
 آدرس ایمیل رشته تحصیلي محل تحصیل کد ملي نام خانوادگي نام ردیف

 Mrmohammadebrahimi 167@gmail.com حقوق جزا و جرم شناسي پردیس ارس 082 590198 ابراهیمي  محمد  

 h99ebrahimi@gmail.com زبان وادبیات فارسي  دانشگاه زنجان  28 21909  ابراهیمي  حیدر 5

 najmeh.akhondmakei@gmail.com حقوق نفت و گاز عالمه طباطبائي  575289905  اخوندمکه ئي  نجمه 1

  72929679  اسداهلل زاده جعفري  ندا 9

دانشجوي دکتري دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد خمیني 

 شهر

گرایش -علوم اقتصادي

 اقتصادسنجي
asadollahzadeh5050@Gmail.com 

 marzieh_asadi@atu.ac.ir مدیریت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي 89991 0068 اسدي  مرضیه 2

 دانشگاه عالمه طباطبایي 025 006119 اسدیان  زینب 6
گرایش  -علوم اقتصادي 

 اقتصاد اسالمي
z_asadian@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي 0818778519 اسراري  محمدابراهیم 7
گرایش -علوم سیاسي

 جامعه شناسي سیاسي
mo_asrari87@atu.ac.ir 

 esm.tpo@gmail.com  مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه علوم تحقیقات 001 506119 اسماعیل پور  الهام 9

 دانشگاه عالمه طباطبایي 72870 5290 اشجعي دلچه  راضیه 8
مدیریت دولتي/ گرایش 

 مدیریت منابع انساني
razie.ashjaei@gmail.com 

 طباطبایيدانشگاه عالمه  6018980698 اشجعي نیري  مهدي 0 

گرایش -مدیریت بازرگاني

رفتار سازماني و مدیریت 

 منابع انساني

 mehdi_ashjaei@atu.ac.ir 

 amir_etemadi@atu.ac.ir مهندسي مالي دانشگاه عالمه طباطبایي 0072776878 اعتمادي  سید امیر   

 smjsaarabi@yahoo.com گردشگري دانشگاه عالمه طباطبایي 59   09901 اعرابي  سید سپهر 5 

 erfan_azami@atu.ac.ir سنجش و اندازگیري دانشگاه عالمه طباطبائي 792 7 1120 اعظمي  عرفان 1 

 e_aghamohamadi@atu.ac.ir : روان سنجي دانشگاه عالمه طباطبایي 580055 9   اقامحمدي  الهام 9 

 gma.com-emami@iran فلسفه هنر دانشگاه عالمه طباطبایي 992906 009 امامي  محمدحسن 2 

 دانشگاه عالمه طباطبایي 1510705550 امین زاده  سیروس 6 
گرایش -علوم سیاسي

 مسائل ایران
s_aminzadeh@atu.ac.ir 

 raha.paivar@gmail.com  زبان و ادبیات فارسي دانشگاه عالمه طباطبایي 2569 55785 امیني  افسون 7 

 sasanazad@yahoo.com برق   1110552529 آزاد  ساسان 9 

آبان به انضمام اطالعات مورد نیاز 03لیست شرکت کنندگان در آزمون زبان   
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 aida_agh.r2002@yahoo.com  حقوق بین الملل عمومي دانشگاه عالمه طباطبایي  607196 00 آقاجاني رونقي  آیدا 8 

 aida_agh.r5005@yahoo.com ژوهشي |آموزشي و دانشگاه عالمه طباطبایي  607196 00 آقاجاني رونقي  آیدا 50

   برق   558669667  براتي  حبیب اله  5

 y_barkhordar@atu.ac.ir ترجمه دانشگاه عالمه طباطبایي 069057222  برخوردار  سید یحیي 55

 hbarangi@gmail.com افزارکامپیوتر نرم  دانشگاه اصفهان 5282976709 برنگي  حامد 51

 raminbehbamzadeh@gmail.com مدیریت صنعتي  دانشگاه عالمه طباطبائي 1 91558960 به بم زاده  رامین 59

 forough_jahantigh@atu.ac.ir تربیت بدني دانشگاه عالمه طباطبائي 9620709977 بهادرفرادنبه  حسین 52

 تهراندانشگاه   057091 1 بهرامي  ناهید 56
سنجش ازدور و سامانه 

 اطالعات جغرافیایي
n.bahrami50 0@gmail.com 

 پزوهشکده امام خمیني 598929950  بهرامي پور اصفهاني  مجتبي 57
-الهیات و معارف اسالمي 

 علوم قرآن و حدیث
bahramipour.mo@gmail.com 

 al_behzad97@atu.ac.ir : مدیریت آموزشي  دانشگاه عالمه طباطبایي 90 6795 00 بهزاد  اهلل محمد 59

 دانشگاه عالمه طباطبایي 799988 002 پرتوي راد  فریبرز 58
گرایش -علوم اقتصادي

 اقتصادسنجي
f_partovirad@atu.ac.ir 

 parhizkari 00 @gmail.com عموميحقوق   دانشگاه عالمه طباطبایي 95801 520  پرهیزکاري  حمیدرضا 10

 661526 568 پزشک  ژاله  1
پردیس بین المللي دانشگاه 

 تهران
 pezeshk.jaleh@gmail.com مدیریت رسانه

 p_poormoghadasian@atu.ac.ir  مدیریت دولتي دانشگاه عالمه طباطبایي 880519098  پورمقدسیان  پویا 15

 a_poya@atu.ac.ir مدیریت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي 961265 000 پویا  امیرخان 11

 e.pishghadam@yahoo.com مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایي 570207792  پیش قدم  الناز 19

 a_tazhdan@atu.ac.ir  برنامه ریزي درسي  دانشگاه عالمه طباطبایي 89  865 69 تژدان  امیررضا 12

 5985279 00 تقي پوراختري  آرش 16
دانشکده مدیریت و 

 حسابداري
 a_taqipour@atu.ac.ir  مدیریت شهري

 javid@atu.ac.ir زبان شناسي همگاني تهران 89 795 000 جاوید صدیقي  احمد 17

 Jorfi.asma@gmail.com حقوق تربیت مدرس 890597901  جرفي  اسماء 19
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 joodi_n@atu.ac.ir زبان شناسي همگاني دانشگاه عالمه طباطبائي 8956198560 جودي  نیره 18

 دانشگاه عالمه طباطبائي 1671690268 جهان تیغ اکبرزاده  فروغ 90

گرایش -ورزشيمدیریت 

مدیریت راهبردي در 

 سازمانهاي ورز

forough_jahantigh@atu.ac.ir 

 deyhim.abtin99@gmail.com مدیریت صنعتي دانشگاه تهران 1286921 00 جهاندیده  امیرحسین  9

 gh_hajizadeh@atu.ac.ir : برنامه ریزي درسي  طباطبایيدانشگاه عالمه  995077028  حاجي زاده  غالمرضا 95

 m 98. 88 @gmail.com علوم سیاسي دانشگاه تهران   29997 00 حامد  مهند 91

 m_hasany@atu.ac.ir اقتصاد پولي دانشگاه عالمه طباطبایي 0196671986 حسني قره تپه  مجتبي 99

 hoghooghi.shima@gmail.com فیزیولوژي ورزشي  دانشگاه تهران 5 00650628 حقوقي زاده  شیما 92

 m_hamze@atu.ac.ir مدیریت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبایي 0150221952 حمزه  معصومه 96

 z_hamidi@atu.ac.ir رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي 8899 10 00 حمیدي سوها  زهرا 97

 heidari_a@atu.ac.ir تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي 1900290872 حیدري  عباس 99

 v_khanbabaei@atu.ac.ir آموزش عالي دانشگاه عالمه طباطبایي 5901099599 خانبابایي  ولي 98

   مدیریت آموزشي  دانشگاه عالمه طباطبایي  818218 55 خرمي  سمانه 20

 arc.rosasaba@gmail.com محیط زیست دانشگاه تهران 0065979829 خطیبي  بیژن  2

 aseel_obaid87@atu.ac.ir حقوق عمومي طباطبایي دانشگاه عالمه 0008892972 خلیفه عبید  اسیل  25

 alidb. 59@gmail.com حقوق عمومي دانشگاه عالمه طباطبایي  6209 9950 دهقان بنادکي  علي 21

 دانشگاه عالمه طباطبایي 0960019605 ذوالفقاري  الهام 29
مدیریت دولتي/ گرایش 

 مدیریت منابع انساني
zolfaghari_elham@atu.ac.ir 

 f_rabbanikhah@atu.ac.ir مدیریت آموزش عالي دانشگاه عالمه طباطبایي 195089976 رباني خواه  فهیمه 22

 rahimi.soghra70@Yahoo.com آمار ریاضي  عالمه طباطبائي  0910029881 رحیمي  صغري 26

 ahmad_rahimi86@atu.ac.ir   دانشگاه عالمه طباطبایي  51926798  رحیمي  احمد 27

 دانشگاه عالمه طباطبایي 0077095675 رستمي  اعظم 29
آموزش زبان فارسي به  

 غیرفارسي زبانان
az_rostami@atu.ac.ir 

   مدیریت فن آوري علوم و تحقیقات 159 11 165 رسولي  صادق 28

 sohrab_rashtiani@atu.ac.i مدیریت آموزشي  عالمه طباطبایيدانشگاه  1108062860 رشتیاني  سهراب 60
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 9907909 00 رضازاده  زهرا  6
دانشکده روانشناسي و علوم 

 تربیتي
 dmrezazadeh@yahoo.com روانشناسي بالیني

 zahra_norouzi97@atu.ac.ir :    دانشگاه عالمه طباطبایي 290 599 00 رضازاده  ریحانه 65

 rohollahrezaeighaleh@yahoo.com مدیرت رسانه  دانشگاه تهران  59 7009 5 رضایي قلعه  روح اله 61

 دانشگاه تهران  61808159  رهبري  کبري 69
علم اطالعات و 

 شناسي دانش
solmaz_rahbari@yahoo.com 

 mostafa_rah 9@yahoo.com سازه هاي آبي دانشگاه شهید چمران اهواز 729516860  رهنمائي  مصطفي 62

 zare_mohammad@atu.ac.ir مدیریت دولتي  دانشگاه عالمه طباطبائي 9920095092 زارع محمودابادي  محمدعلي 66

 saeedzamanpoor@yahoo.com مدیریت بازرگاني دانشگاه تهران 9219 00 7  زمانپور  سعید 67

 e.sardarimehr@gmail.com :  روابط بین المل دانشگاه شهید بهشتي تهران 66 29 75 9 سرداري مهر  اسحق 69

 mostafasaadat@atu.ac.ir شیمي عالي دانشگاه عالمه طباطبائي 59  111002 سعادت  مصطفي 68

 hajar_saiedi87@atu.ac.ir مدیریت تکنولوژي  دانشگاه عالمه طباطبایي  11272  52 سعیدي نژاد  هاجر 70

 rezasoltani.rs.rs@gmail.com انگل شناسي/ دامپزشکي دانشگاه فردوسي 820 006155 سلطاني  رضا  7

 دانشگاه عالمه طباطبائي 0065187025 سلیمان زاده  سمیرا 75
گرایش -مدیریت تکنولوژي

 مدیریت تحقیق و توسعه
s_soleymanzadeh@yahoo.com 

 samaiesomayeh29@gmil.com فیزیولوژي ورزشي تهرانپردیس البرز دانشگاه  0162259 98 سمایي  سیده سمیه 71

 f_sohrabi87@atu.ac.ir مدیریت صنعتي دانشگاه عالمه طباطبایي 1895895 00 سهرابي  فاطمه 79

 v_shahhoseini@atu.ac.ir  فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایي 065 6 0095 شاه حسیني  وحیده 72

 rm_haydari@atu.ac.i جامعه شناسي سیاسي دانشگاه عالمه طباطبائي     0022  شریف حیدري محمد  76

 دانشگاه عالمه طباطبائي 592882152  شفیعیان  روح اله 77
گرایش -مدیریت دولتي

 مدیریت منابع انساني
r_shafieian@atu.ac.ir 

 m_goldareh@yahoo.com روابط بین الملل  تهران 1178972691 شکري  مرتضي 79

 Ebrahim.shakouri@gmail.com علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبائي  7 0021121 شکوري  ابراهیم 78

 shahbazi.f@ut.ac.ir مهندسي مکانیک دانشگاه تهران 166895  00 شهبازي چولو  فاطمه 90

 m_shahbazi@atu.ac.ir مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایي 990 007958شهبازي زنجان   محمد  9
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 مسکن

 salehshariati_sajjad@atu.ac.ir فلسفه هنر  دانشگاه عالمه طباطبایي 0850972929 صالح شریعتي  سید سجاد 95

 Safarkhanir@gmail.com جغرافیا دانشگاه شهید بهشتي 1128295606 صفرخاني  رضوان 91

 a_salihi@atu.ac.ir مهندسي مالي عالمه طباطبائي  721999276  صلیحي  عبداله 99

 reyhaneh_abed@gmail.com مهندسي مالي دانشگاه عالمه طباطبایي 291962 165 عابد  ریحانه 92

 a_abedinzadeh@atu.ac.ir گردشگري دانشگاه عالمه طباطبایي  006619692 عابدین زاده  آزاده  96

 amirhossein_alemi@atu.ac.ir : علوم ارتباطات  دانشگاه عالمه طباطبایي 29507 0196 عالمي  امیرحسین 97

 smh_amelian@yahoo.com شناسي حقوق جزا و جرم دانشگاه امام صادق 9 5 729 00 عاملیان  سید محمدحسین 99

 دانشگاه عالمه طباطبایي 958267919  عزالدین  جواد 98

مدیریت فناوري  

مدیریت خدمات -اطالعات

 و توسعه فناوري

ezeddin@gmail.com 

 s_erfani@atu.ac.ir علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائي 5595 00001 عرفاني سهیال 80

 REZA.ASAGARPOUR26@GMAIL.COM مدیریت بازرگاني  دانشگاه تهران 260787 118 عسکرپور درآگاهي  غالمرضا  8

 asgari_tayebeh@atu.ac.ir زبان  شناسي عالمه 77 170 006 عسگري  طیبه 85

 alizadehfar_zahra87@atu.ac.ir مدیریت بازرگاني  عالمه طباطبائي  9019 9  00 علیزاده فر  زهرا 81

 omrani.far@ut.ac.ir حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران 0 79095095 عمراني فر  عدنان 89

 shirin.omrani@gmail.com اي مطالعات منطقه شهید بهشتي 0009576 9  عمراني منش  شیرین 82

 z_gholampour@atu.ac.ir  ریاضي مالي دانشگاه عالمه طباطبایي  5 5 08550 غالم پورنقندر  زینب 86

 Fathi.m_fn@yahoo.com حقوق دانشگاه عالمه طباطبایي 790788572  فتحي مقدم  حمید 87

 a.farzin.majd@gmail.com مدیریت آموزشي دانشگاه تهران 0066910880 فرزین مجد  عاطفه 89

 farahmandh@gmail.com : مدیریت توسع وفناوري دانشگاه عالمه طباطبایي 01667 1185 فرهمند  هاجر 88

 085 009518 فعلي  حمید 00 
دانشگاه علوم قضایي و 

 خدمات اداري
 hamidfeli  0@gmail.com حقوق عمومي

 m_qaderi@atu.ac.i ادبیات خارجه دانشگاه عالمه طباطبایي 859 000062 قادري  محمد شاپور  0 

 alighobashi@gmail.com علوم اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبایي  95050779  قباشي  علیرضا 05 
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 ghadami61pnu@yahoo.com سنجش واندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي 0211025191 قدمي  ابوالفضل 01 

 abouzarqorbani@yahoo.com مهندسي نرم افزار دانشگاه اصفهان 681790 568 قرباني سرایدشتي  ابوذر 09 

 ghorashi.amir@ut.ac.ir مهندسي مکانیک دانشگاه تهران 1106878 00 قرشي اسکوئي  سید امیر 02 

 arefeh_ghanbari@atu.ac.ir :  تربیت بدني دانشگاه عالمه طباطبایي 0670097099 قنبري فیروز آبادي  عارفه 06 

 keyvan_kaboli@atu.ac.ir مدیریت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبایي 5290205226 کابلي کسمایي  کیوان 07 

 zahra_kakooei@atu.ac.ir  مدیریت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي 60225789 5 کاکویي  زهرا 09 

 h.kabiri 185@yahoo.com روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایي 5590099912 کبیري  حسن 08 

 karami_za@atu.ac.ir مدیریت ورزشي دانشگاه عالمه طباطبایي 17780 5270 کرمي  زهرا 0  

 Sodabehkeshavarzi@gmail.com زبان و ادبیات فارسي شیراز 5175712022 کشاورزي  سودابه    

 a_kondorani@atu.ac.ir : واندازه گیريسنجش  دانشگاه عالمه طباطبایي 8559560 9  کندراني  علیرضا 5  

 kamyabkosari. 882@gmail.com مدیریت جهانگردي  دانشگاه غیرانتفاعي مازیار 897085500  کوثري  کامیاب 1  

 morteza_ganji@atu.ac.ir جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبایي 8597 18505 گنجي  مرتضي 9  

 majidishiva@yahoo.com ژوهشي |آموزشي و دانشگاه عالمه طباطبایي   00908811 مجیدي  شیوا 2  

 hamidreza_moharrami@atu.ac.ir فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه عالمه طباطبایي 9892 95908 محرمي  حمیدرضا 6  

 mohseni_mo@atu.ac.ir روابط بین الملل عالمه طباطبایيدانشگاه  0005098885 محسني  محمد آصف 7  

 mahdimohammadrezay@gmail.com مدیریت دولتي دانشگاه عالمه طباطبایي 989799 918 محمدرضائي  مهدي 9  

 hadimohammadi@ut.ac.ir علوم اقتصادي دانشگاه تهران 596825  00 محمدي فرد  محمد هادي 8  

 delaramadahzad7@gmail.com روانشناسي پردیس کیش دانشگاه تهران 0997166 01 مداح  دالرا سادات 50 

 a.mokarii@yahoo.com حقوق بین الملل تهراندانشگاه   9051 1 00 مکاري  محمدامین  5 

 h_malekmohammadi@atu.ac.ir زبان شناسي دانشگاه عالمه طباطبائي  092599108 ملک محمدي  هاله 55 

 hamid.monji@gmail.com انتقال تکنولوزي دانشجوي دکترا  915112152 منجي  حمیدرضا 51 

 دانشگاه عالمه طباطبایي 27  122001 منصوري  مهرناز 59 
تحقیق -مدیریت صنعتي

 در عملیات
me_mansouri@atu.ac.ir 
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-مدیریت تکنولوژي

گرایش مدیریت تحقیق 

 و توسعه

 moosavi_s@atu.ac.ir 

 z_mehran@atu.ac.ir زبان شناسي همگاني  دانشگاه عالمه طباطبایي  5 9075512 مهران  زهره 56 

 m72mehri@gmail.com ریاضي کاربردي دانشگاه تربیت مدرس 2992 89 00 مهري  مرضیه 57 

 fmahshadnia@gmail.com زمین شناسي دانشگاه شهید بهشتي تهران 0068009652 مهشادنیا  فاطمه 59 

 smm.economy@gmail.com  علوم اقتصادي دانشگاه تهران  007011709 میرمحمدي  سید میثم 58 

 m.k_mirnasiri@yahoo.com مشاوره پردیس ارس دانشگاه تهران 178099697  میرنصیري  میرکمال 10 

 sa_nosrati87@atu.ac.ir ترجمه دانشگاه عالمه طباطبایي  25088  98 نصرتي  سارا  1 

 najmeh_nasiri@atu.ac.ir زبان و ادبیات فارسي دانشگاه عالمه طباطبایي 5080185996 نصیري پنبه چوله  نجمه 15 

 zahra_norouzi97@atu.ac.ir :  سنجش واندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي 9592659599 نوروزي  زهرا 11 

 h_hashemi@atu.ac.ir روانشناسي تربیتي  دانشگاه عالمه طباطبائي 918828996 هاشمي  حمید 19 

 طباطبایي دانشگاه عالمه  818 00785 هزارخواني  مریم 12 
الهیات/ علوم قران و 

 حدیث
m_hezarkhani@atu.ac.ir 

 saeed_yal@atu.ac.ir حقوقي خصوصي دانشگاه عالمه طباطبایي  19568295  یل هیکل اباد  سعید 16 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             ابراهیمي حسن 17 

-مدیریت ورزشي

مدیریت راهبردي در 

ها و رویدادهاي  سازمان

 ورزشي

ebrahimi_h@atu.ac.ir 

 h_ebnali@atu.ac.ir زبان و ادبیات فارسي دانشگاه عالمه طباطبایي 6508829557 ابن علي چرمهیني حسین  19 

 h_aboueimehrizi@atu.ac.ir روانشناسي تربیتي دانشگاه عالمه طباطبایي            ابویي مهریزي حمیده 18 

 m_etehadfard@atu.ac.ir حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایي            اتحادفرد مهدي 90 

 ahmadi_sm@atu.ac.ir مدیریت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي             احمدي سیدمحمد  9 

 z_akhbari@atu.ac.ir علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایي            اخباري زینب 95 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             اخوان سمیه 91 
-مدیریت تکنولوژي

گرایش مدیریت تحقیق 
akhavan_so@atu.ac.ir 

mailto:z_mehran@atu.ac.ir
mailto:z_mehran@atu.ac.ir
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mailto:fmahshadnia@gmail.com
mailto:m.k_mirnasiri@yahoo.com
mailto:m.k_mirnasiri@yahoo.com


 و توسعه

 دانشگاه عالمه طباطبایي            الصاق عطیه 99 
حقوق جزا و 

 شناسي جرم
atiyeh_elsagh@atu.ac.ir 

 amir_olfat@atu.ac.ir آمار دانشگاه عالمه طباطبایي             الفت امیر 92 

 h_aminaee@atu.ac.ir سنجش و اندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي            امینایي چترودي هنگامه 96 

 khamene_ 125@yahoo.com روانشناسي تربیتي دانشگاه شهید بهشتي             آقامحمدي خامنه علي 97 

  95822252  بحراني انوار 99 
علوم کشاورزي و دانشگاه 

 منابع طبیعي گرگان
 anvarbahrani@gmail.com مهندسي منابع طبیعیي

 bakhshi_ramin@atu.ac.ir روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایي            بخشي تلیابي رامین 98 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            بقایي حنا 20 
تولید و -مدیریت صنعتي

 عملیات
h_baghaee@atu.ac.ir 

 boluki_sadra87@atu.ac.ir فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایي            بلوکي کورنده صدرا  2 

 s_baniamerian@atu.ac.ir تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي            بني عامریان سارا 25 

 a_bahmani@atu.ac.ir برنامه ریزي درسي عالمه طباطبایيدانشگاه             بهمني افشار 21 

 leila_pazoki@atu.ac.ir سنجش و اندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي             پازوکي لیال 29 

 somayeh.pasandide@gmail.com روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتي             پسندیده سمیه 22 

 seiedali_jafari@atu.ac.ir سنجش و اندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي            محمدابادي جعفري سیدعلي 26 

 alireza.jamal 5 2@gmail.com زمین شناسي دانشگاه اصفهان 790782 56  جمال سید علي رضا 27 

 p_hajghasemi@atu.ac.ir فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایي             حاج قاسمي پیمان 29 

 m_hajiamooasar@atu.ac.ir روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایي             حاجي عموعصار محمد تقي 28 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             حسین قزل ایاق ایمان 60 
گرایش -علوم سیاسي

 مسائل ایران
i_hosein@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            حسیني سیدمرتضي  6 
تحقیق -مدیریت صنعتي

 در عملیات
morteza_hosseini@atu.ac.ir 



 naser. 0 5@yahoo.com مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایي             حیدري ناصر 65 

 m_heydarinekoo@atu.ac.ir روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایي             حیدري نکو مسعود 61 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            خسروآبادي مهدي 69 
مدیریت قراردادهاي 

 المللي نفت و گاز بین
mahdi_khosroabadi@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             داداشي صادق 62 

گرایش -مدیریت دولتي

گیري و خط  تصمیم

 گذاري عموم مشي 

dadashi.sadegh25@gmail.com 

 akbarrazraz91@yahoo.com حسابداري دانشگاه تهران            رحیمي پور اکبر 66 

 n_rostami89@atu.ac.ir روانشناسي تربیتي دانشگاه عالمه طباطبایي             رستمي نادیا 67 

 a_rezai87@atu.ac.ir گازحقوق نفت و  دانشگاه عالمه طباطبایي            رضایي علي 69 

 k_saatchitehrani@atu.ac.ir تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي            ساعتچي تهراني کتایون 68 

 m_sefidary@atu.ac.ir فلسفه هنر دانشگاه عالمه طباطبایي   9719  98 سفیداري سیده ملیکا 70 

 bahman_salaki@atu.ac.ir روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایي            سلکي بهمن  7 

 salmannasr_koorosh@atu.ac.ir زبان و ادبیات فارسي دانشگاه عالمه طباطبایي             سلمان نصر کورش 75 

 m_salimi@atu.ac.ir مدیریت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبایي             سلیمي ایردموسي مونا 71 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            سوري فاطمه 79 
گرایش -علوم سیاسي

 مسائل ایران
f_soury@atu.ac.ir 

 soroor_sayyah@atu.ac.ir سنجش و اندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي             سیاح سرورالسادات 72 

 hadish7 @yahoo.com مهندسي برق دانشگاه شهید بهشتي            شاهچراغي سیدهادي 76 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             شیرخاني نسرین 77 
گرایش -آموزش عالي

 مدیریت آموزش عالي
n_shirkhani@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            صابري یاسر 79 
گرایش -سیاسيعلوم 

 جامعه شناسي سیاسي
saberi_yaser@atu.ac.ir 

mailto:m_sefidary@atu.ac.ir
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گرایش -مدیریت دولتي

گیري و خط  تصمیم

 گذاري مشي

 rasool.manawi@gmail.com 

 r_salehi87@atu.ac.ir مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایي            صالحي صغري 90 

 elham_sabahi@atu.ac.ir فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایي             صباحي الهام  9 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             صدري نیا محمد 95 

-مدیریت بازرگاني

گرایش رفتار سازماني و 

 مدیریت منابع انساني

m_sadrinia@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             صوفي هما 91 

گرایش -مدیریت دولتي

گیري و خط  تصمیم

 گذاري عمومي مشي 

soufi_homa@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             صیرفیان پور حامد 99 

گرایش -مدیریت دولتي

گیري و خط  تصمیم

 گذاري عموم مشي 

hamedsey@gmail.com 

 دانشگاه اصفهان            عبیات مرتضي 92 
ریزي توسعه  برنامه

 اي منطقه
morteza.abiyat@yahoo.com 

 دانشگاه اصفهان            عبیات مصطفي 96 
برنامه ریزي توسعه 

 اي منطقه
mostefa.abiyat@gmail.com 

 samaneh_asgari@atu.ac.ir مدیریت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي            عسگري سمانه 97 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            علیزاده علي 99 
گرایش -علوم سیاسي

 شناسي سیاسي جامعه
a_azad96@yahoo.com 

 Ali.fatemmi@gmail.com مدیریت رسانه دانشگاه تهران             فاطمي یگانه علي محمد 98 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             فتح ابادي روح اهلل 80 
و آموزش  روانشناسي

 کودکان استثنایي
roohallah_fathabadi@atu.ac.ir 

 a.m.falahati @gmail.com روانشناسي تربیتي دانشگاه عالمه طباطبایي            فالحتي اوشیبي علي محمد  8 

 m_falahi@atu.ac.ir تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي            فالحي مریم 85 



 دانشگاه عالمه طباطبایي             کلهر رستم 81 

-مدیریت ورزشي

مدیریت راهبردي در 

ها و رویدادهاي  سازمان

 ورزشي

r_kalhor@atu.ac.ir 

 majid_kosari89@atu.ac.ir سنجش و اندازه گیري دانشگاه عالمه طباطبایي             کوثري مجید 89 

 kolsoom_kahrizi@atu.ac.ir مدیریت آموزشي طباطبایيدانشگاه عالمه             کهریزي کلثوم 82 

 geravandnia_mohammad@atu.ac.ir روانشناسي تربیتي دانشگاه عالمه طباطبایي            گراوندنیا محمد 86 

 m_goudarzi@atu.ac.ir زبان و ادبیات فارسي دانشگاه عالمه طباطبایي             گودرزي معصومه 87 

 gavilipolitics@gmail.com علوم سیاسي دانشگاه شهید بهشتي  072 17115 گویلي کیالنه جمال 89 

 rohollahrezaeighaleh@yahoo.com مدیریت رسانه  دانشگاه تهران 8 08959525 مداح سید محمدرضا 88 

 z_motaharinasab@atu.ac.ir مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایي             مطهري نسب زهرا 500

            مقتدائي مجتبي  50
دانشگاه پیام نور تهران 

 جنوب

الهیات و معارف 

علوم قرآن و -اسالمي

 حدیث

moghtada990@gmail.com 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            موالبیگي علي 505
حقوق جزا و 

 شناسي جرم
ali_molabeigi@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            مهري سامان 501

گرایش -مدیریت ورزشي

مدیریت اماکن و 

 تاسیسات ورزشي

saman_mehri@atu.ac.ir 

 دانشگاه عالمه طباطبایي             نورمحمدي حسین 509
حقوق جزا و 

 شناسي جرم
h_noormohammadi@atu.ac.ir 

 طباطبایيدانشگاه عالمه              نیرابادي محمد 502

-مدیریت ورزشي

مدیریت راهبردي در 

 ها و رویداده سازمان

m_nayerabadi@atu.ac.ir 



 دانشگاه عالمه طباطبایي            هاشمي طباطبایي محمد 506
گرایش -مدیریت صنعتي

 تولید و عملیات
tabatabaei.mhm@gmail.com 

 دانشگاه عالمه طباطبایي            یدالهي حسین 507
گرایش -اقتصادي علوم

 توسعه اقتصادي
hossein_yadollahi@atu.ac.ir 

 


