
 

 

       

                

 معاونت آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي                                                                   

تدویی و  ها  آموزشييد  کليه فعاليت حوزه معاونت آموزشييد نشنايي اها ن ار  سن حجييی ش نش          

شرتقا   پيايهاان شويوک کلد سننامه ها  آموزشد  تايه آیيی نامه ها  آموزشد  ههاهه د شمور آموزشد 

            آقا   ... رش تحت معاونت سيييکی کي ييت آموزا  سيازن ن  سييينفصيييا ها  رويييد نشن  آمو   ا  و

علوم سييياسييد سن عاده نشرند. وشحدها   حقوق ولهد نشناييهده و هيأ  ععضيي دکتر شججع ا مدوند ن

 زینمجهوعه شیی معاونت عبارتهد شز :

 منيريت خنم ت آموزشي 

 شنشره ثبت نام  پذینا و شمور ماهوليی -

 شنشره شمور آموزشد -

 منيريت تحصيل ت تکويلي 

 شنشره شمورآموزشد -

 آزمو  ها پذینا و شمور شنشره ثبت نام  -

  ،ظ رت د سنعشمنيريت بر  مه ريزي آموزشي  

 گنوه سننامه ریز  آموزشد -

 سهج  گنوه شرزشياسد و -

  انه تخصصد هيا  مهيزهنسين -

 منيريت آموزش ه ي تخصصي آزمد 

 مدمره خنم ت ملکترد يکي 

 مدمره ف رغ ملتحصيل ن 

 ه ي درخش نگرده مستعنمد 

 مرکز ي دگيري ملکترد يک 

   

 علامه طباطبائي گاه ـدانش  

اه تخصصی در نیاز به ایجاد یک دانشگ علوم انسانی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس جایگاه رفیع 

حیطه علوم انساانی و اجمااعی در ششاور از ترشیم مراشآ وموزع عا ی مسمق د دو مجماع دانشگا ی با 

تشکی  شد  ازرگانیعناوین مجماع دانشاگا ی ادبیا  و علوم انسانی و مجماع دانشگا ی علوم اداری و ب

اساااس موافقش شااورای عا ی انقلاب فر نگید دانشااگاه  برا ادغام این دو مجماع و ب  3131شه در سااا  

 سیس شد.تأ علامه طباطبائی

  3۱ با ی ششور نترین دانشگاه تخصصی علوم انسارگدر حا  حاضر دانشگاه علامه طباطبائی در جایگاه بآ

 پذیرد. یدشمری دانشجو ممقاطع شارشناسی، شارشناسی ارشد و  وموزع عا ی در سسهدانشکده و یک مؤ

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا



 

 

 مديريت خدمات آموزشي دانشگاه
 

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

عموم تربيحی  عضيو یيات عممی دانشدده روانشاایی و دکتر مهدی خانجان  را تحت مدیریت آقای مقطع کارشنااین تحصيي  و اار  الححصيي  

 برعهده دارند. 

آموزشی حين تحصي  و پس از اار  الححصيمی، امور  ثبت نام و پذیرش دانشيجوی پذیراحه شيده در دانشگاه، پذیرش دانشجویان مهمان و انحلال، امور

دانشجویان خارجی، نظارت برحسن اجرای آئين نامه یا، برگزاری شميحه یا و شورایای مربوطه،  مشيمولين، پذیرش دانشجویان ایرانی خار  از ششور و

ایيييي  تهيه و ارائه طرح و دیيحورالمم  یای لازم در ااراو  ملررات آموزشيی، شياایایی و ممرای دانشجویان ایحمداد درخشان به داحر مربوطه و... 

 ايماليت یای این مدیریت می باشد.

گمسحان با شميه دانشدده یا در ارتباط بوده و اطماعات مربوط به شميه دانشجویان شاغ  به تحصي  و  ضر این مدیریت تحت یيسح  رایانه ایدر حال حا

 اار  الححصي  از طریق این یيسح  قاب  دیحریی ایت. 
 

 

 شماره تماس هاي پاسخگو در زمان ثبت نام
 

    44373744  آموزش  :مديريت خدمات 

  44737484      مديريت اموردانشجوي  :

     44373744               مديريت امورمال  :

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم دانشگاهي

 1044- 1041  سال تحصيلي نيمسال اول

 8422شهريور  44لغايت  42 ثبت نام

 8422شهريور  43 شروع کلایها

 8422 مهر 3لغايت  7 حذف و اضافه

 8422 دی  8 حذف اضطراریپايان 

 8422 دی  87 هاپايان کلاس 

 8422همن  ب 6لغايت  دی  47 امتحانات

 1044-1041دوم سال تحصيلي نيمسال 

 8422بهمن   42لغايت  86 ثبت نام

 8422بهمن  47 شروع کلایها

 8422  ایفاد 4لغايت  بهمن 72 حذف و اضافه

 8428  خرداد 84 حذف اضطراریپايان 

 8428خرداد  47 ها پايان کلاس

 8428تیر   4لغايت  خرداد 44  امتحانات

 به تفکيک دانشکده ها مقطع کارشناسي ظرفيت پذيرش رشته هاي مختلف درآمـار 

 1044-1041سال تحصيلي 
 ظرفیت پذيرش دانشکده

 874 اقتصاد

 46 الهیات ومعارف ایلام 

 46 تربیت بدن  وعلوم ورزش 

علوم تربیت روانشاای  و   847 

 774 ادبیات فاری  و زبانهای خارج 

 882 حقوق و علوم ییای 

 847 علوم اجتماع 

 842 علوم ارتباطات

رياض  و رايانه آمار،  68 

 447 مديريت و حسابداری

 64 مویسه آموزش عال   بیمه اکو

 8324 جمع

 

 اناستعدادهاي درخش گروه جذب و هدايت

اجرای یيایت یای حمایت و یدایت ایحمدادیای  در

مصيييو  شيييورای عالی انلما  اریاگی و درخشيييان 

 دیييحورالمم  یای اجرایی مربوطه، دانشييجویان واجد

تواناد بدون شرشت درآزمون یرایری  شرایط لازم می

 ملطع بالاترگردند. وارد

به  ورود داری  با تلاضييا لذا ازشميه دانشييجویان عزیز 

      یييييایييت مميياونييت آموزشيييی دانشيييگيياه در ب   

با مطالمه دقيق آئين نامه یای  "نایتعداد درخشا"

 مربوطه از ی  اشاون بييييرنييييامييييه ریزی شرده تييييا

اار  الححصيمی ازیهميه بدون آزمون  بيحيوانياد پس از

 به ملطع بالاتر بهره مادگردند. برای ورود
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