
       

                

 معاونت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی                                                                   

ــن اجراي           ــگاه؛ نظارت بر حس ــی دانش ــی، کلیه فعالیت حوزه معاونت آموزش تدوین و  هاي آموزش

ارتقاي  پیشـنهاد اصـول کلی برنامه هاي آموزشی، تهیه آیین نامه هاي آموزشی، هماهنگی امور آموزشی،  

ــد دانش آموختگان و    ــل ها، رصـ ــرفصـ ــطح کیفیـت آموزش، بـازنگري سـ             آقاي  ... را تحت معاونت سـ

علوم ســیاســی بر عهده دارند. واحدهاي  حقوق ولمی دانشــکده و هیأت ععضــ دکتر شــجاع احمدوند

 زیرمجموعه این معاونت عبارتند از :

 مدیریت خدمات آموزشی 

 اداره ثبت نام، پذیرش و امور مشمولین -

 اداره امور آموزشی -

 مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 اداره امورآموزشی -

 آزمون ها پذیرش و امور اداره ثبت نام، -

  ،نظارت و سنجشمدیریت برنامه ریزي آموزشی 

 گروه برنامه ریزي آموزشی -

 سنجش گروه ارزشیابی و -

 خانه تخصصی هیات ممیزهدبیر -

 مدیریت آموزش هاي تخصصی آزاد 

 اداره خدمات الکترونیکی 

 اداره فارغ التحصیالن 

 هاي درخشانگروه استعداد 

 مرکز یادگیري الکترونیک 

 

   

 عالمه طباطبائی گاه ـدانش  

ــاس جایگاه رفیع   ــالمی بر اس ــانی و علومپس از پیروزي انقالب اس ــگاه نیاز به ایجاد یک دان انس ش
تخصـصـی در حیطه علوم انسـانی و اجتماعی در کشـور از ترکیب مراکز آموزش عالی مستقل؛ دو     
مجتمع دانشگاهی با عناوین مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و مجتمع دانشگاهی علوم اداري 

اساس موافقت شوراي عالی  برمجتمع و ا ادغام این دو ب  1363ازرگانی تشـکیل شد که در سال  و ب
 سیس شد.تأ انقالب فرهنگی؛ دانشگاه عالمه طباطبائی

 ی کشور نترین دانشگاه تخصصی علوم انسارگدر حال حاضـر دانشگاه عالمه طباطبائی در جایگاه بز 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري دانشجو  آموزش عالی در سسهدانشکده و یک مؤ  10 با

 پذیرد. می

ریاست دانشگاه را آقاي دکتر حسین سلیمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عهده   
 دار می باشند.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
حال  امور مشموالن مسئولیت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان درو اداره ثبت نام، پذیرش  مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه با دو اداره امورآموزشی

علوم تربیتی برعهده  عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و دکتر مهدي خانجانی تحصـیل و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی را تحت مدیریت آقاي 
 دارند. 

آموزشی حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی، امور  مهمان و انتقال، امور ثبت نام و پذیرش دانشـجوي پذیرفته شـده در دانشگاه، پذیرش دانشجویان  
بوطه، مشـمولین، پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور و دانشجویان خارجی، نظارت برحسن اجراي آئین نامه ها، برگزاري کمیته ها و شوراهاي مر 

ــم  تهیه و ارائه طرح و دسـتورالعمل هاي الزم در چارچوب مقررات آم  وزشـی، شناسایی و معرفی دانشجویان استعداد درخشان به دفتر مربوطه و... اهــ
 فـعالیت هاي این مدیریت می باشد.

گلستان با کلیه دانشکده ها در ارتباط بوده و اطالعات مربوط به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و  در حال حاضر این مدیریت تحت سیستم رایانه اي
 یق این سیستم قابل دسترسی است. فارغ التحصیل از طر

 

 شماره تماس هاي پاسخگو در زمان ثبت نام
 

    44737548  مدیریت خدمات آموزشی :

  48393414      مدیریت اموردانشجویی :

     44737522               مدیریت امورمالی :

 

 

 

 

 

 

 

 تقویم دانشگاهی

 1399- 1400سال تحصیلی  نیمسال اول

 1399شهریور  13لغایت  10 ثبت نام

 1399شهریور  15 شروع کالسها

 1399شهریور  26لغایت  22 حذف و اضافه

 آبان ماه هفته دوم جدیدالورودثبت نام دانشجویان 

 1399آبان ماه  17   شروع کالس هاي دانشجویان جدید

 1399آذر  8 حذف اضطراريپایان 

 ي  دانشجویانپایان کالس ها
 الورود جدید 

 1399  بهمن 1

 1399همن  ب 15لغایت  4 امتحانات

 1399-1400دوم سال تحصیلی نیمسال 

 1399بهمن   30لغایت  25 ثبت نام

 1399  اسفند  2 شروع کالسها

 1399  اسفند 13لغایت  اسفند 9 حذف و اضافه

 1400  خرداد 19 حذف اضطراريپایان 

 1400  تیر 2 ها پایان کالس

 1400تیر   16لغایت  5  امتحانات

 آمـار ظرفیت پذیرش رشته هاي مختلف در مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده ها
 1399-1400سال تحصیلی 

 پذیرفته شده دانشکده

 150 اقتصاد

اسالمی الهیات ومعارف  25 

 47 تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 110 روانشناسی و علوم تربیتی

 522 ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی

 100 حقوق و علوم سیاسی

 145 علوم اجتماعی

 125 علوم ارتباطات

 50 علوم ریاضی و رایانه

 190 مدیریت و حسابداري

 60 موسسه آموزش عالی  بیمه اکو

 1524 جمع

 

 اناستعدادهاي درخش ردفت

اجراي سیاست هاي حمایت و هدایت استعدادهاي  در
ــوراي عالی انقالب فرهنگی و   ــوب شـ ــان مصـ درخشـ
 دســتورالعمل هاي اجرایی مربوطه، دانشــجویان واجد

توانند بدون شرکت درآزمون سراسري  شرایط الزم می
 مقطع باالترگردند. وارد

به  ورود یم بادار تقاضــا لذا ازکلیه دانشــجویان عزیز 
ــگــاه در بخش   ــی دانشـ       ســــایــت معــاونــت آموزشـ

با مطالعه دقیق آئین نامه هاي  "ناستعداد درخشا"

 مربوطه از هم اکنون بــــرنــــامــــه ریزي کرده تــــا

فارغ التحصیلی ازسهمیه بدون آزمون  بـتـوانـند پس از
 به مقطع باالتر بهره مندگردند. براي ورود
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