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

نام مدیر گروه (نماینده)

ایمیل مدیر گروه (نماینده)

مدیرگروه یا کارشناس
به منظور پاسخگویی
به داوطلبان

اطالعات مرتبط با نرم افزار
نام نرم افزار

(لینک ،کددسترسی ،اکانت

مصاحبه

ارتباط آزمایشی

و)...
روز  18خرداد ساعت  8الی 12

مهندسی مكانیک  -تبدیل
انرژي

دکتر رضا مداحیان

e cg.tmu@ gma il.com

خانم گلشاهی
02182883804

 https://vclass4.modarالف تا ي روز  17خرداد ساعت 8
الی 10
es.ac.ir/b/6jj-jkr-iq9- BigBlueButton
روز  18خرداد ساعت  13:30الی
gao
 18ش تا ي
الف تا س

روز  19خرداد از ساعت  8الی

مهندسی مكانیک  -ساخت و
تولید

خانم گلشاهی

دکتر داود اکبري

da a kba ri@ moda re s .a c.ir

دکتر حامد احمدي

@ applied.mechanics.tmuخانم گلشاهی
02182883804 gmail.com

02182883804

17 https://vclass4.modarخرداد از ساعت ( 14-12الف  15الف تا س
es.ac.ir/b/edu-vxg- BigBlueButton
روز  22خرداد از ساعت  8الی 15
)تا ي
oxn-eih
ش تا ي
الف تا خ  18 -خرداد  -ساعت
الف تا ي  17 -خرداد  -ساعت

مهندسی مكانیک  -طراحی
کاربردي

 11 https://vclass4.modarتا 12
es.ac.ir/b/ea9-pcc-piq- BigBlueButton
gww

 13:30الی 17:30
د تا ع  19 -خرداد  -ساعت  8تا
12
غ تا ي  19 -خرداد  -ساعت 14
تا 18
الف تا د  24 -خرداد  -ساعت 8

الف تا ي  23 -خرداد  -ساعت

مهندسی مكانیک  -طراحی
کاربردي (زمینه دینامیک،

دکتر مجید ساده دل

کنترل و ارتعاشات)

@ applied.mechanics.tmuخانم گلشاهی
02182883804 gmail.com

 15:30 https://vclass4.modarتا 17
es.ac.ir/b/7u4-gox- BigBlueButton
lms-waq

الی 12
ذ تا ص  24 -خرداد  -ساعت
 13:30تا 17:30
ض تا ي  25 -خرداد  -ساعت 8
تا 11

مهندسی هوا فضا -
جلوبرندگی

دکتر فتح اله امی

مهندسی هوا فضا  -دینامیک دکتر مسعود ابراهیمی
پرواز و کنترل

کچوئی

fommi@ moda re s .a c.ir

خانم گلشاهی
02182883804

 e bra himikm@ moda re s .aخانم گلشاهی
02182883804 c.ir

 https://vclass4.modarالف تا ي _23خرداد_ساعت  -11سه شنبه  25خرداد ساعت  9تا
es.ac.ir/b/qxk-x6j-ack- BigBlueButton
( 13الف تا ي)
12
tva
چهارشنبه  19خرداد /صبح از
 https://vclass4.modarالف تا ي_ 17خرداد_ساعت -14
 8:15تا ( 13الف تا ط)
es.ac.ir/b/efz-ajg-0v2- BigBlueButton
16
hzl
و  14تا ( 18ظ تا آخر)

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

نام مدیر گروه (نماینده)

ایمیل مدیر گروه (نماینده)

مدیرگروه یا کارشناس
به منظور پاسخگویی
به داوطلبان

مهندسی هوا فضا  -سازه هاي
هوایی

دکتر امین فرخ آبادي

 a minخانم گلشاهی02182883804 fa rrokh@ moda re s .a c.ir

اطالعات مرتبط با نرم افزار
نام نرم افزار

(لینک ،کددسترسی ،اکانت

ارتباط آزمایشی

مصاحبه

و)...
سه شنبه  18خرداد /صبح از  9تا

 https://vclass4.modarالف تا ي_ 17خرداد_ساعت -10
( 13الف تا شین)
es.ac.ir/b/way-ejb-iqy- BigBlueButton
12
wau
و  14تا ( 17صاد تا ي)

