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

نام مدیر گروه
(نماینده)

مدیرگروه یا
ایمیل مدیر گروه (نماینده)

کارشناس به منظور

نام نرم افزار

پاسخگویی به

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

پسورد Big

اطالعات مرتبط با نرم افزار

Blue

adobe connect

Button

(لینک ،کددسترسی ،اکانت و)...

داوطلبان

اطالعات مرتبط با
نرم افزار skype
(لینک ،کددسترسی،

ارتباط آزمایشی

مصاحبه

اکانت و)...
الف تا چ روز  25خرداد ساعت  8تا 13

شیمی -شیمی

دکتر عبدالعلی

آلی

علیزاده

شیمی -شیمی

دکتر نادر علی زاده

تجزیه

مطلق عراقی

شیمی -شیمی

دکتر محسن وفائی

فیزیک

حسین آبادی

aalizadeh@modares.ac.ir

alizaden@modares.ac.ir

9122957454

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m Adobe
ah-e8v-a7p-jbh
C onnect

780783

82883409

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m
ah-nkw-zhi-xl7

75188

S kype

https://vc1.modares.
ac.ir/phd.2/
لینک گروه به
اطالع داوطلبان
می رسد.

BigBlueB

m.vafaee@modares.ac.ir

9128114889

utton،
https://vclass2.modares.ac.ir/b/m
Adobe
ah-zix-yjx-gys
Connect،

583306

https://vc1.modares.
ac.ir/phd.4/

لینک گروه به
اطالع داوطلبان
می رسد.

الف تا ی روز 19خرداد

ح تا ز روز  25خرداد ساعت  14تا 18

ساعت  8تا 18

س تا ق روز 26خرداد ساعت 8تا 13
ک تا ی روز 26خرداد ساعت  14تا 18

الف تا و روز  12خرداد ساعت

الف تا ص روز  19خرداد ساعت 9تا 13:30

 10تا 12:30

ض تا ی روز  19خرداد ساعت  14تا 19
الف تا چ روز  18خرداد ساعت  8:30تا 12:30

الف تا ی روز  12خرداد

ح تا ر روز  18خرداد ساعت  14تا 17

ساعت  10تا 13

ز تا غ روز  19خرداد ساعت 8:30تا 12:30
ف تا ی روز 19خرداد ساعت  14تا 17

S kype
الف تا ش روز13خرداد
شیمی -شیمی
معدنی

دکتر علی مرسلی

علوم زمین-

دکتر نعمت اله

پترولوژی

رشیدنژادعمران

زمین شناسی

دکتر مجید قادری

morsali_a@modares.ac.ir

9122420568

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m BigBlueB
ah-bvb-jgu-uv3
utton

697400

rashid@modares.ac.ir

9122973137

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m BigBlueB
ah-dc4-mh3-fzl
utton

794300

mghaderi@modares.ac.ir

9121943145

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m BigBlueB
ah-8un-9kz-ur1
utton

78049

الف تا خ روز  17خرداد ساعت  8الی 12

ساعت  8الی 12

د تا ع روز  17خرداد ساعت  14الی 17

ص تا ی روز  13خرداد

غ تا ک روز  18خرداد ساعت  8الی 13

ساعت  14الی 17
الف تا ی روز  12خرداد

گ تا ی روز  18خرداد ساعت  14الی 17

ساعت  10تا 13

الف تا ی روز  19خرداد ساعت  9:45تا 13
الف تا ث دوشنبه  17خرداد ساعت  9تا 13
ج تا ذ دوشنبه  17خرداد ساعت  14تا 18

علوم زمین-
اقتصادی

خرداد ساعت  8تا 12

س تا ق سه شنبه  18خرداد ساعت  14تا 18
ک تا م چهارشنبه  19خرداد ساعت  9تا 13

BigBlueB

علوم زمین-
زمین شناسی

الف تا ی چهارشنبه 12

ر تا ژ سه شنبه  18خرداد ساعت  9تا 13

دکتر علی ارومیه ئی uromeiea@modares.ac.ir

9124843364

utton،
S kype

مهندسی

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m
ah-cgp-huz-hw6

لینک گروه به
اطالع داوطلبان
می رسد.

806374

ن تا ی چهارشنبه  19خرداد ساعت  14تا 18
الف تا ب روز ۱۷خرداد ساعت  9الی 12
الف تا ی چهارشنبه 12

پ تا ش روز  ۱۷خرداد ساعت  ۱۴:۰۰الی ۱6

خرداد ساعت  8تا 16

ص تا ک روز ۱۸خرداد ساعت  ۹:۰۰الی ۱۲:۰۰
گ تا ی روز  ۱۸خرداد ساعت  ۱۴:۰۰الی 17
الف روز  17خرداد ساعت  8:30تا 12:40

الف تا ش 12خرداد ساعت
فیزیک -اپتیک
و لیزر

دکتر الناز ایرانی

e.irani@modares.ac.ir

9127684767

saievare@modares.ac.ir

9121232642

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m BigBlueB
ah-53c-bun-vdp
utton

 8:30تا 13

253091

ش تا ی  13خرداد ساعت 9
تا 12
الف تا ش روز۱۲خرداد

BigBlueB
فیزیک -ماده

دکتر اسماعیل ساعی

چگال

ور ایرانی زاد

https://vclass2.modares.ac.ir/b/m utton،
ah-exa-8it-64f
Adobe
C onnect

510616

https://vc1.modares.
ac.ir/phd.3/

ساعت  ۹الی ۱۲
ص تا ی روز  ۱۲خرداد
ساعت  ۱۴الی ۱۷

ب تاخ  17خرداد ساعت  13:45تا 17:30
د تا س  18خرداد ساعت  8:30تا 12:40
ش تا ک  18خرداد ساعت  13:45تا 17:30
گ تا ن  19خرداد ساعت  8:30تا 12:40
ن تا ی  19خرداد ساعت  13:45تا 17
الف تا ب روز ۱۷خرداد ساعت  ۸:۳۰الی ۱۳:۰۰
پ تا ص روز  ۱۷خرداد ساعت  ۱۴:۰۰الی ۱۷:۰۰
ض تا گ روز ۱۸خرداد ساعت  ۹:۰۰الی ۱۲:۰۰
ل تا ی روز  ۱۸خرداد ساعت  ۱۴:۰۰الی ۱6:۰۰

