروه مطالعات

 29خرداد ص  -ی

زنان

