
 

 حضوری و تشکیل پرونده  مراجعه برنامه زمان بندی

 های روزانه وپردیس خودگردان() دوره 98-99دکتری سال تحصیلی  مقطعپذیرفته شدگان 

 ساعت مراجعه زمان مراجعه دانشکده
 آدرس و شماره تماس

 

 اقتصاد

 25/06/98شنبه  مورخ دو
 (پولیاقتصاد  )علوم اقتصادی – (بین المللاقتصاد ) علوم اقتصادی  رشته های:

 

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

خیابان احمد  –خیابان شهید بهشتی 

 قصیر

1-88725400 

 ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 

 25/06/98شنبه  مورخ دو
زبان و ادبیات  –فلسفه و کالم اسالمی  -آموزش زبان انگلیسی-فلسفه هنررشته های:  

 30/12لغایت  30/8صبح:   منطق با رویکرد فلسفی- عرفانی

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

خیابان  -پل مدیریت –سعادت آباد 

 عالمه طباطبایی جنوبی

 26/06/98شنبه  مورخ سه  88692345 -9
 –زبان شناسی  -فلسفه یونان و قرون وسطی -رشته های: 

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان-زبان و ادبیات فارسی-زبان و ادبیات عربی

  

 الهیات و معارف اسالمی

 25/06/98شنبه  مورخ دو
 مدرسی معارف اسالمی-(مبانی نظری اسالم )مدرسی معارف اسالمی:  های رشته

 ( انقالب اسالمی )

 30/12لغایت  30/8  صبح:

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

خیابان  -پل مدیریت –سعادت آباد 

 عالمه طباطبایی جنوبی

 

9- 88692345 

 

 



 علوم اجتماعی 

 25/06/98شنبه  مورخ دو
 (جامعه شناسی سیاسی )جامعه شناسی-مددکاری اجتماعی -رفاه اجتماعیرشته های:  

 

 

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13ظهر:  بعد از

30/15 

سه راه  -خیابان دکتر شریعتی

نرسیده  -خیابان گل نبی -ضرابخانه

 به میدان احمدی روشن

4- 22223001 

 

 علوم ارتباطات
 25/06/98شنبه مورخ دو

 رشته: علوم ارتباطات 

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

از بعد  -بلوار دهکده المپیکخیابان 

میدان  -تقاطع بزرگراه همت

 دانشکده علوم ارتباطات -دهکده

19- 44767510 

 

 مدیریت و حسابداری

 25/06/98شنبه  مورخ دو
مدیریت -(مدیریت خدمات و توسعه فناوری )مدیریت فناوری اطالعاترشته های: 

 -مدیریت دولتیمدیریت تکنولوژی)مدیریت تحقیق و توسعه(-صنعتی)تولید و عملیات(

توسعه ،تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت  گرایشهای مدیریت تطبیقی و

 منابع انسانی

 

 
 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

بعد از تقاطع  -بلوار دهکده المپیک

 -میدان دهکده –گراه همت زرب

 دانشکده مدیریت و حسابداری

19- 44767510 

 

 26/06/98شنبه  مورخ سه 
سیاستگذاری بازرگانی، مدیریت بازرگانی گرایشهای مدیریت  رشته های: مدیریت

 -مالی بانکداری  -گردشگری -بازاریابی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 حسابداری

 

 

 

 



 حقوق و علوم سیاسی

 25/06/98شنبه  مورخ دو
-(جامعه شناسی سیاسی)علوم سیاسی  -(اندیشه های سیاسی )علوم سیاسی رشته های: 

  روابط بین الملل

 30/12لغایت  30/8صبح:   

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

بعد از تقاطع  -بلوار دهکده المپیک

 -میدان دهکده –گراه همت زرب

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 26/06/98شنبه مورخ سه  44767510 -19
 حقوق بین الملل عمومی -حقوق جزا و جرم شناسی –حقوق عمومی رشته های:  

 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 25/06/98شنبه مورخ دو

  : مدیریت ورزشی رشته

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

ابتدای بزرگراه شهید فهمیده )تهران 

ورودی غربی استادیوم  -کرج(

 آزادی روبروی درب غربی استادیوم

 

 روانشناسی و علوم تربیتی

 25/06/98شنبه  مورخ دو
 – سنجش و اندازه گیری-تعلیم و تربیتفلسفه  -مدیریت آموزشی-مشاورهرشته های:  

 (مدیریت آموزش عالی )آموزش عالی -برنامه ریزی درسی

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

بعد از تقاطع  -بلوار دهکده المپیک

 -میدان دهکده –بزرگراه همت 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

19- 44767510 

 26/06/98شنبه  مورخ سه 
 -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-روانشناسی تربیتی -روانشناسیرشته های: 

 روانشناسی بالینی -تکنولوژی آموزشی

  



 علوم ریاضی و رایانه
 25/06/98شنبه  مورخ دو

 ریاضی -آمار رشته های:  

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

خیابان خالد  –خیابان شهید بهشتی 

 -کوچه هفتم –استامبولی)وزرا( 

 14پالک 

88725614 

 موسسه آموزش عالی بیمه اکو
 25/06/98شنبه  مورخ دو

 بیمه:   رشته

 30/12لغایت  30/8صبح:  

لغایت  30/13بعد از ظهر: 

30/15 

 -خیابان توانیر -خیابان ولیعصر

نبش کوچه  -خیابان نظامی گنجوی

 هفت پیکر

88770011 

 


