رشته امتحانی

نام مدیرگروه
(نماینده)

شماره تماس مدیرگروه یا

ایمیل مدیرگروه (نماینده)

کارشناس برای پاسخگویی به
داوطلبان

برنامه زمانبندی بر حسب حروف الفبا

محل برگزاری مصاحبه
علمی

مدیر گروه-کارشناس بخش

شيمي  -شيمي آلي

دکتر عبدالعلي عليزاده

aalizadeh@modares.ac.ir

82883455 - 82884402

الف تا ر :سهشنبه  24خرداد  8:30تا 18:30
ز تا ی  :چهارشنبه  25خرداد  8:30تا 18:30

دفتر بخش شيمي

شيمي  -شيمي تجزيه

دکتر نادر عليزاده مطلق

alizaden@modares.ac.ir

82883455 -82883409

الف تا ش  :چهارشنبه  18خرداد  8:30تا 13
ف تا ی :چهارشنبه  18خرداد  14تا 18:30

دفتر بخش شيمي

شيمي  -شيمي فيزيك

دکتر محسن وفايي

m.vafaee@modares.ac.ir

82883455 - 82884761

الف تا س :شنبه  21خرداد  8:30تا 18:30
ش تا ی  :يکشنبه  22خرداد  8:30تا 18:30

دفتر بخش شيمي

شيمي  -شيمي معدني

دکتر علي مرسلي

morsali_a@modares.ac.ir

82883455 - 82884416

الف تا س :يکشنبه  22خرداد 9تا 16
از ش تا ی:دوشنبه 23خرداد 9تا 16

دفتر بخش شيمي

علوم زمين  -تکتونيك

دکتر علي يساقي

yassaghi@modares.ac.ir

82883406

الف تا ج :شنبه  4تير  9تا 13
ح تا ش :شنبه  4تير 14تا 18
ص تا ی :يکشنبه  5تير 9تا 13

بخش زمين شناسي اطاق 2208

علوم زمين  -زمين شناسي مهندسي

دکتر علي اروميهای

uromeiea@modares.ac.ir

82883482

فيزيك  -اپتيك و ليزر

دکتر الناز ايراني

e.irani@modares.ac.ir

82883468 – 82884436

الف تا ت  :سه شنبه  17خرداد  8:30تا 13
ح تا عب  :سه شنبه  17خرداد  14تا 18:30
عل تا ک  :چهارشنبه  18خرداد  8:30تا 13
گ تا ی :چهارشنبه  18خرداد  14تا 18:30

دفتر بخش فيزيك

فيزيك  -ذرات بنيادی و نظريه ميدان ها

دکتر شاهرخ پرويزی

parvizi@modares.ac.ir

82883468 - 82884731

الف تا پ  :شنبه  21خرداد  8:30تا 13
خ تا س  :شنبه  21خرداد  14تا 18:30
ع تا ی  :يکشنبه  22خرداد  8:30تا 13

دفتر بخش فيزيك

فيزيك  -فيزيك ماده چگال

دکتر مليحه قدرت

m.ghodrat@modares.ac.ir

82883468 - 82884786

الف تا ح  :سه شنبه 17خرداد 8:30تا 13
خ تا ف  :سه شنبه  17خرداد  14تا 18:30
ق تا مل  :چهارشنبه 18خرداد 8:30تا 13
مه تا ی  :چهارشنبه 18خرداد  14تا 18:30

دفتر بخش فيزيك

الف – پ  :سهشنبه  24خرداد  8:30تا 13

ت – ص  :سهشنبه  24خرداد  14تا 18:30
ع – مر  :چهارشنبه  25خرداد  8:30تا 13
مص – ی  :چهارشنبه  25خرداد  14تا 18:30

بخش زمين شناسي

