آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
نام رشته و مقطع

دانشکده
کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

آدرس دانشکده

کارشناسی ارشد

شماره تلفن

دکتری

مهندسی معماری
تصویرسازی
مدیریت پروژه و ساخت

دانشکده هنر و معماری

پژوهش هنر
طراحی پارچه و لباس

طراحی لباس

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی – حفاظت و

مهندسی معماری
طراحی پارچه
طراحی صنعتی

معماری

مرمت میراث معماری
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی – حفاظت و

میدان فلسطین –اول خیابان فلسطین
معماری

جنوبی  -جنب مسجد امام صادق (ع)
کدپستی  1614986141پالک 174

44846481-4
44846498

مرمت میراث شهری
مهندسی معماری منظر
فناوری معماری (معماری دیجیتال)
فناوری معماری (معماری بیونیک)
معماری داخلی

دانشکده مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دکتری

آدرس دانشکده

مهندسی صنایع – سیستم های مالی

خیابان انقالب – به سمت میدان امام

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها

حسین(ع) -بعد از پل چوبی -کوچه

مهندسی صنایع – مدیریت پروژه
مهندسی صنایع  -کیفیت و بهره وری
مهندسی صنایع – سیستم های کالن
مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین

مهندسی صنایع

گرامی -کوچه اسکویی-کوچه
انتظاری جنب درمانگاه مهینیه

شماره تلفن

77464178

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
نام رشته های مقطع کارشناسی پیوسته مجتمع ولیعصر (عج)

نام مجتمع

مدیریت بازرگانی
مدیریت امور بانکی
مدیریت فرهنگی هنری
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی

مجتمع
ولیعصر(عج)

مدیریت دولتی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
حقوق
علوم سیاسی
مطالعات خانواده
روابط عمومی

نام رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته مجتمع ولیعصر (عج)

فقه و مبانی حقوق اسالمی
علوم قرآن و حدیث
علوم قضایی

مدیریت بازرگانی

حسابداری

مدیریت دولتی

اقتصاد

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

آموزش دینی و عربی

زبان و ادبیات فارسی

حسابداری

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

آموزش و پرورش ابتدائی

علوم تربیتی
روانشناسی
مشاوره
علم اطالعات و دانش شناسی

آدرس مجتمع ولیعصر (عج) :میدان امام حسین – ابتدای خیابان دماوند – جنب بیمارستان بوعلی پالک  9944کدپستی 07007-09040
تلفن00733447- 00740403 – 00740004 – 00030374 :

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد مجتمع ولیعصر (عج)
حسابداری

فقه و مبانی حقوق اسالمی

مشاوره گرایش های ( مشاوره توانبخشری مدیریت تکنولوژی گرایش های ( سیاستهای تحقیق و توسرعه

مدیریت مالی

فلسفه و کالم اسالمی

 -مشاوره خانواده – مشاوره شغلی )

 -نوآوری تکنولوژی)

علوم اقتصادی گررایش هرای ( اقتصراد و تجرارت الکترونیرک  -حقوق مالی  -اقتصادی

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگرانی گررایش هرای ( بازرگرانی برین المللری -

اقتصاد اسالمی  -اقتصاد انرژی  -توسعه اقتصادی و برنامه ریریی مطالعات زنان (زن و خرانواده)

برنامه رییی درسی

تجارت الکترونیکی  -مدیریت استراتژیک  -بازاریابی)

 -برنامه رییی سیستمهای اقتصادی )

حقوق تجارت بین الملل

تکنولوژی آموزشی

مدیریت صنعتی گرایش های ( تولید و عملیات  -تحقیرق در

زبان و ادبیات فارسی

فقه و حقوق خصوصی

علوم تربیتی ( آموزش و پرورش ابتدائی)

عملیات  -مدیریت عملکرد)

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات پایداری

مطالعات منطقه ای

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی

حقوق خصوصی

جامعه شناسی

مدیریت فن آوری اطالعات گررایش هرای ( مردیریت منرابع

زبان شناسی همگانی

حقوق عمومی

روانشناسی بالینی

اطالعاتی  -سیستمهای اطالعاتی پیشرفته)

آموزش زبان انگلیسی

روابط بین الملل

روانشناسی شخصیت

مدیریت کسب و کار  -بازاریابی

روانشناسی عمومی

مدیریت کسب و کار – استراتژی

تحقیقات آموزشی

مدیریت دولتی گرایش هرای ( طراحری سرازمانهای دولتری -

مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

حقوق ثبت اسناد و امالک
علوم سیاسی
علوم قران و حدیث

بودجه و مالیه عمومی  -توسعه منابع انسانی)

اندیشه سیاسی در اسالم

امور فرهنگی -مدیریت امورفرهنگی

حقوق بین الملل

کارآفرینی (کسب و کار جدید)

حقوق جیا و جرم شناسی

مدیریت کسب و کار – رفتار سازمانی و منابع انسانی

آدرس مجتمع ولیعصر (عج) :میدان امام حسین – ابتدای خیابان دماوند – جنب بیمارستان بوعلی پالک  9944کدپستی 07007-09040
تلفن00733447- 00740403 – 00740004 – 00030374 :

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
نام رشته های مقطع دکتری تخصصی مجتمع ولیعصر (عج)
مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

حسابداری

مدیریت صنعتی گرایش های ( استراتژی صنعتی  -مدیریت سیستمها  -تولید و عملیات  -تحقیق در عملیات )

علوم اقتصادی گرایش های ( اقتصاد بخش عمومی  -اقتصاد اسالمی )

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مالی  -بیمه

مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مالی – مهندسی مالی

مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی)

زبان و ادبیات فارسی

مدیریت و برنامه رییی فرهنگی

آموزش زبان انگلیسی

مدیریت فن آوری اطالعات – کسب و کار هوشمند

زبان شناسی

حقوق عمومی

زبان و ادبیات انگلیسی

حقوق خصوصی

برنامه رییی درسی

حقوق بین الملل عمومی

آموزش عالی  -مدیریت آموزش عالی

حقوق جیا و جرم شناسی

مدیریت آموزشی

علوم سیاسی گرایش های ( جامعه شناسی سیاسی  -اندیشه های سیاسی  -مسائل ایران  -سیاست گذاری عمومی )
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و کالم اسالمی
روابط بین الملل
فلسفه علم

آدرس مجتمع ولیعصر (عج) :میدان امام حسین – ابتدای خیابان دماوند – جنب بیمارستان بوعلی پالک  9944کدپستی 07007-09040
تلفن00733447- 00740403 – 00740004 – 00030374 :

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
نام دانشکده

مقطع کارشناسی پیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری تخصصی

روانشناسی ورزشی
جامعه شناسی ورزشی
مدیریت ورزشی  -مدیریت رسانه های ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم ورزشی

تربیررت برردنی و علرروم ورزشرری –
مدیریت و برنامه رییی تربیت بدنی

مدیریت ورزشی  -مدیریت رویداد های ورزشی
مدیریت ورزشی  -مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی  -مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

فیییولوژی ورزشی
جامعه شناسی ورزش
مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی  -مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی– امدادگر ورزشی
فیییولوژی ورزشی -فیییولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

آدرس محل ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده :مجتمع ولیعصر (عج) :میدان امام حسین – ابتدای خیابان دماوند – جنب بیمارستان بوعلی پالک 9944
کدپستی 07007-09040
تلفن00733447- 00740403 – 00740004 – 00030374 :
آدرس محل تشکیل کالس :میدان بهمن – بزرگراه شهید تندگویان – خیابان میثاق جنوبی – کوچه  – 09خیابان ماهور – ورزشگاه شهید افشین کاوه
تلفن 44494391 -44494343 :

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
مجتمع

فنی
مهندسی

نام رشته های مقطع کارشناسی پیوسته مجتمع فنی مهندسی

نام رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته مجتمع فنی مهندسی

مهندسی کامپیوتر

فیییک

مهندسی اجرائی عمران

مهندسی برق

شیمی محض

مهندسی نرم افیار کامپیوتر

مهندسی شیمی

مهندسی نفت

مهندسی فناوری عمران نقشه برداری

مهندسی پلیمر

شیمی کاربردی

مهندسی فناوری معدن استخراج معادن زیرزمینی

مهندسی نساجی

ریاضیات و کاربردها

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

مهندسی مکانیک

مهندسی شهرسازی

آموزش ریاضی

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

آمار

مهندسی معدن

مهندسی شهرسازی

مهندسی خط و سازه های ریلی

مهندسی پیشکی

آدرس مجتمع فنی مهندسی :خیابان پیروزی  -بلوار ابوذر  -بعد از پل چهارم  94 -متری آهنگ ( خیابان ده حقی)
تلفن 00744300-4 :داخلی 0010

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
رشته های مقطع دکتری تخصصی مجتمع فنی مهندسی

مجتمع
مهندسی پیشکی  -بیوالکتریک

مجتمع دانشگاهی فنی مهندسی( مرکز تحصیالت تکمیلی)

مهندسی برق گرایش های ( قدرت – کنترل – مخابرات سیستم – مخابرات میدان و موج  -الکترونیک )
مهندسی شیمی
مهندسی عمران گرایش های (زلیله – مدیریت ساخت – سازه – ژئوتکنیک – مدیریت منابع آب)
مهندسی معدن گرایش های ( اکتشاف مواد معدنی – استخراج مواد معدنی – فرآوری مواد معدنی)
مهندسی مکانیک گرایش های ( تبدیل انرژی – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات )
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
مهندسی کامپیوتر گرایش های ( نرم افیار – معماری سیستم های کامپیوتری – هوش مصنوعی و رباتیکی)
مهندسی پلیمر
ریاضی گرایش های ( جبر  -آنالیی )
ریاضی کاربردی گرایش های ( آنالیی عددی  -تحقیق در عملیات)
شیمی گرایش های ( شیمی تجییه  -شیمی آلی  -شیمی فیییک )
شهرسازی

آدرس مجتمع فنی مهندسی :خیابان پیروزی  -بلوار ابوذر  -بعد از پل چهارم  94 -متری آهنگ ( خیابان ده حقی)
تلفن 00744300-4 :داخلی 0407-0437 -0434

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب
ساعت کار شنبه تا چهارشنبه  7/03 :الی 01/03
رشته های مقطع کارشناسی ارشد مجتمع فنی مهندسی

مجتمع
مهندسی نقشه برداری ( سنجش از دور – ژئودزی )
مهندسی مکاترونیک
مجتمع دانشگاهی فنی مهندسی( مرکز تحصیالت تکمیلی)

مهندسی فن آوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیکی)
مهندسی مکانیک گرایش های (طراحی کاربردی – تبدیل انرژی – ساخت و تولید)
مهندسی خودرو گرایش های ( سرازه و بدنره خرودرو – طراحری سیسرتم هرای دینرامیکی
خودرو – قوای محرکه خودرو )
مهندسی پلیمر گرایش های (کامپوزیت  -نانوفناوری  -رنگ– فراورش)
برنامه رییی شهری
طراحی شهری
جغرافیا و برنامه رییی شهری گرایش برنامه رییی مسکن و بازآفرینی شهری
جغرافیا و برنامه رییی گردشگری
شیمی گرایش های ( شیمی آلی  -شیمی معدنی )
نانوشیمی
ریاضی کاربردی گرایش های ( بهینه سازی  -آنالیی عددی – ریاضی مالی )
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
علوم زمین گرایش های( زمین ساخت – زمین شناسی مهندسی– زمین شناسی اقتصادی )

مهندسی عمران گرایش های ( آب و سازه های هیردرولیکی – حمرل و نقرل – سرازه –
مدیریت ساخت – راه و ترابری – زلیله )
مهندسی برق گرایش های ( کنترل – سیستم های قدرت – مخابرات نروری – مردارهای
مجتمع الکترونیک – سامانه های برق حمل و نقل – شبکه هرای مخرابراتی – مخرابرات
امن و رمینگاری – مخابرات میدان و موج – برنامه رییی و مدیریت سیسرتمهای انررژی
الکتریکی – سیستم های الکترونیک دیجیتال – مخابرات سیستم – افیاره هرای میکررو و
نانوالکتریک – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی )
مهندسی معدن گرایش های ( مکانیک سنگ – اکتشاف معدن – استخراج معدن)
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسرری نسرراجی گرررایش هررای ( فنرراوری – مرردیریت تولیررد – الیرراف – سرراختارهای
نانولیفی)
مهندسی کامپیوتر گرایش هرای ( هروش مصرنوعی و ربراتیکی – نررم افریار – معمراری
سیستمهای کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری )
مهندسی پیشکی گرایش های( بیومواد  -بیوالکتریک)
مهندسی سیستم های انرژی گرایش های ( سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی )
مهندسی شیمی گرایش های ( طراحی فرایند – محیط زیست – ترموسینتیک و کاتالیست
– صنایع غذایی – بیوتکنولوژی – پلیمر – پدیده های انتقال)

آدرس مجتمع فنی مهندسی :خیابان پیروزی  -بلوار ابوذر  -بعد از پل چهارم  94 -متری آهنگ ( خیابان ده حقی )

تلفن 00744300-4 :داخلی 0407-0437 -0434

