آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
داوشکذٌ

وام رشتٍ ي مقطع
وارضٌاسی پیَستِ

وارضٌاسی ًاپیَستِ

آدرس داوشکذٌ

وارضٌاسی ارضذ

شمارٌ تلفه

دوتزی

هٌْذسی هؼواری
تصَیزساسی
هذیزیت پزٍصُ ٍ ساخت

دانشکده هنر و معماری

پضٍّص ٌّز
طزاحی پارچِ ٍ لثاط
هزهت ٍ احیای اتٌیِ ٍ تافت ّای تاریخی – حفاظت ٍ

طزاحی لثاط
هٌْذسی هؼواری

هؼواری

هزهت هیزاث هؼواری
هزهت ٍ احیای اتٌیِ ٍ تافت ّای تاریخی – حفاظت ٍ

هیذاى فلسطیي –اٍل خیاتاى فلسطیي
هؼواری

جٌَتی  -جٌة هسجذ اهام صادق (ع)
وذپستی  1614986141پالن 174

44846481-4
44846498

هزهت هیزاث ضْزی
هٌْذسی هؼواری هٌظز
فٌاٍری هؼواری (هؼواری دیجیتال)
فٌاٍری هؼواری (هؼواری تیًَیه)
هؼواری داخلی

دانشکده مهندسی صنایع

وارضٌاسی پیَستِ

وارضٌاسی ارضذ

دوتزی

هٌْذسی صٌایغ – سیستن ّای هالی

خیاتاى اًمالب – تِ سوت هیذاى اهام

هٌْذسی صٌایغ – تْیٌِ ساسی سیستن ّا
هٌْذسی صٌایغ

هٌْذسی صٌایغ – هذیزیت پزٍصُ
هٌْذسی صٌایغ  -ویفیت ٍ تْزُ ٍری
هٌْذسی صٌایغ – سیستن ّای والى التصادی ٍ اجتواػی
هٌْذسی صٌایغ – لجستیه ٍ سًجیزُ تأهیي

هٌْذسی صٌایغ

77464178

حسیي(ع) -تؼذ اس پل چَتی -وَچِ

و

اًتظاری جٌة درهاًگاُ هْیٌیِ

77446764

گزاهی -وَچِ اسىَیی-وَچِ

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
داوشکذٌ

وام رشتٍ ي مقطع
کارشىاسی پیًستٍ

کارشىاسی ارشذ

آدرس داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

دوتزی

رٍاًطٌاسی ٍرسضی
جاهؼِ ضٌاسی ٍرسضی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

هذیزیت ٍرسضی  -هذیزیت رساًِ ّای ٍرسضی
هذیزیت ٍرسضی  -هذیزیت رٍیذاد ّای ٍرسضی
هذیزیت ٍرسضی  -هذیزیت تاساریاتی در ٍرسش
هذیزیت ٍرسضی  -هذیزیت اٍلات فزاغت ٍرسضْای
ػلَم ٍرسضی

تفزیحی
هذیزیت ٍرسضی -هذیزیت اهاوي ٍ تاسیسات ٍرسضی
هذیزیت ٍرسضی  -هذیزیت راّثزدی در ساسهاى ّای
ٍرسضی
آسیة ضٌاسی ٍرسضی ٍ حزوات اصالحی– اهذادگز
ٍرسضی
فیشیَلَصی ٍرسضی -فیشیَلَصی فؼالیت تذًی ٍ تٌذرستی
فیشیَلَصی ٍرسضی – فیشیَلَصی فؼالیت ٍرسضی هحض

فیشیَلَصی ٍرسضی – تیَضیوی ٍ هتاتَلیسن ٍرسضی

هیذاى تْوي تشرگزاُ ضْیذ تٌذگَیاى

جاهؼِ ضٌاسی ٍرسش

خیاتاى هیخاق جٌَتی

44464646

هذیزیت ٍرسضی گزایص ّای ( هذیزیت تاساریاتی

وَچِ 16

44464664

ٍ رساًِ ّا در ٍرسش  -هذیزیت اٍلات فزاغت

خیاتاى هاَّر

44417444

ٍرسضْای تفزیحی  -هذیزیت راّثزدی در ساسهاى

ٍرسضگاُ ضْیذ افطیي واٍُ

44464664

ٍرسضی )

44464686

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
داوشکذٌ

وام رشتٍ ي مقطع
کارشىاسی پیًستٍ

کارشىاسی ارشذ

آدرس داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

دکتری

هذیزیت تىٌَلَصی گزایص ّای ( سیاستْای تحمیك ٍ
تَسؼِ ًَ -آٍری تىٌَلَصی)
هذیزیت تاسرگاًی گزایص ّای ( تاسرگاًی تیي الوللی -
تجارت الىتزًٍیىی  -هذیزیت استزاتضیه  -تاساریاتی)

دانشکده مدیریت

هذیزیت تاسرگاًی
هذیزیت اهَر تاًىی
هذیزیت فزٌّگی ٌّزی
هذیزیت تیوِ
هذیزیت صٌؼتی
هذیزیت دٍلتی

هذیزیت صٌؼتی گزایص ّای ( تَلیذ ٍ ػولیات -
تحمیك در ػولیات  -هذیزیت ػولىزد)
هذیزیت خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی
هذیزیت في آٍری اطالػات گزایص ّای ( هذیزیت
هٌاتغ اطالػاتی  -سیستوْای اطالػاتی پیطزفتِ)
هذیزیت دٍلتی گزایص ّای ( طزاحی ساسهاًْای دٍلتی
 تَدجِ ٍ هالیِ ػوَهی  -تَسؼِ هٌاتغ اًساًی)هذیزیت اهَرفزٌّگی
وارآفزیٌی (وسة ٍ وار جذیذ)
هذیزیت وسة ٍ وار – رفتار ساسهاًی ٍ هٌاتغ اًساًی
هذیزیت وسة ٍ وار  -تاساریاتی
هذیزیت وسة ٍ وار  -استزاتضی

هذیزیت تىٌَلَصی – هذیزیت اًتمال تىٌَلَصی ٍ
هالىیت هؼٌَی

خیاتاى دوتز ضزیؼتی

هذیزیت صٌؼتی گزایص ّای ( هالی  -استزاتضی

ًزسیذُ تِ حسیٌیِ ارضاد رٍتزٍی

صٌؼتی  -هذیزیت سیستوْا  -تَلیذ ٍ ػولیات -

ضْزداری هٌطمِ 1

تحمیك در ػولیات )
هذیزیت خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی

77984794

هذیزیت دٍلتی – تصوین گیزی ٍ خط هطی
گذاری ػوَهی
هذیزیت تاسرگاًی (هذیزیت تاساریاتی)
هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی فزٌّگی
هذیزیت في آٍری اطالػات – وسة ٍ وار
َّضوٌذ

آدرط الىتزًٍیىی
www.Fma.azad.ac.ir

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
داوشکذٌ

وام رشتٍ ي مقطع
وارضٌاسی پیَستِ

وارضٌاسی ًاپیَستِ

وارضٌاسی ارضذ

آدرس داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

دوتزی

اًذیطِ سیاسی در اسالم
حمَق تیي الولل
حمَق جشا ٍ جزم ضٌاسی
حمَق خصَصی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حمَق
ػلَم سیاسی
هطالؼات خاًَادُ
فمِ ٍ هثاًی حمَق
اسالهی

آهَسش دیٌی ٍ ػزتی

حمَق ػوَهی

حمَق خصَصی

رٍاتط تیي الولل

حمَق تیي الولل ػوَهی

حمَق حثت اسٌاد ٍ اهالن

حمَق جشا ٍ جزم ضٌاسی

ػلَم سیاسی

ػلَم سیاسی گزایص ّای ( جاهؼِ ضٌاسی

فمِ ٍ حمَق خصَصی

سیاسی  -اًذیطِ سیاسی  -هسائل ایزاى -

هطالؼات هٌطمِ ای

سیاستگذاری ػوَهی )

ػلَم لزاى ٍ حذیج

الْیات ٍ هؼارف اسالهی گزایص ّای ( ػلَم

فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی

لزآى ٍ حذیج  -فلسفِ ٍ والم اسالهی )

فلسفِ ٍ والم اسالهی  -والم

رٍاتط تیي الولل

اسالهی

فلسفِ ػلن ٍ فٌاٍری

حمَق هالی (التصادی)
هطالؼات سًاى (سى ٍ
خاًَادُ)
حمَق تجارت تیي الولل

ضْزن غزب – تلَار دریا – خیاتاى

99141766-7

ضفك

99177481

وذپستی 1644841641

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
وام رشتٍ ي مقطع

داوشکذٌ
وارضٌاسی پیَستِ

وارضٌاسی ًاپیَستِ

وارضٌاسی ارضذ

دوتزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

ًثص خیاتاى پایذارفزد

هذیزیت هالی

ػلَم التصادی

حساتذاری

خیاتاى پاسذاراى

77779776

گلستاى ّطتن

حساتذاری

حساتذاری

آدرس داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

ػلَم التصادی گزایص ّای

حساتذاری

( التصاد ٍ تجارت

ػلَم التصادی گزایص ّای ( التصاد تخص

الىتزًٍیه  -التصاد اسالهی

ػوَهی  -التصاد اسالهی )

 -التصاد اًزصی  -تَسؼِ

هالی  -تیوِ

التصادی ٍ تزًاهِ ریشی -

هالی – هٌْذسی هالی

پالن 46
وذپستی 1449414811

77779774
77779779
77779748
77744798
77744781
آهَسش :داخلی

آدرس الکترونیکی:
Fea.azad.ac.ir

119
166

تزًاهِ ریشی سیستوْای

161

التصادی )

167
161

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
داوشکذٌ

وام رشتٍ ي مقطع

خارجی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای

وارضٌاسی پیَستِ

وارضٌاسی ًاپیَستِ

وارضٌاسی ارضذ

آدرس داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

دوتزی

ستاى ٍ ادتیات فارسی
ستاى ٍ ادتیات فارسی
آهَسش ستاى اًگلیسی
تزتیت هتزجن ستاى

آهَسش ستاى اًگلیسی

اًگلیسی

ستاى ٍ ادتیات فارسی – ادتیات پایذاری

ستاى ٍ ادتیات فارسی

ستاى ٍ ادتیات فارسی – ادتیات تطثیمی

آهَسش ستاى اًگلیسی

ستاى ضٌاسی ّوگاًی

ستاى ضٌاسی

آهَسش ستاى اًگلیسی

ستاى ٍ ادتیات اًگلیسی

خیاتاى اًمالب – رٍتزٍی خیاتاى اللِ
سار – وَچِ شکوه– پالن 6

99916976-7
ٍ
99979844

هتزجوی ستاى اًگلیسی
ستاى ٍ ادتیات اًگلیسی
وارضٌاسی ارضذ

وارضٌاسی پیَستِ

وارضٌاسی ًاپیَستِ

ػلَم تزتیتی

آهَسش ٍ پزٍرش

رٍاًطٌاسی تالیٌی

رٍاًطٌاسی

اتتذائی

رٍاًطٌاسی ضخصیت

دوتزی

تزًاهِ ریشی درسی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تىٌَلَصی آهَسضی
ػلَم تزتیتی ( آهَسش ٍ پزٍرش اتتذائی)
آهَسش ٍ تْساسی هٌاتغ اًساًی
جاهؼِ ضٌاسی

رٍاًطٌاسی ػوَهی
تحمیمات آهَسضی
هطاٍرُ گزایص ّای ( هطاٍرُ تَاًثخطی  -هطاٍرُ
خاًَادُ – هطاٍرُ ضغلی )
هذیزیت آهَسضی

99877147
تزًاهِ ریشی درسی

تلَار وطاٍرس  -خیاتاى ضْیذ ػلیزضا

هذیزیت آهَسش ػالی

دائوی  -خیاتاى ساسهاى آب

هذیزیت آهَسضی

99877144
99877144
99847869

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
وام رشتٍ ي مقطع تحصیلی کارشىاسی پیًستٍ داوشکذٌ فىی

داوشکذٌ

آدرس داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

هٌْذسی واهپیَتز
هٌْذسی تزق  -----------هٌْذسی ًفت
هٌْذسی ضیوی
هٌْذسی ًساجی گزایص ضیوی ًساجی
هٌْذسی ًساجی
هٌْذسی هىاًیه  -------------هٌْذسی ػوزاى
دانشکده هٌْذسی ًمطِ تزداری  ------------هٌْذسی هؼذى
هٌْذسی پشضىی  ------------------ضیوی وارتزدی

فنی

مهندسی

ریاضیات ٍ وارتزدّا  ------------------هٌْذسی ضْزساسی
فیشیه

وام رشتٍ ي مقطع تحصیلی کارشىاسی واپیًستٍ داوشکذٌ فىی
هٌْذسی اجزائی ػوزاى  -----------هٌْذسی تىٌَلَصی تزق -لذرت
هٌْذسی تىٌَلَصی ًزم افشار واهپیَتز  ---------هٌْذسی تىٌَلَصی الىتزًٍیه
هٌْذسی تىٌَلَصی ًمطِ تزداری  ---------------آهَسش ریاضی
هٌْذسی تىٌَلَصی استخزاد هؼادى سیزسهیٌی

خیابان پیريزی  -بلًار ابًرر -
بعذ از پل چُارم  45 -متری

33722833-5

آَىگ ( خیابان دٌ حقی )

داخلی 3363

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
رشتٍ َای مقطع تحصیلی کارشىاسی ارشذ داوشکذٌ فىی

داوشکذٌ

آدرس
داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

هٌْذسی هىاتزًٍیه
هٌْذسی ػوزاى گزایص ّای ( آب ٍ ساسُ ّای ّیذرٍلیىی – حول ٍ ًمل – ساسُ – هذیزیت ساخت – راُ ٍ تزاتزی – سلشلِ )
هٌْذسی تزق گزایص ّای ( وٌتزل – سیستن ّای لذرت – هخاتزات ًَری – هذارّای هجتوغ الىتزًٍیه – ساهاًِ ّای تزق حول ٍ ًمل – ضثىِ ّای هخااتزاتی –
هخاتزات اهي ٍ رهشًگاری – هخاتزات هیذاى ٍ هَد – تزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت سیستوْای اًزصی الىتزیىی – سیستن ّای الىتزًٍیه دیجیتال – هخاتزات سیساتن –
افشارُ ّای هیىزٍ ٍ ًاًَالىتزیه – الىتزًٍیه لذرت ٍ هاضیي ّای الىتزیىی )

دانشکده فنی مهندسی و مرکس تحصیالت تکمیلی

هٌْذسی ًمطِ تزداری ( سٌجص اس دٍر – صئَدسی )
هٌْذسی هؼذى ( هىاًیه سٌگ – اوتطاف هؼذى – استخزاد هؼذى)
هٌْذسی هَاد گزایص ضٌاسایی ٍ اًتخاب هَاد هٌْذسی

خیابان
پیريزی -

هٌْذسی ًساجی گزایص ّای ( فٌاٍری – هذیزیت تَلیذ – الیاف – ساختارّای ًاًَلیفی)

بلًار ابًرر

هٌْذسی واهپیَتز گزایص ّای ( َّش هصٌَػی ٍ رتاتیىش – ًزم افشار – هؼواری سیستوْای واهپیَتزی )

 -بعذ از

هٌْذسی پشضىی گزایص ّای( تیَهَاد  -تیَالىتزیه)  -----هٌْذسی سیستن ّای اًزصی

پل چُارم -

33722833-5

هٌْذسی في آٍری اطالػات گزایص ّای ( ضثىِ ّای واهپیَتزی  -تجارت الىتزًٍیىی)

 45متری

داخلی 3285

هٌْذسی هىاًیه گزایص ّای (طزاحی وارتزدی – تثذیل اًزصی – ساخت ٍ تَلیذ)  --هٌْذسی خَدرٍ
ضیوی گزایص ًاًَ ضیوی  ----فیشیه گزایص ًاًَفیشیه
هٌْذسی ضیوی گزایص ّای ( طزاحی فزایٌذ – هحیط سیست – تزهَسیٌتیه ٍ واتالیست – صٌایغ غذایی – تیَتىٌَلَصی – پلیوز – پذیذُ ّای اًتمال)
هٌْذسی پلیوز گزایص ّای (واهپَسیت هَاد هزوة ً -اًَفٌاٍری  -رنگ– فزاٍرش)
تزًاهِ ریشی ضْزی  ------- -طزاحی ضْزی
جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی -------جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی گزدضگزی
ضیوی گزایص ّای ( ضیوی آلی  -ضیوی هؼذًی )
ریاضی وارتزدی گزایص ّای ( تْیٌِ ساسی  -آًالیش ػذدی – ریاضی هالی )
ػلَم واهپیَتز گزایص هحاسثات ػلوی
ػلَم سهیي گزایص ّای ( سهیي ساخت تىتًَیه – سهیي ضٌاسی هٌْذسی– سهیي ضٌاسی التصادی )

آَىگ
( خیابان دٌ
حقی )

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
رشتٍ َای مقطع تحصیلی دکتری تخصصی داوشکذٌ فىی

داوشکذٌ

آدرس
داوشکذٌ

شمارٌ تلفه

هٌْذسی پشضىی گزایص تیَالىتزیه

دانشکده فنی مهندسی و مرکس تحصیالت تکمیلی

هٌْذسی تزق گزایص ّای ( لذرت – وٌتزل – هخاتزات سیستن – هخاتزات هیذاى ٍ هَد  -الىتزًٍیه )
هٌْذسی ضیوی
هٌْذسی ػوزاى گزایص ّای (سلشلِ – هٌْذسی ٍ هذیزیت ساخت – ساسُ – صئَتىٌیه – هٌْذسی ٍ هذیزیت هٌاتغ آب)
هٌْذسی هؼذى گزایص ّای ( اوتطاف هَاد هؼذًی – استخزاد هَاد هؼذًی – فزآٍری هَاد هؼذًی)
هٌْذسی هىاًیه گزایص ّای ( تثذیل اًزصی – طزاحی وارتزدی )
هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرصی
هٌْذسی سیستن ّای اًزصی
هٌْذسی سیستوْای اًزصی گزایص اًزصی ٍ هحیط سیست
هٌْذسی واهپیَتز گزایص ّای ( ًزم افشار – هؼواری سیستوْای واهپیَتزی – َّش هصٌَػی ٍ رتاتیىش)
هٌْذسی پلیوز
ریاضی گزایص ّای ( جثز  -آًالیش )
ریاضی وارتزدی گزایص ّای ( آًالیش ػذدی  -تحمیك در ػولیات)
ضیوی گزایص ّای ( ضیوی تجشیِ  -ضیوی آلی  -ضیوی فیشیه )
ضْزساسی

خیابان
پیريزی -
بلًار ابًرر
 بعذ ازپل چُارم -

33722833-5

 45متری

داخلی 3285

آَىگ
( خیابان دٌ
حقی )

