
 

 

 

ی دانشگاه عالمه طباطبائیآدرس و شماره تماس دانشکده هالیست رشته ها،  

 معاونت آموزشی

 مدیریت خدمات آموزشی

 1401 سال

 

 رشته های مقطع کارشناسی دانشکده
آدرس ، کدپستی و شماره تماس 

 دانشکده
دانشکده اداره آموزش دانشکده وب سایت  

 امور دانشجویی

 دانشکده

 مالی امور

 دانشکده

 اقتصاد اقتصاد

 –خیابان شهید بهشتی -تهران

 نبش خیابان احمد قصیر

 ۱۵۱۳۶۱۵۴۱۱کدپستی : 

8872۵۴00-02۱ 

 

ecn.atu.ac.ir 

  222 داخلی 8872۵۴00 : سعادتی خانم

28۱ داخلی 8872۵۴00:  شعبانی خانم  

2۶2 داخلی 8872۵۴00:  غالمحسینی خانم  

8872۶۳8۳شماره مستقیم:   

 آقای خان احمدلو

داخلی  8872۵۴00

27۶ 

 آقای یعقوبی

8870۳۱۴۱ 

آمار ، ریاضی و 

 رایانه
 آمار 

بلوار غربی ورزشگاه  -تهران

 روبروی هتل المپیک-آزادی

 ۱۴8۵7۴۳۴۱۱کدپستی : 

 

Mcs.atu.ac.ir 

  ۴8۳9۴۳۳7 : سلیمی خانم

  ۴8۳9۴۳۴۵ : بهرامی آقای

 خانم جاهد

۴8۳9۴۳۴۶ 

ی یعقوبی آقا

8870۳۱۴۱  

موسسه آموزش 

 عالی بیمه اکو
 اکو -مدیریت بیمه

خیابان -ولیعصر خیابان -تهران

 -گنجوی خیابان نظامی-توانیر

 پیکر هفت کوچه نبش

 ۱۴۳۶8۶۳۱۱۳کدپستی: 

۱9-887700۱۱-02۱ 

ecod.atu.ac.ir 

88879۳2۶:  نژاد نعمت خانم  

887700۱7:  کرملو خانم  

قصوری آقای  

88879۳90 

اصغری خانم  

88880990 

ادبیات فارسی و 

زبان های 

 خارجی

  - فلسفه  - زبان و ادبیات فارسی  -زبان و ادبیات عربی

ن زبا -زبان و ادبیات فرانسه   - مترجمی زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی  - زبان و ادبیات آلمانی  - روسی

زبان و ادبیات  - زبان وادبیات ترکی استانبولی  -

 زبان چینی -تاریخ  -مترجمی زبان عربی  - اسپانیایی

 –بزرگراه شهید چمران  -تهران

 خیابان عالمه جنوبی -پل مدیریت

 ۱9979۶7۵۵۶کدپستی : 

9-88۶92۳۴۵-02۱ 

 

Litd.atu.ac.ir 

88۶900۳0: نیکپور خانم  

8۱2 داخلی 88۶92۳۴۵-۶:  ناظری خانم  

 ۱۴۴داخلی88۶92۳۴۵ -۶ :آبادی حاتم خانم

متانی خانم  

9-88۶92۳۴۵  

۱22 داخلی  

 آقای باطانی

9-88۶92۳۴۵  

2۱۵داخلی   
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الهیات و معارف 

 اسالمی
 علوم قرآن و حدیث

انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 هکدهمیدان د –دهکده المپیک  -

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳90000-02۱ 

tisd.atu.ir 

۴8۳9۳70۴:  ترکستانی خانم  

70۳۳۴8۳9:  موسیوند خانم  

دانا خانم  

۳۴8۳9۳۴۱  

احمدی آقای  

۳7۱8۴8۳9  

 علوم اجتماعی

 و تعاون  برنامه ریزی اجتماعی

 جامعه شناسی

 مددکاری اجتماعی 

 و  تقاطع بزرگراه همت -تهران

گل  داوود بانخیا -خیابان شریعتی

 نبش خیابان ناصری -نبی )کتابی(

 ۱۵۴۴9۱۵۱۱۳کدپستی : 

۴-2222۳00۱-02۱ 

ssd.atu.ac.ir 

222۵9000:  پاکروان خانم  

222۶00۵8:  الماسی خانم  

 خانم بشردوست

  222۶۶۶۱9 

292داخلی   

 آقای روشن

  222۶۶۶۱۶  

 علوم ارتباطات

 روابط عمومی 

 روزنامه نگاری  

 مطالعات ارتباطی

انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک  -

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0-02۱ 

fcs.atu.ac.ir 

۴8۳92۵۶2: خانم زارع   

0۳۴8۳92۵آقای فراهانی :   

 خانم ابراهیمی

۴8۳92۵۶۳ 

 آقای روزبهانی

۴8۳92۴9۴ 

مدیریت و 

 حسابداری

 –گردشگری  –مدیریت بازرگانی  –حسابداری 

مدیریت بیمه  –مدیریت صنعتی  –دیریت دولتی م

 مدیریت مالی –هتلداری  –

انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک  -

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0-02۱ 

Sma.atu.ac.ir 

۴8۳928۴۱:  خداپرست خانم  

۴8۳9282۴:  عطائی آقای  

 خانم خدایی

۴8۳928۱۶ 

 خانم کمیجانی

۱۱۴8۳928  

حقوق و علوم 

 سیاسی
 علوم سیاسی –حقوق 

انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک  -

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۱9-۴۴7۳7۵۱0-02۱ 

Ipd.atu.ac.ir 

۴8۳92۳9۵ – اقای نوروزی  

۴8۳92۳90 -خانم رستما   

 خانم آقا رفیعی

۴8۳92۴۱۳ 

 آقای غفاری

۴8۳92۴00 

روانشناسی و 

 تربیتیعلوم 

علوم  –علم اطالعات و دانش شناسی  –روانشناسی 

 مشاوره -تربیتی 

انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک  -

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳90000-02۱ 

ped.atu.ac.ir 

۴8۳9۳۱۵۳:  باباجانی خانم  

۴8۳9۳۱۴۶:  خادمی آقای  

 آقای نیکو جمال

۴8۳9۳۱22 

نیکپور خانم  

۴8۳9۳۱۱۳ 
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تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 علوم ورزشی

غربی ورزشگاه  بلوار -تهران

 روبروی هتل المپیک-آزادی

 ۱۴8۵7۴۳۴۱۱کدپستی : 

۳0-۴۴۱۱8۶29-02۱ 

Pe.atu.ac.ir 

۶0۴8۳9۴۱:  رنجیآقای   

۴8۳9۴۱۶۱آقای احمدی:   

:خانم توحیدلو  

۴8۳9۴۱۶9 

 خانم مقدم

۴8۳9۴۱۶8 

 02۱-۴8۳92۳۱۵و ۴8۳927۱۶ الکترونیک :  خدمات اداره 02۱- ۴8۳922۴8و   02۱- ۴8۳922۴9مدیریت خدمات آموزشی :      

 02۱-۴8۳9۱۱۱۵  :مرکز بهداشت  02۱-۴8۳922۱۶و  02۱-۴۴7۳7۵22مدیریت امور مالی :        

 02۱-۴8۳92277 دفتر شاهد وایثارگر: 02۱-۴8۳9۳۴۱۱  و 02۱-۴8۳9۳۴0۴  مدیریت امور دانشجویی: 

 

 

 

 

 


