
 

 

 

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

  97-98پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

 معاونت آموزشی           

 مدیریت خدمات آموزشی

 1397مهرماه 

 

 

 آدرس و شماره تماس ساعت مراجعه زمان مراجعه دانشکده

 اقتصاد

 1/7/97یکشنبه مورخ 

 12لغایت  30/8صبح:   روزانه( دوره ) دانشجویان اقتصاد : رشته 

 30/15لغایت  13بعد از ظهر: 

خیابان  –خیابان شهید بهشتی 

 احمد قصیر

88714868 
 2/7/97دوشنبه مورخ 

 ((ان دوره نوبت دوم )شبانه) دانشجوی اقتصاد : رشته 

 علوم ریاضی ورایانه
 1/7/97یکشنبه مورخ 

 آمار:   رشته

12 لغایت 30/8:  صبح  

30/15 لغایت 13: ظهر از بعد  

 خیابان – بهشتی شهید خیابان

قصیر احمد  

88554903 

 آموزش عالی موسسه

 بیمه اکو

 1/7/97یکشنبه مورخ  

 اکومدیریت بیمه  :رشته

 

12 ایتلغ 30/8:  صبح  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

-خیابان توانیر-ولیعصر خیابان

 کوچه نبش -گنجوی نظامی خیابان

  88879326پیکر هفت

ادبیات فارسی و زبان 

 های خارجی

 

 1/7/97یکشنبه مورخ 

                      ترکی استانبولی زبان و ادبیات -زبان و ادبیات فارسی -مترجمی زبان انگلیسی رشته های: 

 زبان وادبیات اسپانیایی -تاریخ  –زبان وادبیات عربی   
12 لغایت 30/8:  صبح  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

خیابان  -پل مدیریت –سعادت آباد 

 عالمه طباطبایی جنوبی

 2/7/97شنبه  مورخدو 88690030

                زبان روسی -عربیمترجمی زبان  –زبان فرانسه  مترجمی -ان و ادبیات انگلیسیرشته های:  زب

 فلسفه -زبان وادبیات آلمانی   



 

 

 

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

  97-98پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

 معاونت آموزشی           

 مدیریت خدمات آموزشی

 1397مهرماه 

 

 الهیات و معارف اسالمی

 1/7/97یکشنبه مورخ 

 وحدیث قرآن علوم  :   شتهر

 

12 لغایت 30/8:  صبح  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

خیابان  -پل مدیریت –سعادت آباد 

 عالمه طباطبایی جنوبی

88681886 

 علوم اجتماعی  

 1/7/97یکشنبه مورخ 

 )دانشجویان دوره روزانه( مددکاری اجتماعی –جامعه شناسی  –وتعاون  اجتماعی رشته های:  برنامه ریزی
12 لغایت 30/8:  صبح  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

تقاطع بزرگراه همت وخیابان 

 )کتابی( خیابان گل نبی -شریعتی

22259000 
 2/7/97شنبه مورخ دو

)دانشجویان دوره نوبت دوم  مددکاری اجتماعی –جامعه شناسی  –برنامه ریزی اجتماعی وتعاون  رشته های: 

 )شبانه(

 علوم ارتباطات
 1/7/97یکشنبه مورخ 

  مطالعات ارتباطی وفناوری اطالعات -روابط عمومی-رشته های:  روزنامه نگاری

12 لغایت 30/8:  صبح  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

دهکده  -رگراه همت غرب انتهای بز

میدان دهکده  –المپیک 

48392562 

 مدیریت و حسابداری

 1/7/97یکشنبه مورخ  

12 لغایت 30/8:  صبح مدیریت بیمه –مدیریت بازرگانی -مدیریت دولتی -گردشگری  رشته های:   

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

 -انتهای بزرگراه همت غرب  

 میدان دهکده – دهکده المپیک

48392841 
 2/7/97دوشنبه مورخ 

 مدیریت مالی -هتلداری  -مدیریت صنعتی -رشته های: حسابداری

 حقوق و علوم سیاسی
 1/7/97یکشنبه مورخ 

 علوم سیاسی –حقوق  رشته های: 

12 لغایت 30/8:  صبح  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

دهکده  -انتهای بزرگراه همت غرب 

میدان دهکده  –المپیک 

48392395 

روانشناسی و علوم 

 تربیتی

 1/7/97یکشنبه مورخ 

12 لغایت 30/8:  صبح مشاوره -علوم تربیتی  : های رشته  

 30/15 لغایت 13: ظهر از بعد

دهکده  -انتهای بزرگراه همت غرب 

میدان دهکده  –المپیک 

48393153 
 2/7/97دوشنبه مورخ 

 یروانشناس -علم اطالعات و دانش شناسی  رشته های:

 


