
 رشته دوره مصاحبهو زمان تاریخ  درسدانشکده و آ

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و الهیات و معارف اسالمی

 خیابان عالمه طباطبائی جنوبی –پل مدیریت  –آدرس: بزرگراه شهید چمران 

ساعت  21/04/96شنبه مورخ چهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

، آموزش زبان انگلیسی، ترجمه، فلسفه و کالم اسالمی، مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی

 زبان شناسیزبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، 

 دانشکده علوم اجتماعی

 دانشکده علوم اجتماعی –خیابان گل نبی  -آدرس: خیابان شریعتی

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

 ، رفاه اجتماعیمددکاری اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی فرهنگی

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

روبروی هتل  –ورودی غربی ورزشگاه آزادی  –انتهای اتوبان حکیم غرب آدرس: 

 المپیک

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

 رویدادهای ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانها و-مدیریت ورزشی

 و علوم ریاضی و رایانه دانشکده اقتصاد

 دانشکده اقتصاد –نبش احمد قصیر  –بهشتی دکتر آدرس: خیابان شهید 

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

مالیه نفت  بازارها و)توسعه اقتصادی(، اقتصاد نفت و گاز  –اقتصاد پولی  –علوم اقتصادی )اقتصادسنجی 

 (، آمارو گاز

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  –بزرگراه شهید همت تقاطع  –آدرس: دهکده المپیک 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

قراردادهای بین المللی مدیریت حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل عمومی، 

 ، روابط بین الملل(اندیشه سیاسی) ت و گاز، حقوق خصوصی، علوم سیاسینف

 دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری  –بزرگراه شهید همت  تقاطع –آدرس: دهکده المپیک 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

های تصمیم گیری و خط مشی گذاری، مدیریت تطبیقی و توسعه، مدیریت منابع  مدیریت دولتی گرایش

های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت فناوری اطالعات  انسانی، مدیریت صنعتی گرایش

های مدیریت سیاستگذاری،  حسابداری، مدیریت بازرگانی گرایش )مدیریت خدمات و توسعه فناوری(،

یریت مد (،گردشگری رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، گردشگری )مدیریت

 تکنولوژی )مدیریت تحقیق و توسعه(

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده روانشناسی و علوم  –بزرگراه شهید همت  تقاطع –آدرس: دهکده المپیک 

 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

ش و اندازه سنج و آموزش کودکان استثنائی، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی تربیتی،مشاوره، روانشناسی 

 آموزش عالی )مدیریت آموزش عالی(،گیری، روانشناسی، 

 علوم ارتباطاتدانشکده 

اه دانشگ علوم ارتباطاتدانشکده  –بزرگراه شهید همت تقاطع  –دهکده المپیک آدرس: 

 عالمه طباطبائی

ساعت  21/04/96مورخ  شنبهچهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

 علوم ارتباطات

 موسسه بیمه اکو

 - 14کوچه هفتم شماره  –خیابان خالد اسالمبولی  –خیابان شهید دکتر بهشتی آدرس: 

 موسسه بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبائی

ساعت  21/04/96شنبه مورخ چهارروز 

 11.30الی  صبح 7.30

 روزانه -
 استعداد درخشان -
 پردیس خودگردان -

 آمار )پذیرش با عنوان اکچواری( و مالی )پذیرش با عنوان بیمه(

 


