زمانبندی ارتباط آزمایشی و مصاحبه شفاهی براساس الفبای نام خانوادگی _ پذیرش دکتری سال ( 1400آزمونی و استعداد درخشان)
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
شماره تماس
رشته امتحانی

نام مدیر گروه

ایمیل مدیر گروه

(نماینده)

(نماینده)

مدیرگروه یا
کارشناس به منظور

اطالعات مرتبط با نرم افزار
نام نرم افزار

پاسخگویی به

(لینک ،کددسترسی ،اکانت

ارتباط آزمایشی

مصاحبه

و)...

داوطلبان
s affar_ m@ modar

مهندسی عمران -

دکتر محمود

حمل و نقل

صفار زاده

es .ac.ir

مهندسی عمران -

دکتر امیر

kavus s ia@ moda

راه و ترابری

کاووسی

مهندسی عمران -

دکتر علی اکبر gols hani@ modar

ژئوتكنیک

گلشنی

مهندسی عمران -

دکتر عباسعلی

سازه

تسنیمی

res .ac.ir

es .ac.ir

https ://vclas s 4.moda
 res .ac.ir/b/g3t-yuk-الف تا ی روز  17خرداد ساعت  9الی 11

9121125096

BigBlue Button

9121008053

 res .ac.ir/b/wgc-zqp- BigBlue Buttonالف تا ی روز  17خرداد ساعت  10تا 11

الف تا ی روز  19خرداد ساعت  8:30تا 12

kpl-67u
https ://vclas s 4.moda
owg-ih1
9121951386

S kype

E mail

S kype

https ://join.s kype .co
m/Bs R F rV U eC E Bd

الف تا ی روز  12خرداد ساعت  17تا 19

الف تا ش روز  18خرداد ساعت  8الی 12
ص تا ی روز  18خرداد ساعت  13الی 17

الف تا ی روز  17خرداد ساعت  17تا 21

الف تا ت  24خرداد ساعت  8:30تا 12:30
tas nimi@ modare
s .ac.ir

https ://join.s kype .co
m/DJ gm1O NE 1K8Z

الف تا ی  18خرداد ساعت  9:30تا 11:30

ث تا س  24خرداد ساعت  14:30تا 18:30
ش تا ف  25خرداد ساعت  8:30تا 12:30
ق تا ی  25خرداد ساعت  14:30تا 18:30

مهندسی عمران -
مهندسی آب و سازه
های هیدرولیكی

دکتر حسن
اکبری

مهندسی عمران -

دکتر عباسعلی

مهندسی زلزله

تسنیمی

akbari.h@ modar
es .ac.ir

tas nimi@ modare
s .ac.ir

https ://vclas s 4.moda
9123840036

BigBlue Button

 res .ac.ir/b/7nd-7apالف تا ی روز  17خرداد ساعت  10تا 13rix-z6c

E mail

S kype

https ://join.s kype .co
m/DJ gm1O NE 1K8Z

الف تا م روز  19خرداد ساعت  8:30تا 13
م تا ی روز  19خرداد ساعت  14تا 16

الف تا ش  26خرداد ساعت  8:30تا 12:30
الف تا ی  18خرداد ساعت  16تا 18

ص تا ک  26خرداد ساعت  14:30تا 18:30
گ تا ی  27خرداد ساعت  8:30تا 12:30

