رشته های بدون آزمون کاردانی پیوسته

رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته

( دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید  ،فنی و حرفه ای ،کار و دانش و هنرستان

( دارندگان پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم )

کد رشته

نام رشته

کد رشته

نام رشته

21301

حسابداري

40310

مهندسي صنايع

21481

تربيت بدني -تربيت بدني

40675

* مهندسي مكانيك

41052

نرم افزار كامپيوتر

40119

* مهندسي برق

10707

مربي بهداشت مدارس

)

بدون آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده سما  :کد 650

41054

* مهندسي كامپيوتر  -فناوري اطالعات

10710

كودكياري  -مربي كودك

21301

حسابداري

21481

تربيت بدني -تربيت بدني

21207

مديريت بازرگاني

10707

مربي بهداشت مدارس

21211

* مديريت صنعتي

40626

مكانيك خودرو -مكانيك خودرو

41027



كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري

21475

* علوم ورزشي

40052

الكترونيك-الكترونيك عمومي

30123

* رياضيات و كاربردها

60220

معماري داخلي

30201

* فيزيك

40432

نقشه كشي عمومي  -نقشه كشي و طراحي صنعتي

رشته های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته
( دارندگان پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم )

نام رشته

کد رشته


20571
30539



آموزش و پرورش ابتدايي
تربيت معلم آموزش علوم تجربي


21380
21384



40563

مديريت صنعتي



21480

حسابداري

علوم ورزشي

فناوري اطالعات و ارتباطات

70148



نرم افزار كامپيوتر

70149



سخت افزاركامپيوتر

تاریخچه دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه با هدف تربيت بخشي از نيروهاي
متخصص و متعهد مورد نياز كشور در زمينههاي مختلف در سال 1367
توسط جمعي از عالقمندان و فرهيختگان شهرستان مباركه و هيأت
مؤسس كه مركب از خانواده هاي شهدا ،شخصيت هاي علمي و فرهنگي
منطقه بودند ،با همت واالي مرحوم حاج حسن ايرانپور تاسيس شد و
تاكنون 20هزار دانشجو در  102رشته و مقطع تحصيلي از اين دانشگاه
فارغ التحصيل شده اند.
مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست.
امام خميني(ره)
دانشگاه آزاد اسالمی یک امید برای

41045

تعميرات سخت افزار كامپيوتر

سیل مشتاقان تحصیالت عالی در سراسر کشور است.

40060

كاردان فني قدرت

مقام معظم رهبري

40564

مخابرات

40700

كاردان فني مكانيك تاسيسات

50442

تكنولوژي محيط زيست

اتسیس 1367 :

دانش گاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
اولین و زبرگترین مرکز آموزش عالی رد شهرستان مبارکه
تخ
از م طقع کاردانی ات دکتری صصی
با تسهیالت ویژه :
وام بلندمدت– اینترنت رایگان
سرویس رفت و آمد -تقسیط شهریه
تخفیف شهریه به ممتازین
با کاهش  % 50شهریه ( رشته های ستاره دار )

رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته

رشته های دکتری تخصصی

( کاردانی به کارشناسی )

( تشکیل کالس ها آخر هفته )

( دارندگان مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته )

ادامه کارشناسی ارشد
کد رشته

نام رشته

کد رشته

نام رشته

کد رشته

نام رشته

40314

مهندسي سيستم هاي اقتصادي  -اجتماعي

21301

علمي كاربردي حسابداري

21301

حسابداري

20907

اقتصاد و تجارت الكترونيك

21247

مديريت بازرگاني – مديريت بازاريابي

20702

روانشناسي تربيتي

20623

علوم تربيتي ـ آموزش و پرورش پيش دبستاني

مديريت ورزشي

21403

*

تربيت بدني وعلوم ورزشي -مديريت و برنامه ريزي
تربيت بدني
تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

21413

21422

ايمني صنعتي و محيط كار

رشته های کارشناسی ارشد

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

( تشکیل کالس ها آخر هفته )

*

40323

20542

جامعه شناسي انقالب اسالمي

21294

مديريت تكنولوژي  -نوآوري تكنولوژي

21421

مديريت ورزشي -مديريت بازاريابي در ورزش

21441

مديريت ورزشي  -مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي

21442

مديريت ورزشي -مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي

کد رشته

نام رشته

21443

مديريت ورزشي  -مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

21301

حسابداري

21445

40137

مهندسي تكنولوژي كنترل  -ابزار دقيق

مديريت ورزشي  -مديريت رسانه هاي ورزشي

21302

حسابرسي

21446

مديريت ورزشي  -مديريت رويدادهاي ورزشي

40147

مهندسي تكنولوژي كنترل  -ساخت و توليد

40158

مهندسي تكنولوژي كنترل  -فرآيند

40659

مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد -ماشين ابزار

*

41013
41026
40134

*

مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

*

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

*

30111

*

21256

مديريت بازرگاني -بازرگاني داخلي

21447

روانشناسي ورزشي

21245

مديريت مالي

21455

فيزيولوژي ورزشي  -فيزيولوژي ورزشي كاربردي

21043

مديريت صنعتي  -مديريت عملكرد

21471

بيومكانيك ورزشي

آموزش رياضي

41002

مهندسي كامپيوتر -نرم افزار

21420

جامعه شناسي ورزشي

41025

مهندسي فناوري اطالعات  -طراحي و توليد نرم افزار

30129

علوم تصميم و مهندسي دانش

آموزش علوم تجربي

40076

مهندسي برق  -شبكه هاي مخابراتي

30132

علوم كامپيوتر  -محاسبات علمي

40077

مهندسي برق  -مخابرات امن و رمز نگاري

30106

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

40081

مهندسي برق – سيستم هاي قدرت

30112

رياضي  -جبر

40086

نمابر دفتر ریاست 52464270 :

مهندسي برق – سيستم هاي الكترونيك ديجيتال

30113

رياضي  -آناليز

40198

مهندسي برق  -مدارهاي مجتمع الكترونيك

30114

رياضي ـ هندسه و توپولوژي

روابط عمومی 52492051 - 52464281 :

40672

مهندسي مكاترونيك گرايش اتوماتيك و كنترل توليد

30130

رياضي  -رياضيات مالي

پیامك 10003161 :

40673

مهندسي مكاترونيك گرايش طراحي ربات ها و سيستم هاي مكاترونيكي

30140

محاسبات نرم  -ساختارهاي جبري منطقي

40674

مهندسي مكاترونيك گرايش ارتباطات جنبي انسان -ماشين -كامپيوتر

30803

آمار رياضي

30537
40658

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

آدرس:
مبارکه ،میدان امیرکبیر ،بلوار امیرکبیر ،بلوار دانشگاه

ثبت نام در سایت مرکز آزمون
www.Azmoon.org

جهت اطالع بیشتر به سایت واحد مبارکه مراجعه نمایید.
www.mau.ac.ir
تلفن های تماس در وقت اداری :
مدیر آموزش

52492180

مسوول ثبت نام

52492121

دفتر ریاست

52492080

سرویس رفت و آمد

52492017

آیت ا  . . .العظمی صافی

آیت  . . .العظمی فاضل لنکرانی

حرکت صحیح دانشگاه آزاد اسالمی دغدغه علما و
دلسوزان نظام را برطرف کرده است .
کد واحد مبارکه برای انتخاب رشته 190 :

بومی سازی از اقدامات موثر دانشگاه آزاد
اسالمی برای آرامش خانواده ها است.

کد آموزشکده فنی و حرفه ای دانشگاه ( سما ) 650 :
4-09909510862
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