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رشته امتحانی

نام مدیر گروه (نماینده)

آب و هواشناسی

دکتر فرج زاده

ایمیل مدیر گروه (نماینده)

شماره تماس مدیرگروه یا کارشناس

نام نرم افزار

اطالعات مرتبط با نرم افزار (لینک ،کددسترسی ،اکانت و)...

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/man-jgu-00c-nu

به منظور پاسخگویی به داوطلبان

farajzam@ modares .ac .ir

82884616
skype

آموزش زبان انگلیسی

دکتر تاج الدینی (دکتر عالمی)

h.allami@ modares .ac .ir

82883693

B ig B lue B utton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/ham-wtz-rzt-dlq

آموزش زبان روسی

دکتر علییاری (دکتر بهارلو)

m.aliyari@ modares .ac .ir

82883665-82884681

skype

آموزش زبان فرانسه

دکتر گشمردی

m.gashmardi@ modares .ac .ir

82883669

BigBlueButton

باستان شناسی  -پیش از تاریخ

دکتر وحدتی نسب

m.hashemisarvandi@ modares .ac .ir

82883693

دکتر وحدتی نسب (دکتر سید میالد

m.hashemisarvandi@ modares .ac .ir

82885112-09372279528

skype
BigBlueButton

باستان شناسی  -دوران تاریخی

برنامه ریزی درسی

تاریخ  -بعد از اسالم
تاریخ  -تاریخ اسالم
تکنولوژی آموزشی
جامعه شناسی  -جامعه شناسی
سیاسی

دکتر ایمانی (دکتر طالیی)

دکتر صادقی گندمانی (دکتر جواد
مرشدلو)
دکتر صادقی گندمانی (دکتر جواد
مرشدلو)

skype
BigBlueButton

e.talaee@ modares .ac .ir

S kype

82883693

j.morshedloo@ modares .ac .ir

82883610-82883689

j.morshedloo@ modares .ac .ir

82883610-82883689

دکتر ایمانی (دکتر جواد حاتمی)

j.hatami@ modares .ac .ir

82883693

دکتر ربیعی (دکتر علیرضا ذاکری)

k.rabiei@ modares .ac .ir

مصاحبه

الف تا ی  8خرداد تا  12خرداد ساعت  8تا 12

https://join.skype.com/jd9OXNqEw7gI

هاشمی)

ارتباط آزمایشی

BigBlueButton
skype
B igB lueB utton
s kype

B igB lueB utton
s kype

https://join.skype.com/EOXghWOGY268
https://vclass1.modares.ac.ir/b/mah-amj-j8odim
https://join.skype.com/JSDv4evEosDg--

https://vclass1.modares.ac.ir/b/sayoqv-owa-wtk

الف تا ی چهارسنبه  ١٩خرداد ساعت  ٩صبح تا ١٢
الف تا ی روز  18خرداد ساعت 16الی18

خ تا ی روز  17خرداد ساعت 14/30الی 15/30

خ تا ی روز  19خرداد ساعت  14/30الی 16/30
الف تا ر روز  29خرداد ساعت  8:30الی 12

الف تا س روز  19خرداد ساعت  8:30:الی 12

ز تا ش روز  29خرداد ساعت  14الی 17

ش تا ی روز  19خرداد ساعت  14الی 17

ص تا ق روز  30خرداد ساعت  8:30الی 12
ک تا ی روز  30خرداد ساعت  14الی 17
الف تا خ روز  25خرداد ساعت  8:30الی 12

الف تا س روز  18خرداد ساعت  8:30الی 12

د تا س روز  25خرداد ساعت  14الی 17

ش تا ی روز  18خرداد ساعت  13:30الی 17

ش تا گ روز  26خرداد ساعت  8:30الی 12
ل تا ی روز  26خرداد ساعت  14الی 17
الف تا ج روز  22خرداد ساعت  8الی 12

https://vclass1.modares.ac.ir/b/jav-wow-o44-kfe

الف تا ی  17خرداد ساعت  16تا 17

الف تا ی  19خرداد ساعت  10تا 17

https://vclass1.modares.ac.ir/b/jav-wow-o44-kfe

الف تا ی  17خرداد ساعت  17تا 18

الف تا ی  18خرداد ساعت  9تا 16

الف تا ی روز  18خرداد ساعت  8تا 16

الف تا ی روز  25و  26خرداد از ساعت  ۸صبح تا ١۸

https://vclass1.modares.ac.ir/b/jav-nye-l2y-lhp
https://join.skype.com/BjjNr6lLZwqk

meshkini@ modares .ac .ir

9397158265

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/abd-euw-9lr-mqf

hafezn_ m@ modares .ac .ir

82883636

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/ebr-kvj-x5n-out

eslami.m@ modares .ac .ir

82884692

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/moh-xc1-nln-trs

h.farahani@ modares .ac .ir

82884616

skype

82884681

ث تا س روز  19خرداد  10تا  11صبح
ش تا ی روز  19خرداد  11تا  12صبح

روابط بین الملل

دکتر اسالمی

روانشناسی

دکتر فراهانی (دکتر اسرافیلیان)

زبان شناسی

دکتر گلفام

golfamar@ modares .ac .ir

زبان و ادبیات فارسی

BigBlueButton
skype

چ تا س روز  22خرداد ساعت  14الی 17
ش تا ک روز  23خرداد ساعت  8الی 12
گ تا ی روز 23خرداد ساعت  14الی 17

82883693-09173311217

جغرافیای سیاسی

ص تا ی روز  20خرداد ساعت  9الی  12و  14الی 17

https://join.skype.com/zPmNc02nYGBv

BigBlueButton

دکتر حافظ نیا (دکتر ابراهیمی رومینا)

الف تا ی روز یکشنبه  ٢۳خرداد از ساعت  ۸:۳۰تا  ١٢:۰۰و ساعت  ١۳:۳۰تا ١۷:۰۰
الف تا ش روز  19خرداد ساعت  9الی  12و  14الی 17

الف تا ی روز  17خرداد ساعت  8تا 16

https://vclass1.modares.ac.ir/b/ali-1wm-tmy-g3b

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

الف تا ی روز شنبه  ٢٢خرداد از ساعت  ۸:۳۰تا  ١٢:۰۰و ساعت  ١۳:۳۰تا ١۷:۰

الف تا ح روز17خرداد ساعت  13/30الی 14/30

الف تا ت روز  19خرداد  9الی  10صبح

دکترافتخاری (دکتر مشکینی)

الف تا ی روز  17خرداد ساعت  8تا 16

الف تا ح روز  19خرداد ساعت  9الی 13

https://join.skype.com/JSDv4evEosDg

https://vclass1.modares.ac.ir/b/say-oqv-owa-wtk

¹Â¸Ÿ

¿ZˆYÊ

https://join.skype.com/D8W0Ey0FxjOw
https://vclass1.modares.ac.ir/b/ars-olg-vzf-tun
https://join.skype.com/F7PRwL5DMFvj

دکتر دری

n.dorri@ modares .ac .ir

82883648

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/naj-opj-vgq-yw3

زبان و ادبیات فارسی  -ادبیات عرفانی دکتر دری

n.dorri@ modares .ac .ir

82883648

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/naj-opj-vgq-yw3

زبان وادبیات عربی

دکتر روشنفکر

sahbahrami@ modares .ac .ir

82883669

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/kob-xgq-fko-shi

ژئومورفولوژی

دکتر فرج زاده

farajzam@ modares .ac .ir

82884616

skype

دوشنبه  17خرداد الف تا ی  9الی 12
چهارشنبه  19خرداد ساعت  9تا  :.12کلیه داوطلبان .چهارشنبه  19خرداد از

الف تا ر روز  23خرداد ساعت  8الی  12ظهر
ز تا ی روز  23خرداد ساعت  14تا 17
سه شنبه 18خرداد الف تا ح ساعت  9الی 12
خ تا ی  12الی 16
شنبه  22خرداد  :1400کلیه داوطلبان از ساعت  8:30تا  13به ترتیب حروف الفبا

ساعت  13تا  :15کلیه داوطلبان

یکشنبه  23خرداد  :1400کلیه داوطلبان روزانه از ساعت  8:30تا .13
الف تا پ روز دوشنبه  24خرداد از ساعت  9:30الی 12:30

الف تا د در روز سه شنبه  11خرداد از ساعت  10الی 12:30

ت تا د روز دوشنبه  24خرداد از ساعت  13:30الی 14:30

ذ تا ی در روز چهارشنبه  12خرداد از ساعت  10الی 12:30

ذ تا ک روز سه شنبه  25خرداد از ساعت  9:30الی 13

الف تا ی روز دوشنبه  24خرداد از ساعت  9الی 17
الف تا ی روز  19خرداد ساعت  8:30الی 10

گ تا ی روز سه شنبه  25خرداد از ساعت  13:30الی 14:30
الف تا ش  25خرداد ساعت  9الی 17
ص تا ی  26خرداد ساعت  9الی 17
الف تا خ روز  22خرداد ساعت  8:30الی 12:30

از الف تا س روز  30خرداد ساعت  9صبح الی  13از ش تا ی بعد از ظهر همان

د تا ی روز  22خرداد ساعت  14الی 18
از الف تا س روز  31خرداد ساعت  9صبح الی 13

روز ساعت  14الی 18

و از حرف ش تا ی روز  31خرداد ساعت  14الی 18

از الف تا س روز 30خرداد ساعت  9صبح الی  13از ش تا ی بعد از ظهر همان

از الف تا س روز  31خرداد ساعت  9صبح الی 13

روز ساعت  14الی 18

و از حرف ش تا ی روز  31خرداد ساعت  14الی 18
الف تا ر روز  18خرداد از ساعت  9تا 12

الف تا ی روز  17خرداد از ساعت  11تا 12

ز تا ص روز  18خرداد از ساعت  14تا15/30
ض تا ی روز  19خرداد از ساعت  9تا11/30

سنجش از دور و سامانه های اطالعات
جغرافیایی

دکتر شمسس الدینی

ali.shamsoddini@ modares .ac .ir

علوم سیاسی  -اندیشه های سیاسی

دکتر شریعتی

shariati@ modares .ac .ir

علوم سیاسی  -مسائل ایران

دکتر شریعتی

shariati@ modares .ac .ir

علوم شناختی  -زبانشناسی

دکترگلفام

golfamar@ modares .ac .ir

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/man-jgu-00c-nut

S kype

https://join.skype.com/jd9OXNqEw7gI

skype

oghabtalaee

82883648

الف تا ی  8خرداد تا  12خرداد

ساعت  8تا 12

الف تا ذ روز12خرداد ساعت  8الی 12

الف تا ذ روز  17خرداد ساعت  9:00الی 17:00

ذ تا ی روز  12خرداد ساعت  14الی 17

ر تا ی روز  18خرداد ساعت  9:00الی 18:00
الف تا م روز18خرداد ساعت 13-9

82883648-82884223-

BigBlueButton

http://vclass1.modares.ac.ir/b/sha-2um-rig-zbw

الف تا ی روز13خرداد ساعت 18-13

82883648-82884223-

BigBlueButton

http://vclass1.modares.ac.ir/b/sha-2um-rig-zbw

الف تا ی روز13خرداد ساعت 18-13

82884681

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/ars-olg-vzf-tun

الف تا ی روز  19خرداد ساعت  10:30الی 12

09123732449
09123732449

1

الف تا ی روز  18خرداد ساعت  8تا 16

ن تا ی روز  18خرداد 16-13
الف تا م روز19خرداد ساعت 13-9
ن تا ی روز  19خرداد 16-13
الف تا ر روز  23خرداد ساعت  8:30الی 12:30
ز تا ی روز  23خرداد ساعت  14الی 18
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زمانبندی ارتباط آزمایشی و مصاحبه شفاهی براساس الفبای نام خانوادگی _ پذیرش دکتری سال ( 1400آزمونی و استعداد درخشان)
دانشکده علوم انسانی
رشته امتحانی

نام مدیر گروه (نماینده)

ایمیل مدیر گروه (نماینده)

شماره تماس مدیرگروه یا کارشناس
به منظور پاسخگویی به داوطلبان

نام نرم افزار

اطالعات مرتبط با نرم افزار (لینک ،کددسترسی ،اکانت و)...

ارتباط آزمایشی
لف تا ط 19خرداد از ساعت  16صبح تا 17عصر

مصاحبه
ع تا ی 19خرداد از ساعت

علوم قرآن و حدیث

دکتر روحی

k.roohi@ modares .ac .ir

82884679

skype

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر ایمانی

eimanim@ modares .ac .ir

82883693

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/jav-nye-l2y-lhp

فلسفه و کالم اسالمی

دکتر حسینی چفلی (دکتر زاد یوسفی)

82883648-82884620

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/dav-dnh-8d9-jwg

الف تا ی  17خرداد ساعت  13تا 15

فیزیولوژی ورزشی

دکتر احسانی (دکتر شهربانیان)

ehsani@ modares .ac .ir

82883618

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/sha-v5z-v1j-ek0

(الف تا ر) روز  20خرداد ،ساعت 12:00-11:00

مدیریت ورزشی

دکتر احسانی (دکتر صفاری)

ehsani@ modares .ac .ir

82883618

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/saf-rcy-xvt-xng

مطالعات زنان  -حقوق زن در اسالم

دکتر آذری

h.azari@ modares .ac .ir

9397158265

BigBlueButton

https://vclass1.modares.ac.ir/b/haj-aaq-8ib-rvf

davood.hosseini@ modares .ac .ir

https://join.skype.com/J4s3NlA4ftZ8

 17صبح تا  18عصر
الف تا ی روز  18خرداد ساعت  8تا 16

الف تا ط  25خرداد از ساعت  8صبح تا  18عصر
ظ تا ی  26خرداد از ساعت  8صبح تا  18عصر
الف تا ش روز  24خرداد ساعت  8تا  12و ساعت  14تا 18
ص تا ی روز  25خرداد ساعت  8تا  12و ساعت  14تا 18
الف تا ص روز  19خرداد  8تا 12
ض تا ی روز  19خرداد  14تا 17
(الف تا ث) روز  22خرداد ،ساعت 12:00-9:00

(ز تا ی) روز  20خرداد ،ساعت 13:00-12:00

روز چهارشنبه  12خرداد از ساعت  :19تا  21همه داوطلبان

(ج تا ط) روز  22خرداد ،ساعت 18:00-13:00
(ظ تا م) روز  23خرداد ،ساعت 13:00-9:00
(ن تا ی) روز  23خرداد ،ساعت 14:00-13:00
روز دوشنبه  17خرداد از الف تا ث  9تا 12:30
روز دوشنبه  17خرداد از ج تا ق  13:00تا 17
روزسه شنبه  18خرداد از ک تا ی  9:00تا 12:00

الف تا ی شنبه  22خرداد ساعت  9الی 12:30

دوشنبه  24خرداد الف تا ی ساعت  9الی 12:30

