
 

  به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل بندی مراجعه حضوری برنامه زمان

1401-1402تحصیلی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال   

 معاونت آموزشی

 مدیریت خدمات آموزشی

 1401 سال

 

 رشته  دانشکده
 

 زمان مراجعه  

 

 ساعت مراجعه

آدرس و شماره تماس 

 دانشکده
شماره تماس اداره آموزش دانشکده   

 اقتصاد

 

 اقتصاد دوره روزانه

 

 یکشنبه روز

 10/7/1401 مورخ

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

 –خیابان شهید بهشتی -تهران

 نبش خیابان احمد قصیر

88725400-021 

 

222 داخلی 88725400 : سعادتی خانم  

281 داخلی 88725400:  شعبانی خانم  

262 داخلی 88725400:  غالمحسینی خانم  
 اقتصاد دوره نوبت دوم )شبانه(

 

 دوشنبه روز

 11/7/1401 مورخ

 آمار ، ریاضی و رایانه
 آمار

 

 دوشنبه روز

 11/07/1401 مورخ

 12لغایت  30/8بح:  ص

لغایت  13ر: بعد از ظه

30/15 

بلوار غربی ورزشگاه  -تهران

 روبروی هتل المپیک-آزادی

 

48394337 : سلیمی خانم  

48394345 : بهرامی آقای  

موسسه آموزش عالی 

 بیمه اکو

 مدیریت بیمه )اکو( دوره روزانه

 

 یکشنبه روز

 10/7/1401 مورخ

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

-ولیعصر بانخیا -تهران

 خیابان نظامی-خیابان توانیر

 هفت کوچه نبش -گنجوی

 021-88770011-19 پیکر

 

88879326:  نژاد نعمت خانم  

77001788:  کرملو خانم  
 مدیریت بیمه)اکو( دوره نوبت دوم )شبانه(

 دوشنبه  روز

 11/7/1401 مورخ

ادبیات فارسی و زبان 

 های خارجی

 زبان و ادبیات فارسی  - لیزبان و ادبیات ترکی استانبو
 یکشنبه روز 

 10/7/1401مورخ 

 

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

بزرگراه شهید چمران  -تهران

خیابان عالمه  -پل مدیریت –

 جنوبی

9-88692345-021 

 

88690030نیکپور:  خانم  

812 داخلی 88692345-6:  ناظری خانم  

34588692-6 آبادی: حاتم خانم  

144 داخلی  

 زبان چینی -تاریخ  –مترجمی زبان عربی 
 دوشنبهروز   

 11/07/1401 مورخ

 زبان روسی –زبان و ادبیات فرانسه _مترجمی زبان انگلیسی 
 سه شنبهروز  

 12/7/1401مورخ   

 فلسفه -زبان و ادبیات انگلیسی  –زبان و ادبیات آلمانی 
 شنبهروز 

 16/7/1401مورخ  

 زبان و ادبیات اسپانیایی – زبان و ادبیات عربی
 یکشنبه روز   

 17/7/1401مورخ 



 

  به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل بندی مراجعه حضوری برنامه زمان

1401-1402تحصیلی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال   

 معاونت آموزشی

 مدیریت خدمات آموزشی

 1401 سال

 

الهیات و معارف 

 اسالمی

 علوم قرآن و حدیث دوره روزانه
 یکشنبهروز  

 10/07/1401مورخ   

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

انتهای بزرگراه همت  -تهران

 –دهکده المپیک  -غرب 

 میدان دهکده

48390000-021 

48393704:  ترکستانی خانم  

70334839:  موسیوند خانم  
 شبانه(وم و قران و حدیث دوره نوبت دوم)عل

 دوشنبهروز  

 11/07/1401مورخ   

 علوم اجتماعی

 و تعاون برنامه ریزی اجتماعی
 یکشنبهروز  

 10/07/1401مورخ  

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

تقاطع بزرگراه همت  و  -تهران

خیابان داوود  -خیابان شریعتی

نبش خیابان  -گل نبی )کتابی(

 ناصری

4-22223001-021 

22259000:  پاکروان خانم  

22260058:  الماسی خانم  
 جامعه شناسی

 دوشنبهروز  

 11/07/1401مورخ  

 مددکاری اجتماعی
 سه شنبهروز   

 12/07/1401 مورخ

 علوم ارتباطات

 روابط عمومی
 یکشنبهروز  

 10/07/1401 مورخ

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

انتهای بزرگراه همت  -تهران

 –دهکده المپیک  -غرب 

 میدان دهکده

44737510-021 

48392562 :  خانم زارع  

48392503آقای فراهانی :   
 روزنامه نگاری

 دوشنبهروز  

 11/07/1401 رخمو

 مطالعات ارتباطی
 سه شنبهروز  

 12/07/1401 مورخ

 مدیریت و حسابداری

 مدیریت مالی –هتلداری 
 یکشنبهروز  

 10/07/1401 مورخ

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

انتهای بزرگراه همت  -تهران 30/15

 –دهکده المپیک  -غرب 

 میدان دهکده

44737510-021 

48392841:  خداپرست خانم  

48392824:  عطائی آقای  

 مدیریت دولتی –گردشگری 
 دوشنبهروز  

 11/07/1401 مورخ

 مدیریت بیمه –مدیریت صنعتی 
 سه شنبهروز  

 12/07/1401 مورخ

 مدیریت بازگانی
 شنبه روز 

 16/07/1401 مورخ

 حسابداری
 یکشنبهروز  

 17/07/1401 مورخ



 

  به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل بندی مراجعه حضوری برنامه زمان

1401-1402تحصیلی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال   

 معاونت آموزشی

 مدیریت خدمات آموزشی

 1401 سال

 

 و علوم سیاسی حقوق

 علوم سیاسی دوره روزانه –حقوق 
 یکشنبهروز   

 10/07/1401 مورخ

 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

انتهای بزرگراه همت  -تهران

 –دهکده المپیک  -غرب 

 میدان دهکده

19-44737510-021 

48392395 –اقای نوروزی   

48392390 -خانم رستما   
 یاسی دوره نوبت دوم)شبانه(علوم س -حقوق 

 دوشنبه روز 

 11/07/1401 مورخ

روانشناسی و علوم 

 تربیتی

 روانشناسی
 یکشنبهروز   

 10/07/1401 مورخ

 
 
 

 12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

انتهای بزرگراه همت  -تهران

 –دهکده المپیک  -غرب 

 میدان دهکده

48390000-021 

48393153:  باباجانی خانم  

48393146:  خادمی آقای  

 علوم تربیتی
 دوشنبهروز   

 11/07/1401 مورخ

 مشاوره
 سه شنبهروز   

 12/07/1401 مورخ

 علم اطالعات و دانش شناسی
 شنبهروز  

 16/07/1401 مورخ

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 علوم ورزشی

 یکشنبه روز

 10/07/1401 مورخ

 12ت لغای 30/8صبح:  

لغایت  13بعد از ظهر: 

30/15 

بلوار غربی ورزشگاه  -تهران

 روبروی هتل المپیک-آزادی

30-44118629-021 

48394160:  آقای رنجی  

48394161آقای احمدی:   

 

 

 

 

 


