
 

 

 

 

 آدرس و شماره تماس

 معاونت آموزشی           

 تحصیلات تکمیلی مدیریت 

 2042-2041سال تحصیلی 

 

 

 وب سایت آدرس ، کدپستی و شماره تماس دانشکده رشته های مقطع کارشناسی ارشد نام دانشکده

 اقتصاد

 گرایشهایعلوم اقتصادی 

توسعه -اقتصاد محیط زیست-اقتصاد انرژی -اقتصاد و تجارت الکترونیک-اقتصاد نظری -اقتصاد اسلامی

 اقتصادی و برنامه ریزی

 قصیرنبش خیابان احمد  –خیابان شهید بهشتی 

 ۱۳۱۵۱۱۳۱۱۱کدپستی : 

0045۳۱88 
ecn.atu.ac.ir 

موسسه آموزش عالی 

 بیمه اکو

مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای  –دوره مشترک  مطالعات منطقه ای -بیم سنجی -بیمه 

 )پذیرفته شدگانی که با مصاحبه تخصصی در این رشته پذیرش شده اند(مرکزی و قفقاز

 کوچه نبش -گنجوی خیابان نظامی-وانیرخیابان ت-ولیعصر خیابان

 5۵پلاک  -پیکر هفت

 ۱۱۵۱0۱۵۱۱۵کدپستی: 

۱۳-004488۱۱ 

ecod.atu.ac.ir 

ادبیات فارسی و زبان 

 های خارجی

زبان و ادبیات  -زبان شناسی همگانی -آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان -آموزش زبان انگلیسی

 -مترجمی زبان انگلیسی -ادبیات عربی -و ادبیات انگلیسی زبان -زبان های باستانی ایران -فارسی

 مترجمی زبان فرانسه -دینفلسفه -فلسفه و کلام اسلامی -فلسفه -مترجمی زبان عربی

 خیابان علامه جنوبی -پل مدیریت –بزرگراه شهید چمران 

 ۱۶۶4۶۱4۳۳۱کدپستی : 

۶-00۱۶5۵۱۳ 

 

Litd.atu.ac.ir 

الهیات و معارف 

 اسلامی

مدرسی  -کلام اسلامی -شیعه شناسی )کلیه گرایشها(  -فقه و مبانی حقوق اسلامی -آن و حدیثعلوم قر

 مدرسی معارف قرآن و حدیث -مبانی نظری اسلام

 – میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 پردیس مرکزی دانشگاه علامه

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱0۵۶8888 

tisd.atu.ac.ir 

 جتماعی  علوم ا

 -جامعه شناسی -برنامه ریزی توسعه منطقه ای -برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی رفاه اجتماعی

مدیریت  -مددکاری اجتماعی -مطالعات جوانان -مردم شناسی -جمعیت شناسی -مطالعات فرهنگی

 مطالعات زنان-خدمات اجتماعی

ی( خیابان گل نبی )کتاب -خیابان شریعتی تقاطع بزرگراه همت و

 نرسیده به میدان احمدی روشن

 ۱۳۱۱۶۱۳۱۱۵کدپستی : 

۱-5555۵88۱ 

ssd.atu.ac.ir 
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 روابط عمومی – مدیریت رسانه -مطالعات فرهنگی و رسانه -روزنامه نگاری-علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات

 -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 پردیس مرکزی دانشگاه علامه

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱۱4۵4۳۱8  

fcs.atu.ac.ir 

 مدیریت و حسابداری

علوم اقتصادی گرایش بانکداری  -حسابرسی -حسابداری مدیریت -حسابداری بخش عمومی -حسابداری

مدیریت جهانگردی )کلیه گرایش (  -مدیریت امور شهری -مالی )کلیه گرایش ها(  -کارآفرینی -اسلامی

 -مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دولتی )کلیه گرایش ( -مدیریت کسب و کار )کلیه گرایش ( –

 مدیریت تکنولوژی -مدیریت صنعتی )کلیه گرایش (  -مدیریت بازرگانی )کلیه گرایش (

 -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب  

 پردیس مرکزی دانشگاه علامه

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱۱4۵4۳۱8 

Sma.atu.ac.ir 

 حقوق و علوم سیاسی

-حقوق اقتصادی-حقوق ارتباطات -حقوق کیفری اطفال و نوجوانان -اندیشه های سیاسی در اسلام

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

مطالعات منطقه ای )کلیه  -وم سیاسیعل -روابط بین الملل -حقوق مالکیت فکری -حقوق خصوصی

 سیاستگذاری عمومی-حقوق نفت و گاز-گرایش ها(

 -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 پردیس مرکزی دانشگاه علامه

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱۶-۱۱4۵4۳۱8 

lpd.atu.ac.ir 

روانشناسی و علوم 

 تربیتی

روانشناسی  -روانشناسی بالینی-تکنولوژی آموزشی-آموزش و پرورش تاریخ و فلسفه -برنامه ریزی درسی

سنجش و اندازه -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-روان شناسی عمومی-علوم شناختی-تربیتی

– هاگرایش  کلیه علوم تربیتی -کلیه گرایشها علم اطلاعات و دانش شناسی -تحقیقات آموزشی -گیری

 کلیه گرایش هامشاوره  -سازی منابع انسانیآموزش و به -مدیریت آموزشی

 -میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 پردیس مرکزی دانشگاه علامه

 ۱۱0۶۱0۱۳۱۱:  کدپستی

۱0۵۶8888  

ped.atu.ac.ir 

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 -کلیه گرایشها  شیمدیریت ورز -گرایشها کلیه ر حرکتی رفتا -آسیب شناسی ورزشی کلیه گرایشها

 فیزیولوژی ورزشی

-ورودی غربی ورزشگاه آزادی–انتهای اتوبان شهید حکیم غرب 

 روبروی هتل المپیک

 ۱۱0۳4۱۵۱۱۱کدپستی : 

۵8-۱۱۱۱0۱5۶ 

Pe.atu.ac.ir 

 علم داده ها -علوم کامپیوتر )کلیه گرایش ها( -ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی -آمار  ریاضی و رایانه آمار،

-ورودی غربی ورزشگاه آزادی–نتهای اتوبان شهید حکیم غرب ا

 روبروی هتل المپیک

 ۱۱0۳4۱۵۱۱۱کدپستی : 
mcs.atu.ac.ir 
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 شماره تماس اداره

 خدمات الکترونیک
51329384 

 

 مدیریت تحصیلات تکمیلی
               51329982 

51329511 

 مدیریت امور دانشجویی
51323585 

51323588 

 هد و ایثارگرستاد شا
55333454 

55333853 

 

 

 

 

 


