
 

 

 

 آدرس و شماره تماس

1041سال ورودی  یمقطع دکتر  

   

 معاونت آموزشی    

 مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

 

 آدرس ، کدپستی و شماره تماس دانشکده هانام رشته دانشکده

 

 وب سایت

 

 اقتصاد نفت و گاز –( هاتمامی گرایش علوم اقتصادی ) اقتصاد
 نبش خیابان احمد قصیر –خیابان شهید بهشتی 

 ۱۳۱۵۱۱۳۱۱۱کدپستی : 

0045۳۱88  
ecn.atu.ac.ir 

موسسه آموزش عالی بیمه 

 اکو
 بیمه

 هفت کوچه نبش -گنجوی خیابان نظامی-ابان توانیرخی-ولیعصر خیابان

 5۵پلاک  -پیکر

 ۱۱۵۱0۱۵۱۱۵کدپستی: 

۱۳-004488۱۱ 

ecod.atu.ac.ir 

های ادبیات فارسی و زبان

 خارجی

آموزش -زبان و ادبیات فارسی-فلسفه و کلام اسلامی  -فلسفه هنر

آموزش -فلسفه منطق فلسفی -زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 زبان و ادبیات عربی –شناسی زبان -ترجمه -گلیسیزبان ان

 خیابان علامه جنوبی -پل مدیریت –بزرگراه شهید چمران 

 ۱۶۶4۶۱4۳۳۱کدپستی : 

۶-00۱۶5۵۱۳ 

 

Litd.atu.ac.ir 

  علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی

پردیس -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 علامه طباطبایی مرکزی دانشگاه

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱0۵۶8888 

tisd.atu.ac.ir 



 

 

 

 آدرس و شماره تماس

1041سال ورودی  یمقطع دکتر  

   

 معاونت آموزشی    

 مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

 

 آدرس ، کدپستی و شماره تماس دانشکده هانام رشته دانشکده
 وب سایت

 

 علوم اجتماعی  
 –شهرسازی  -مددکاری اجتماعی -رفاه اجتماعی

 (هاتمامی گرایشجامعه شناسی)

ی )کتابی( نرسیده به خیابان گل نب -تقاطع بزرگراه همت وخیابان شریعتی

 میدان احمدی روشن

 ۱۳۱۱۶۱۳۱۱۵کدپستی : 

۱-5555۵88۱ 

ssd.atu.ac.ir 

 علوم ارتباطات  علوم ارتباطات

پردیس -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱۱4۵4۳۱8  

fcs.atu.ac.ir 

 بداریمدیریت و حسا

مدیریت تکنولوژی)مدیریت -ها(مدیریت صنعتی)تمامی گرایش

 -گردشگری-ها( مدیریت دولتی)تمامی گرایش -تحقیق و توسعه(

مدیریت بازرگانی )تمامی  -حسابداری  -مهندسی مالی()مالی 

) مدیریت خدمات و توسعه مدیریت فناوری اطلاعات -ها( گرایش

 فناوری(

پردیس -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب  

 مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱۱4۵4۳۱8 

Sma.atu.ac.ir 



 

 

 

 آدرس و شماره تماس

1041سال ورودی  یمقطع دکتر  

   

 معاونت آموزشی    

 مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

 

 آدرس ، کدپستی و شماره تماس دانشکده هانام رشته دانشکده

 

 وب سایت

 
 

 حقوق و علوم سیاسی

بین الملل  حقوق -حقوق جزا و جرم شناسی –حقوق عمومی 

علوم سیاسی  -مطالعات منطقه ای -حقوق خصوصی -عمومی

 -مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز-ها()تمامی گرایش

 روابط بین الملل

پردیس -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱۶-۱۱4۵4۳۱8 

Ipd.atu.ac.ir 

 روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و آموزش کودکان -روانشناسی تربیتی -روانشناسی 

-مشاوره -روانشناسی بالینی -تکنولوژی آموزشی -استثنایی

 –سنجش و اندازه گیری  -فلسفه تعلیم و تربیت-مدیریت آموزشی

 مدیریت آموزش عالی(آموزش عالی) -برنامه ریزی درسی

پردیس -میدان دهکده –دهکده المپیک  -اه همت غرب انتهای بزرگر

 مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱0۵۶8888  

ped.atu.ac.ir 

 مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

روبروی -ورودی غربی ورزشگاه آزادی–انتهای اتوبان شهید حکیم غرب 

 ۱۱0۳4۱۵۱۱۱هتل المپیک کدپستی : 

۵8-۱۱۱۱0۱5۶ 

 

Pe.atu.ac.ir 

 



 

 

 

 آدرس و شماره تماس

1041سال ورودی  یمقطع دکتر  

   

 معاونت آموزشی    

 مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

 

 شماره تماس اداره 

 خدمات الکترونیک
۱0۵۶5۵۱۳ 

 

 مدیریت تحصیلات تکمیلی
               ۱0۵۶55۱۶ 

۱0۵۶5۱00 

 مدیریت امور دانشجویی
۱0۵۶۵۱۱۱ 

۱0۵۶۵۱۱۱ 

 ستاد شاهد و ایثارگر
۱۱4۵4۳۱8 

۱۱4۵4۱۱4 
 


