
 

 

 

ی دانشگاه عالمه طباطبائیآدرس و شماره تماس دانشکده هالیست رشته ها،  

   

 معاونت آموزشی

 1400ماه  مهر

 

 رشته های مقطع کارشناسی دانشکده
آدرس ، کدپستی و شماره تماس 

 دانشکده
 اداره آموزش وب سایت

امور 

 دانشجویی
مالی امور  

 اقتصاد اقتصاد

نبش  –خیابان شهید بهشتی -تهران

 خیابان احمد قصیر

 ۱۵۱۳۶۱۵۴۱۱کدپستی : 

8872۵۴00-02۱ 

ecn.atu.ac.ir 

88714868:  سعادتی خانم  

281 داخلی 88725400:  شعبانی خانم  

262 داخلی 88725400:  غالمحسینی خانم  

آقای خان 

 احمدلو

88725400 

276داخلی   

یعقوبیآقای   

88725400 

205داخلی   

آمار ، ریاضی و 

 رایانه
مهندسی کامپیوتر –آمار   

ن خیابا-شهید بهشتی خیابان -تهران

-هفتم خیابان-مبولی)وزرا(خالد اسال

۱۴ پالک  

20۱۱۴8770۱ کدپستی :  

8872۵۶۱۴-02۱ 

Mcs.atu.ac.ir 

88725593:  سلیمی خانم  

224 داخلی 88725614:  بهرامی آقای  

 خانم جاهد

88706529 

یعقوبی آقای  

61488725  

522 داخلی  

موسسه آموزش 

 عالی بیمه اکو
 اکو -مدیریت بیمه

-خیابان توانیر-ولیعصر خیابان -تهران

 هفت کوچه نبش -گنجوی نظامی خیابان

 پیکر

 ۱۴۳۶8۶۳۱۱۳ستی: کدپ

۱9-887700۱۱-02۱ 

ecod.atu.ac.ir 

88879326:  نژاد نعمت خانم  

88770017:  کرملو خانم  

عرفانیان آقای  

93908887  

اصغری خانم  

88880990 

ادبیات فارسی و 

زبان های 

 خارجی

 –زبان و ادبیات فارسی  –زبان و ادبیات عربی 

زبان و ادبیات  –مترجمی زبان انگلیسی  –فلسفه 

 –زبان و ادبیات آلمانی  –زبان روسی  –فرانسه 

زبان و ادبیات ترکی  –زبان و ادبیات انگلیسی 

مترجمی  –زبان و ادبیات اسپانیایی  –استانبولی 

 زبان چینی –تاریخ  –زبان عربی 

پل  – بزرگراه شهید چمران -تهران

 جنوبی خیابان عالمه -مدیریت

 ۱9979۶7۵۵۶کدپستی : 

9-88۶92۳۴۵-02۱ 

 

Litd.atu.ac.ir 

88690030-نیکپور خانم  

812 داخلی 88692345-6:  ناظری خانم  

144 داخلی 88692345-6 :آبادی حاتم خانم  

متانی خانم  

9-88692345  

122 داخلی  

 آقای باطانی

9-88692345  

215داخلی   



 

 

 

ی دانشگاه عالمه طباطبائیآدرس و شماره تماس دانشکده هالیست رشته ها،  

   

 معاونت آموزشی

 1400ماه  مهر

 

الهیات و معارف 

 اسالمی
 علوم قرآن و حدیث

 -همت غرب انتهای بزرگراه  -تهران

 میدان دهکده –ک دهکده المپی

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳90000-02۱ 

tisd.atu.ir 

48393704:  ترکستانی خانم  

48399703:  موسیوند خانم  

دانا خانم  

48393415 

سمیعی آقای  

48392210 

 علوم اجتماعی
  –برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 

 مددکاری اجتماعی –جامعه شناسی 

ان خیاب و  تقاطع بزرگراه همت -تهران

 گل نبی داوود خیابان -شریعتی

 نبش خیابان ناصری -)کتابی(

 ۱۵۴۴9۱۵۱۱۳کدپستی : 

۴-2222۳00۱-02۱ 

ssd.atu.ac.ir 

22259000:  صابریان خانم  

22260058:  الماسی خانم  

 خانم بشردوست

  22266619 

292داخلی   

 خانم فیروزی

  22266616 

227داخلی   

 علوم ارتباطات
  –روزنامه نگاری  –روابط عمومی 

 مطالعات ارتباطی

 -انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0-02۱ 

fcs.atu.ac.ir 

48392562:  خانم پاکروان  

48392558آقای فراهانی :   

 خانم ابراهیمی

48392563 

 خانم نیک پور

24904839  

مدیریت و 

 حسابداری

گردشگری  –مدیریت بازرگانی  –داری حساب

 –مدیریت صنعتی  –مدیریت دولتی  –

 مدیریت مالی –هتلداری  –مدیریت بیمه 

 -انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده – دهکده المپیک

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴۴7۳7۵۱0-02۱ 

Sma.atu.ac.ir 

48392841:  خداپرست خانم  

48392824:  عطائی آقای  

م خداییخان  

48392816 

 خانم کمیجانی

48392811 

حقوق و علوم 

 سیاسی
 علوم سیاسی –حقوق 

 -انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۱9-۴۴7۳7۵۱0-02۱ 

Ipd.atu.ac.ir 

48392395 –خانم سوری   

48392390 -خانم رستما   

 خانم آقا رفیعی

48392413 

غفاری آقای  

48392400 

روانشناسی و 

 علوم تربیتی

علم اطالعات و دانش شناسی  –روانشناسی 

 مشاوره -علوم تربیتی  –

 -انتهای بزرگراه همت غرب  -تهران

 میدان دهکده –دهکده المپیک 

 ۱۴89۶8۴۵۱۱:  کدپستی

۴8۳90000-02۱ 

ped.atu.ac.ir 

48393153:  باباجانی خانم  

48393146:  خادمی آقای  

ای نیکو جمالآق  

48393122 

 آقای روزبهانی

48393113 



 

 

 

ی دانشگاه عالمه طباطبائیآدرس و شماره تماس دانشکده هالیست رشته ها،  

   

 معاونت آموزشی

 1400ماه  مهر

 

تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 علوم ورزشی

-غربی ورزشگاه آزادی بلوار -تهران

 روبروی هتل المپیک

 ۱۴8۵7۴۳۴۱۱کدپستی : 

۳0-۴۴۱۱8۶29-02۱ 

Pe.atu.ac.ir 
48394159:  آقای عبدالملکی  

 آقای قصوری :

48394169 

 خانم مقدم

48394168 

 02۱-۴8۳92۳۱۵:   الکترونیک خدمات اداره 02۱- ۴8۳922۴8و   02۱- ۴8۳922۴9دمات آموزشی :      مدیریت خ

 02۱-۴8۳9۱۱۱۵  :مرکز بهداشت  02۱-۴8۳922۱۶و  02۱-۴۴7۳7۵22مدیریت امور مالی :        

 02۱-۴8۳92277 دفتر شاهد وایثارگر: 02۱-۴8۳9۳۴۱۱  و 02۱-۴8۳9۳۴۱۴  مدیریت امور دانشجویی: 

 

 

 

 

 


