
 

 

 
 

 آدرس و شماره تماس دانشکده ها

 معاونت آموزشی           

 مدیریت خدمات آموزشی

 1399ماه  آبان

 

 کارشناسی ارشدرشته های مقطع  دانشکده
درس ، کدپستی و شماره تماس آ

 دانشکده
 وب سایت

آموزشاداره  مالی امور امور دانشجویی   

 اقتصاد

علوم  -اقتصادی گرایش های اقتصاد انرژی علوم

 -اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

تصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه علوم اق

علوم  -ی گرایش اقتصاد نظریعلوم اقتصاد -ریزی

ی علوم اقتصاد -اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی

 گرایش اقتصاد محیط زیست

نبش  –خیابان شهید بهشتی 

 خیابان احمد قصیر

 ۱۵۱۳۶۱۵۴۱۱کدپستی : 

8872۵۴00 

ecn.atu.ac.ir 

88714868:  سعادتی خانم  

291 داخلی 88725400:  احمدزاده خانم  

219داخلی  88725400خانم قلی زاده:   

قای خان آ

 احمدلو

88554902 

یعقوبیآقای   

88725400 

205داخلی   

موسسه آموزش 

 یمه اکوعالی ب
 طالعات منطقه ایم -بیم سنجی

-یابان توانیرخ-ولیعصر خیابان

 شنب -گنجوی نظامی خیابان

 پیکر هفت کوچه

 ۱۴۳۶8۶۳۱۱۳کدپستی: 

۱9-887700۱۱ 

ecod.atu.ac.ir 

88879326:  نژاد نعمت خانم  

88770017خانم کرملو :   

عرفانیان آقای  

93908887  

اصغری خانم  

88870990 

ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی

-نگلیسیامترجمی زبان -آموزش زبان انگلیسی

زبان -فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش زبان

 بان هایز-بان و ادبیات فارسیز-شناسی همگانی

ادبیات -و ادبیات انگلیسیزبان —باستانی ایران

مترجمی زبان -رانسهفمترجمی زبان -عربی

لسفه و کالم ف-لسفه دینف -لسفهف -عربی

 اسالمی

پل  – بزرگراه شهید چمران

 جنوبی یابان عالمهخ -مدیریت

 ۱9979۶7۵۵۶کدپستی : 

9-88۶92۳۴۵ 

 

Litd.atu.ac.ir 

88690030نیکپور:  خانم  

130 داخلی 45886923-6:  ملکی خانم  

125 داخلی 34588692-6:  منفرد خانم  

181 داخلی 34588692-6:  رحمتی خانم  

132 داخلی 34588692-6:  یخالد خانم  

127 داخلی 58869234-6:  سهرابی خانم  

متانی خانم  

9-88692345  

122 داخلی  

 آقای باطانی

6-34588692  

215داخلی   
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الهیات و معارف 

 اسالمی

درسی معارف قرآن و م -علوم قرآن و حدیث

قه و مبانی ف-درسی مبانی نظری اسالمم-حدیث

رایش جامعه شیعه شناسی گ-اسالمی حقوق

الم ک -یعه شناسی گرایش تاریخش -شناسی

 اسالمی

 

 

 

 -همت غرب انتهای بزرگراه 

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳90000 

tisd.atu.ir 

48393704:  ترکستانی خانم  

37164839:  وشاقیان خانم  

دانا خانم  

48393415 

سمیعی آقای  

48392210 

 علوم اجتماعی  

 

-هریشبرنامه ریزی -برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 –امعه شناسی ج -برنامه ریزی توسعه منطقه ای

مردم -جمعیت شناسی-فرهنگیمطالعات 

-اعیمددکاری اجتم-انمطالعات جوان-شناسی

زنان گرایش طالعات م-مدیریت خدمات اجتماعی

 زن و خانواده

 

 

تقاطع بزرگراه همت وخیابان 

 )کتابی( خیابان گل نبی -شریعتی

 ی روشننرسیده به میدان احمد

 ۱۵۴۴9۱۵۱۱۳کدپستی : 

۴-2222۳00۱ 

ssd.atu.ac.ir 

22259000:  صابریان خانم  

22229383:  مرادی خانم  

22229383آقای غفاری:   

 خانم بشردوست

22266619 

 خانم فیروزی

22266616 

 علوم ارتباطات
 -ریروزنامه نگا -اجتماعی علوم ارتباطات

 دیریت رسانهم -مطالعات فرهنگی و رسانه

 -انتهای بزرگراه همت غرب 

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0  

fcs.atu.ac.ir 

48392562:  خانم پاکروان  

44737579خانم زارع:   

 

 

 خانم ابراهیمی

48392563 

 خانم نیک پور

24904839  
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مدیریت و 

 حسابداری

حسابداری -عمومی حسابداری بخش-حسابداری

گرایش  علوم اقتصادی-حسابرسی-مدیریت

ایش کسب و کار کارآفرینی گر-بانکداری اسالمی

مالی گرایش -انکداریمالی گرایش ب-جدید

مدیریت امور -مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ردی گرایش بازاریابی مدیریت جهانگ-شهری

گرایش برنامه دیریت جهانگردی م-جهانگردی

کار  مدیریت کسب و-ریزی توسعه جهانگردی

گرایش ت کسب و کار یمدیر-گرایش بازاریابی

 مدیریت کسب و-رفتار سازمانی و منابع انسانی

کار گرایش  مدیریت کسب و-کار گرایش فناوری

گرایش توسعه منابع  مدیریت دولتی-مالی

گرایش خط مشی گذاری  مدیریت دولتی-انسانی

یریت رفتار یت دولتی گرایش مدمدیر-عمومی

ی اطالعات گرایش مدیریت فناور-سازمانی

دیریت م -سیستم های اطالعاتی پیشرفته

گانی مدیریت بازر -بازرگانی گرایش بازاریابی

بازرگانی مدیریت  – یگرایش تجارت الکترونیک

 مدیریت صنعتی-گرایش مدیریت استراتژیک

صنعتی مدیریت –گرایش تحقیق در عملیات 

وژی مدیریت تکنول-رایش تولید و عملیاتگ

 گرایش انتقال تکنولوژی

 

 

 -انتهای بزرگراه همت غرب  

 میدان دهکده – دهکده المپیک

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0 

Sma.atu.ac.ir 

48392841:  خداپرست خانم  

8۳9282۵۴:  خانم ترابی  

48392977خانم کشاورز:   

48392893خانم سالم:   

 خانم خدایی

48392816 

 خانم کمیجانی

48392811 
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حقوق و علوم 

 سیاسی

حقوق کیفری -اندیشه های سیاسی در اسالم

حقوق –قوق ارتباطات ح-اطفال و نوجوانان

قوق ح-قوق بین المللح-قوق بشرح-اقتصادی

-رم شناسیحقوق جزا و ج-تجارت بین الملل

حقوق مالکیت -حقوق عمومی-حقوق خصوصی

مطالعات -علوم سیاسی-ملللروابط بین ا-فکری

 یاستگذاری عمومیس-قوق نفت و گازح-منطقه ای

 

 

 -انتهای بزرگراه همت غرب 

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۱9-۴۴7۳7۵۱0 

Ipd.atu.ac.ir 

92395483 :خانم سوری   

48392393:آقای نوروزی   

انم آقا رفیعیخ  

48392413 

 آقای غفاری

48392400 

روانشناسی و 

 علوم تربیتی

ش و اریخ و فلسفه آموزت-برنامه ریزی درسی

 -ناسی بالینیشروان-کنولوژی آموزشیت -پرورش

رایش روان گعلوم شناختی  -روانشناسی تربیتی

 -مومیروانشناسی ع -شناسی شناختی

سنجش -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 وعلم اطالعات -زشیتحقیقات آمو -یریو اندازه گ

علم  -دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات

اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه 

گرایش آموزش و  علوم تربیتی -های دیجیتالی

گرایش آموزش و  علوم تربیتی -پرورش ابتدایی

آموزش -یمدیریت آموزش-پرورش پیش دبستانی

اوره گرایش مشاور شم-و بهسازی منابع انسانی

 شاوره گرایش مشاور مدرسهم-خانواده

 

 -انتهای بزرگراه همت غرب 

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳90000  

ped.atu.ac.ir 

48393153:  باباجانی خانم  

13934839:  زاده یخانم ول  

  48393145: خانم اسدی

جمالقای نیکوآ  

48393122 

 آقای روزبهانی

48393113 
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تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی گرایش 

رزشی و وآسیب شناسی  -حرکات اصالحی

رفتار  -حرکات اصالحی گرایش امدادگر ورزشی

رفتار  -حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

روان شناسی  -حرکتی گرایش رشد حرکتی

رایش مدیریت رزشی گمدیریت و-ورزشی

ی مدیریت ورزش -راهبردی در سالنهای ورزشی

 -تاسیسات ورزشیگرایش مدیریت اماکن و 

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی گرایش 

 کاربردی

 

 

بان شهید حکیم غرب انتهای اتو

-ورودی غربی ورزشگاه آزادی–

 روبروی هتل المپیک

 ۱۴8۵7۴۳۴۱۱کدپستی : 

۳0-۴۴۱۱8۶29 

Pe.atu.ac.ir 

48394160آقای موحدی :   

48394159:  آقای عبدالملکی  

 آقای قصوری 

48394169 

 خانم مقدم 

48394168 

علوم ریاضی و 

 رایانه

گرایش ریاضی  یاضی کاربردیر -آمار ریاضی

 –ظریه سیستم ها ن علوم کامپیوتر گرایش  -مالی

محاسبات نرم و هوش کامپیوتر گرایش علوم 

 علم داده ها -مصنوعی

 

خیابان -خیابان شهید بهشتی

کوچه -)وزراء( خالد استامبولی

  ۱۴پالک-هفتم

  ۱۴8770۱20۱ کدپستی :

8872۵2۱۴ - 8872۵۶۱۴ 

Mcs.atu.ac.ir 

88725593:  سلیمی خانم  

230داخلی  88725614انم محمودی : خ  

 خانم جاهد

88706529 

 آقای یعقوبی

88725614 

225داخلی    
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 شماره تماس اداره 

 خدمات الکترونیک
۴8۳92۳۱۵ 

 تحصیالت تکمیلی مدیریت
 ۴8۳922۶9 

۴8۳92۴88 

 مدیریت امور مالی
۴8۳922۱۶ 

 مدیریت امور دانشجویی
 ۴8۳9۳۴۱۴خانم ملکی: 

 ۴8۳9۳۴۱۱آقای رحمانی: 

 ش سالمتپای
 ۴8۳9۱۱۱۵خانم اسدی : 

 


