برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدسال تحصیلی 96- 97

دانشکده

زمان مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس و شماره تماس

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :اقتصاد انرژی ،اقتصاد و تجارت الکترونیک ،اقتصاد نظری ،اقتصاد
اسالمی
اقتصاد

صبح 8/30 :لغایت 12/30

دوشنبه مورخ 96/6/20

بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

رشته های :توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،علوم اقتصادی (اقتصاد محیط زیست)،

خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد
قصیر

علوم اقتصادی

88725400-1

یک شنبه مورخ 96/6/19
علوم ریاضی و رایانه

رشته های :ریاضی کاربردی (ریاضیات مالی)  ،آمار اجتماعی و اقتصادی

صبح 8/30 :لغایت 12/30

دوشنبه 96/6/20

بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

علوم کامپیوتر ،آمار (آمارریاضی)

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :زبان شناسی همگانی  ،زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات
عربی ،آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان  ،زبانهای باستان ایران ،آموزش
ادبیات فارسی و زبان های خارجی

زبان انگلیسی  ،مترجمی زبان انگلیسی،

صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

دوشنبه مورخ 96/6/20
رشته های :مترجمی زبان فرانسه ،زبان و ادبیات انگلیسی ،زبان وادبیات فارسی (
ادبیات تطبیقی) ،فلسفه ،فلسفه هنر ،منطق

سعادت آباد – پل مدیریت -خیابان
عالمه طباطبایی جنوبی
88692345 - 9

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :فلسفه و کالم اسالمی گرایش های( فلسفه اسالمی وکالم اسالمی) ،علوم

سعادت آباد – پل مدیریت -خیابان

قرآن و حدیث ،
الهیات و معارف اسالمی

صبح 8/30 :لغایت 12/30

دوشنبه مورخ 96/6/20

بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

عالمه طباطبایی جنوبی
88692345 - 9

رشته های :مدرسی معارف اسالمی گرایش های(آشنایی با منابع اسالمی و مبانی
نظری اسالمی) ،فقه و مبانی حقوق اسالمی

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :مددکاری اجتماعی ،برنامه ریزی شهری ،برنامه ریزی توسعه منطقهای،
جامعه شناسی  ،مطالعات جوانان

علوم اجتماعی

دوشنبه مورخ 96/6/20

صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

رشته های :برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ،مدیریت خدمات اجتماعی ،مطالعات

خیابان دکتر شریعتی -سه راه
ضرابخانه  -خیابان گل نبی
22223001 - 4

فرهنگی ،مطالعات زنان (زن وخانواده)  ،جمعیت شناسی

یک شنبه مورخ 96/6/19
علوم ارتباطات

رشته های :علوم ارتباطات اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ،مدیریت
رسانه

صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

خیابان بلوار دهکده المپیک  -بعد از
تقاطع بزرگراه همت -میدان دهکده
44767510 -19

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :حسابداری ،بانکداری اسالمی ،حسابداری مدیریت ،حسابرسی ،مدیریت
جهانگردی (بازاریابی جهانگردی) ،مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی توسعه
جهانگردی) ،مدیریت بازرگانی (تجارت الکترونیک) ،مدیریت بازرگانی (مدیریت
استراتژیک) ،مدیریت بازرگانی (بازاریابی)  ،مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین
الملل) ،مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی) ،مدیریت دولتی (خط مشی گذاری
مدیریت و حسابداری

عمومی) ،مدیریت دولتی (مدیریت رفتار سازمانی)

صبح 8/30 :لغایت 12/30

دوشنبه مورخ 96/6/20

بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

بلوار دهکده المپیک -بعد از تقاطع
بزرگراه همت – میدان دهکده
44767510 -19

رشته های :مدیریت تکنولوژی(انتقال تکنولوژی)  ،مدیریت مالی ،مدیریت صنعتی
(تولید و عملیات) ،مدیریت صنعتی (مدیریت کیفیت و بهره وری)،کارآفرینی (کسب
و کار جدید)  ،مدیریت فناوری اطالعات ( سیستم های اطالعاتی پیشرفته) ،مدیریت
امور شهری  ،مدیریت کسب وکار گرایش های ( استراتژی -عملیات زنجیره تأمین –
فناوری -مالی – رفتار سازمانی و منابع انسانی)

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :حقوق بین الملل ،حقوق جزا و جرم شناسی ،حقوق بشر ،حقوق تجارت
بین الملل ،حقوق کیفری (حقوق کیفری اطفال و نوجوان)  ،علوم سیاسی  ،مطالعات
منطقهای
حقوق و علوم سیاسی

دوشنبه مورخ 96/6/20
رشته های :حقوق خصوصی ،حقوق عمومی ،روابط بین الملل ،حقوق ارتباطات،
حقوق اقتصادی ،اندیشه سیاسی در اسالم ،حقوق مالکیت فکری ،حقوق نفت و گاز،

صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت 15/30

بلوار دهکده المپیک -بعد از تقاطع
بزرگراه همت – میدان دهکده
44767510 -19

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های  :مدیریت ورزشی (مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی – مدیریت
تربیت بدنی و علوم ورزشی

اماکن و تأسیسات ورزشی)  ،فیریولوژی ورزشی (فیزیولوژی ورزشی کاربردی)

دوشنبه مورخ 96/6/20

صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت
15/30

ابتدای بزرگراه شهید فهمیده (تهران
کرج) -ورودی غربی استادیوم
آزادی روبروی درب غربی استادیوم

رشته های :آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی (حرکات اصالحی)  ،رفتارحرکتی
(یادگیری و کنترل حرکتی)

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :تکنولوژی آموزشی ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش ( تعلیم وتربیت
اسالمی) ،روان شناسی بالینی ،روان شناسی تربیتی ،روان شناسی عمومی ،روان شناسی
آموزش کودکان استثنایی ،سنجش و اندازه گیری ،تحقیقات آموزش  ،روانشناسی صنعتی
وسازمانی
روانشناسی و علوم تربیتی

دوشنبه مورخ 96/6/20

صبح 8/30 :لغایت 12/30

بلوار دهکده المپیک -بعد از تقاطع

بعد از ظهر 13/30 :لغایت

بزرگراه همت – میدان دهکده

15/30

44767510 -19

رشته های :علوم تربیتی ( آموزش و پرورش پیش دبستانی)  ،علوم تربیتی ( آموزش و پرورش
ابتدایی)  ،مشاوره (مشاوره خانواده -مشاوره شغلی  -مشاوره مدرسه -مشاوره توانبخشی)
مدیریت آموزشی  ،علم اطالعات و دانش شناسی (مدیریت اطالعات)  ،برنامه ریزی درسی ،
آموزش وبهسازی منابع انسانی

موسسه بیمه اکو

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :مطالعات منطقه ای (مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز) ،بیم سنجی

خیابان شهید بهشتی -خیابان

صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت
15/30

احمدقیصر  -خیابان هفتم  -پالک 14

یک شنبه مورخ 96/6/19
رشته های :اقتصاد انرژی ،اقتصاد و تجارت الکترونیک ،آموزش زبان انگلیسی ،حسابداری،
حسابرسی ،حقوق اقتصادی ،حقوق بین الملل ،مدیریت ورزشی (مدیریت اماکن وتأسیسات
ورزشی) ،فیزیولوژی ورزشی (فیزیولوژی ورزشی کاربردی) ،مشاوره(مشاوره خانواده) ،
مطالعات منطقهای ،ارتباطات اجتماعی(روزنامهنگاری)  ،روان شناسی وآموزش کودکان
استثنایی ،روان شناسی تربیتی ،روان شناسی عمومی
صبح 8/30 :لغایت 12/30
بعد از ظهر 13/30 :لغایت

پردیس خودگردان

دوشنبه مورخ 96/6/20
رشته های:حقوق خصوصی  ،حقوق مالکیت فکری ،روابط بین الملل ،زبان و ادبیات فارسی،
علوم ارتباطا ت اجتماعی ،مترجمی زبان انگلیسی ،مدیریت مالی ،مدیریت فناوری اطالعات
(سیستمهای اطالعاتی پیشرفته) مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی توسعه جهانگردی)،
مدیریت جهانگردی (بازاریابی جهانگردی) مدیریت کسب وکار مالی ،جامعه شناسی

15/30

خیابان ولی عصر (عج ا ...تعالی و
فرجهالشریف) ،خیابان توانیر ،خیابان
نظامی گنجوی ،نبش کوچه هفت پیکر

