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

نام مدیر گروه (نماینده)

ایمیل مدیر گروه (نماینده)

مدیرگروه یا کارشناس
به منظور پاسخگویی

اطالعات مرتبط با نرم افزار
نام نرم افزار

پژوهش هنر

دکتر اصغر فهیمی فر

fa himifa r@ moda re s .a c.ir

شهرسازی

دکتر هاشم داداش پور

Hda da shpoor@moda re s
.a c.ir

دکتر احسان اله

e shte ha rdia n@ moda re s .

خانم ضمیری

ارتباط آزمایشی

و)...

به داوطلبان

09125485321

(لینک ،کددسترسی ،اکانت

مصاحبه

BigBlueButton

 https://vclass1.modarالف تا ی  23خرداد
 23 es.ac.ir/b/4kc-gzg-خرداد  9تا 12

mlu-xq7

الف تا ش روز  26خرداد ساعت 8
تا 13
ص تا ی  26خرداد ساعت  14تا
20
الف تا د روز  19خرداد ساعت 8

مدیریت پروژه و ساخت

اشتهاردیان

a c.ir

09122111528
خانم رشتبری

09124385181
آقای دکامئی

https://vclass1.modar
es.ac.ir/b/ffm-nle-pwj- BigBlueButton
از ساعت 12-10
vfe

کلیه داوطلبان روز دوشنبه  17خرداد

https://vclass1.modar
BigBlueButton
es.ac.ir/b/m6p-l8nاز ساعت  9الی 12
bg7-g9f

الف تا ی سه شنبه  18خرداد

الی 12
ر تا م روز  19خرداد ساعت 13
الی 14:30
الف تا ص روز  25خرداد صبح از
ساعت  8الی 13
ط تا ن روز  25خرداد عصر از
ساعت  14به بعد

معماری

دکتر محمدجواد مهدی
نژاد

ma hda vine ja d@ moda re
s .a c.ir

09124385181
آقای دکامئی

https://vclass1.modar
BigBlueButton
es.ac.ir/b/df9-c2xاز ساعت  8صبح
tbw-f23

الف تا ی چهارشنبه  19خرداد

الف تا س روز  24خرداد صبح
از ساعت  8الی 13
ش تا ی روز  24خرداد عصر
از ساعت  14به بعد

معماری منظر

دکتر محمدجواد مهدی
نژاد

ma hda vine ja d@ moda re
s .a c.ir

09124385181
آقای دکامئی

https://vclass1.modar
BigBlueButton
es.ac.ir/b/n6x-xxuاز ساعت  8صبح
yon-som

الف تا ی چهارشنبه  19خرداد

الف تا س روز  23خرداد صبح
از ساعت  8الی 13
ش تا ن

روز  23خرداد عصر

از ساعت  14به بعد

هنرهای اسالمی

دکتر محمد کاظم حسنوند

mkh@ moda re s .a c.ir

09337402008
خانم اشراق

https://vclass1.modar
BigBlueButton
es.ac.ir/b/pp2-p6yاز ساعت  9الی 12
0zi-pxj

الف تا ی سه شنبه  18خرداد

الف تا ش روز  22خرداد صبح
از ساعت  8الی 13
ص تا ی

روز  22خرداد عصر

از ساعت  14به بعد

