
 

 

 
 

 آدرس و شماره تماس دانشکده ها

 معاونت آموزشی           

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 

 

 وب سایت آدرس ، کدپستی و شماره تماس دانشکده دکتریرشته های مقطع  دانشکده

 اقتصاد
اقتصاد علوم اقتصادی ) –)اقتصاد بین الملل( علوم اقتصادی 

 (توسعه اقتصادیعلوم اقتصادی ) – پولی(

 خیابان احمد قصیرنبش  –خیابان شهید بهشتی 

 ۱۵۱۳۶۱۵۴۱۱کدپستی : 

8872۵۴00 
ecn.atu.ac.ir 

موسسه آموزش عالی بیمه 

 اکو
 بیمه

 وچهک نبش -گنجوی ظامین خیابان-یابان توانیرخ-ولیعصر خیابان

 پیکر هفت

 ۱۴۳۶8۶۳۱۱۳کدپستی: 

887700۱۱-۱۵ 

ecod.atu.ac.ir 

ادبیات فارسی و زبان های 

 خارجی

 -رجمهت -لسفه معاصرف -موزش زبان انگلیسیآ-دین فلسفه

-ادبیات فارسی وزبان -زبان و ادبیات عربی –زبان شناسی 

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

 جنوبی یابان عالمهخ -پل مدیریت – بزرگراه شهید چمران

 ۱۹۹7۹۶7۵۵۶کدپستی : 

88۶۹2۳۴۵-۹ 

 

Litd.atu.ac.ir 

 نقالب اسالمی ا مدرسی-مبانی نظری اسالممدرسی  الهیات و معارف اسالمی
 میدان دهکده –پیک مدهکده ال -همت غرب انتهای بزرگراه 

 ۱۴8۹۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳۹0000 
tisd.atu.ac.ir 

 علوم اجتماعی  
 –شهرسازی  -ددکاری اجتماعیم -رفاه اجتماعی

 (جامعه شناسی فرهنگیجامعه شناسی)

)کتابی(  یخیابان گل نب -تقاطع بزرگراه همت وخیابان شریعتی

 نرسیده به میدان احمدی روشن

 ۱۵۴۴۹۱۵۱۱۳کدپستی : 

2222۳00۱-۴ 

ssd.atu.ac.ir 



 

 

 
 

 آدرس و شماره تماس دانشکده ها

 معاونت آموزشی           

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 

 

 علوم ارتباطات  علوم ارتباطات

 میدان دهکده –هکده المپیک د -انتهای بزرگراه همت غرب 

 ۱۴8۹۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0  
fcs.atu.ac.ir 

 مدیریت و حسابداری

-ات و توسعه فناوری() مدیریت خدمفناوری اطالعاتمدیریت 

تکنولوژی)مدیریت دیریت م-تمامی گرایشهای مدیریت صنعتی

تمامی  – تمامی گرایشهای مدیریت دولتی -تحقیق و توسعه(

 -ری مالی بانکدا -گردشگری -مدیریت بازرگانی گرایشهای 

 حسابداری

 میدان دهکده – هکده المپیکد -انتهای بزرگراه همت غرب  

 ۱۴8۹۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0 
Sma.atu.ac.ir 

 حقوق و علوم سیاسی

جامعه شناسی )علوم سیاسی  -(مسایل ایرانعلوم سیاسی )

حقوق  -حقوق جزا و جرم شناسی –حقوق عمومی  -سیاسی(

طالعات م -لمللروابط بین ا -حقوق خصوصی -بین الملل عمومی

 دیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازم -منطقه ای

 میدان دهکده –هکده المپیک د -انتهای بزرگراه همت غرب 

 ۱۴8۹۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0-۱۹ 
Ipd.atu.ac.ir 

 روانشناسی و علوم تربیتی

برنامه ریزی  –گیری  سنجش و اندازه -فلسفه تعلیم و تربیت 

 -روانشناسی -مدیریت آموزش عالی( آموزش عالی) -درسی

 -موزش کودکان استثناییآروانشناسی و -روانشناسی تربیتی

 وانشناسی بالینی ر -تکنولوژی آموزشی

 میدان دهکده –هکده المپیک د -رگراه همت غرب انتهای بز

 ۱۴8۹۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳۹0000  
ped.atu.ac.ir 

 مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

-ورودی غربی ورزشگاه آزادی–انتهای اتوبان شهید حکیم غرب 

 ۱۴8۵7۴۳۴۱۱کدپستی :  روبروی هتل المپیک

۴۴۱۱8۶2۹-۳0 
Pe.atu.ac.ir 

 ریاضی -آمار  رایانه ریاضی و آمار،

کوچه  –خیابان خالد استامبولی)وزرا(  –خیابان شهید بهشتی 

 1487701201 کد پستی: 14پالک  -هفتم

88725614 

mcs.atu.ac.ir 



 

 

 
 

 آدرس و شماره تماس دانشکده ها

 معاونت آموزشی           

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 

 

 

 شماره تماس اداره 

 خدمات الکترونیک
۴8۳۹2۳۱۵ 

 تحصیالت تکمیلیمدیریت 
 ۴8۳۹22۶۹ 

۴8۳۹2۴88 

 مدیریت امور مالی
۴8۳۹22۱۶ 

 امور دانشجوییمدیریت 
۴8۳۹۳۴۱۴ 

۴8۳۹۳۴۱۱ 

 


