زمانبندی ارتباط آزمایشی و مصاحبه شفاهی براساس الفبای نام خانوادگی _ پذیرش دکتری سال ( 1400آزمونی و استعداد درخشان)
دانشکده فنی و مهندسی

رشته امتحانی

نام مدیر گروه
(نماینده)

شماره تماس مدیرگروه
ایمیل مدیر گروه (نماینده)

یا کارشناس به منظور

نام نرم افزار

پاسخگویی به داوطلبان

اطالعات مرتبط با نرم افزار (لینک،

ارتباط آزمایشی

کددسترسی ،اکانت و)...

مصاحبه

(الف تا س) ،روز یکشنبه  23خرداد،
فناوري نانو  -نانو مواد دکتر رضا پورصالحی

مهندسی متالورژي و
مواد  -شناسایی و
انتخاب مواد

دکتر همام نفاخ
موسوي

poursalehi@modares.ac.ir

82884390

B igB lue B utton

h.naffakh-moosavy@modares.ac.ir

82884390

B igB lue B utton

مهندسی متالورژي و
مواد  -خوردگی و
پوشش و مهندسی

فراهانی

tshahrabi34@modares.ac.ir

82884390

B igB lue B utton

سطح

مواد  -سراميك

 https://vclass3.modares.ساعت  ٩تا ١١
( ac.ir/b/3u9-tok-o3h-oboص تا ي) ،روز چهارشنبه  19خرداد،
ساعت  ١١تا ١٣
(الف تا ذ) ،روز چهارشنبه  12خرداد،

دکتر تقی شهرابی

مهندسی متالورژي و

 https://vclass3.modares.ساعت  14الی 15
( ac.ir/b/ehf-4sv-p5h-j24ش تا ي) ،روز یکشنبه  23خرداد،
ساعت  15الی 16
(الف تا ش) ،روز چهارشنبه  ١٩خرداد،

 https ://vcla ss 3.moda re s .a c.ساعت  9الی 11
( ir/b/mvc-ykv-h5g-xtuر تا ي) ،روز چهارشنبه  12خرداد،
ساعت  11الی 13
(الف تا ر) ،روز دوشنبه  17خرداد،

دکتر امين یوردخانی

a.yourd@modares.ac.ir

82884390

B igB lue B utton

دکتر حميدرضا نجاتی

h.nejati@modares.ac.ir

82884324

B igB lue B utton

 https ://vcla ss 3.moda re s .a c.ساعت  9الی 10

مکانيك سنگ

(ش تا ي) ،روز دوشنبه  24خرداد ،ساعت  14:30الی 19

(الف تا ح) ،روز شنبه  ٢٢خرداد ،ساعت  9الی ١٣
(خ تا ع) ،روز شنبه  ٢٢خرداد ،ساعت  ١٤الی 18
(غ تا ي) ،روز دوشنبه  ٢٤خرداد ،ساعت  ١٤الی ١8

(الف تا ذ) ،روز دوشنبه  17خرداد ،ساعت  9الی 13
(ر تا ي) ،روز دوشنبه  17خرداد ،ساعت  14الی 18
(الف تا ج) ،روز شنبه  ٢٢خرداد ،ساعت  9الی ١٣
(چ تا ر) ،روز شنبه  ٢٢خرداد ،ساعت  ١٤الی ١٧

( ir/b/pwg-jpu-mrs -ohvز تا ي) ،روز دوشنبه  17خرداد ،ساعت (ز تا ع) ،روز یکشنبه  ٢3خرداد ،ساعت  9الی ١٣
 10تا 11

مهندسی معدن -

(الف تا س) ،روز دوشنبه  24خرداد ،ساعت  9الی 13

 https ://vcla ss 3.moda re s .a c.چهارشنبه  12خرداد ساعت  11تا
12:30 ir/b/a fw-4lq-zvs -vtx

(غ تا ي) ،روز یکشنبه  23خرداد ،ساعت  ١٤الی ١٧
(الف تا ر) ،روز سه شنبه  18خرداد ،ساعت  8:30الی
12:30
(ز تا ق) ،روز سه شنبه  18خرداد ،ساعت  14الی 17
(ک تا ي) روز چهارشنبه  19خرداد ساعت  8:30الی
12:30

