کارشناسی ارشد

تاریخچه دانشگاه

کد رشته

نام رشته

41304

مهندسی سیستم های اقتصادی  -اجتماعی

71912

اقتصاد و تجارت الكترونیك

71547

جامعه شناسی انقالب اسالمی

41124

مهندسی برق  -شبكه های مخابراتی

41122

مهندسی برق  -مخابرات امن و رمز نگاری

31079

علوم تصمیم و مهندسی دانش

31037

علوم كامپیوتر  -محاسبات علمی

31014

رياضی كاربردی ـ تحقیق در عملیات

31007

رياضی  -جبر

31003

رياضی  -آنالیز

31004

رياضی ـ هندسه و توپولوژی

31031

رياضی  -رياضیات مالی

31041

محاسبات نرم  -ساختارهای جبری منطقی

31813

آمار رياضی

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه با هدف تربيت بخشي از نيروهاي
متخصص و متعهد مورد نياز كشور در زمينههاي مختلف در سال
 7631توسط 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 02هزار دانشجو در  90رشته و مقطع تحصيلي
از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.

روابط عمومی 00490500 - 00404090 :
پيامك 05553000 :

آدرس:

دااگشنه آزاد اسالمی واحد مبارهک

مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست.

اولین و زبرگترین مرکز آموزش عالی رد شهرستان مبارهک

دانشگاه آزاد اسالمی یک امید برای
سیل مشتاقان تحصیالت عالی در سراسر کشور است.

تخ
از م طقع کاردانی ات دکتری صصی

مقام معظم رهبری

با تسهیالت ویژه :

امام خمینی(ره)

نمابر دفتر ریاست 00404005 :

اتسیس 7631 :

کد واحد مبارکه برای انتخاب رشته 095 :
کد آموزشکده فنی و حرفه ای دانشگاه ( سما ) 005 :

وام بلند مدت– اینترنت رایگان
سرویس رفت و آمد  -تقسیط شهریه
تخفیف شهریه به ممتازین

مبارکه ،میدان امیرکبیر ،بلوار امیرکبیر ،بلوار دانشگاه

با کاهش  % 05شهریه ( رشته های ستاره دار )

ثبت نام در سایت مرکز آزمون
www.Azmoon.org
جهت اطالع بیشتر به سایت واحد مبارکه مراجعه

59959005900

نماییدwww.mau.ac.ir.
تلفن های تماس در وقت اداری :
مدیر آموزش

57497081

مسوول ثبت نام

57497086

دفتر ریاست

57497181

مسوول سرویس

57497102

96/10/27

59959005903
59959005904

رشته های بدون آزمون کاردانی پيوسته
( دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید  ،فنی و حرفه ای ،کار و دانش

و هنرستان )

رشته های بدون آزمون کارشناسی پيوسته
( دارندگان پيش دانشگاهی یا دیپلم نظام

کد رشته

نام رشته

70310

حسابداری

کد رشته

70480

تربیت بدنی

41301

40157

*نرم افزار كامپیوتر

01212

*مربی بهداشت مدارس
بدون آزمون کاردانی پيوسته آموزشکده سما  :کد 005

* مهندسی صنايع

41425

*مهندسی مكانیك

41009

* مهندسی برق

40154

*مهندسی كامپیوتر

70310

حسابداری
مديريت بازرگانی

01201
70480

تربیت بدنی

01212

*مربی بهداشت مدارس

70712

41474

*مكانیك خودرو -مكانیك خودرو

70700

*مديريت صنعتی

70425

*علوم ورزشی

40172
41004

*الكترونیك-الكترونیك عمومی

41771

*معماری داخلی

41437

* نقشه كشی عمومی  -نقشه كشی و طراحی صنعتی

کد رشته
71520
31539

*تربیت معلم آموزش علوم تجربی

03123

حسابداری

03044

مديريت بازرگانی – مديريت بازاريابی

03400

مديريت ورزشی

رشته های کارشناسی ارشد
کد رشته
70310

حسابداری

70317

حسابرسی

رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپيوسته

70754

مديريت بازرگانی -بازرگانی داخلی

70745

مديريت مالی

( کاردانی به کارشناسی )

71217

روانشناسی تربیتی

( دارندگان مدرک کاردانی پيوسته یا ناپيوسته )

71473

علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

70794

مديريت تكنولوژی  -نوآوری تكنولوژی

70470

مديريت ورزشی -مديريت بازاريابی در ورزش

31073

*رياضیات و كاربردها

31710

* فیزيك

( دارندگان پيش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم )

*تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدايی

کد رشته

نام رشته

نام رشته

رشته های بدون آزمون کاردانی ناپيوسته
نام رشته

قدیم )

( تشکيل کالس ها آخر هفته )

نام رشته

*كودكیاری  -مربی كودك

*كاردانی فنی شبكه های كامپیوتری

رشته های دکتری تخصصی

کد رشته
03123
03421

نام رشته
*حسابداری
* تربیت بدنی وعلوم ورزشی -مديريت و برنامه ريزی تربیت بدنی

70440

مديريت ورزشی  -مديريت اماكن و تاسیسات ورزشی

70447

مديريت ورزشی -مديريت اوقات فراغت ورزش های تفريحی

*تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

70443

مديريت ورزشی  -مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی

70384

*مديريت صنعتی

42101

* ايمنی صنعتی و محیط كار

70445

مديريت ورزشی  -مديريت رسانه های ورزشی

70481

*علوم ورزشی

43231

* مهندسی تكنولوژی نرم افزار كامپیوتر

70444

مديريت ورزشی  -مديريت رويدادهای ورزشی

43208

* مهندسی تكنولوژی سیستم های سخت افزاری رايانه

70442

روانشناسی ورزشی

70455

فیزيولوژی ورزشی  -فیزيولوژی ورزشی كاربردی

42314

* مهندسی تكنولوژی الكترونیك

70420

بیومكانیك ورزشی

42314

*مهندسی تكنولوژی كنترل  -ابزار دقیق

70471

جامعه شناسی ورزشی

42344

*مهندسی تكنولوژی كنترل  -ساخت و تولید

41180

مهندسی برق – سیستم های قدرت

41184

مهندسی برق – سیستم های الكترونیك ديجیتال

42306

*مهندسی تكنولوژی كنترل  -فرآيند

41098

مهندسی برق  -مدارهای مجتمع الكترونیك

*مهندسی تكنولوژی ساخت و تولید -ماشین ابزار

41427

مهندسی مكاترونیك گرايش اتوماتیك و كنترل تولید

41423

مهندسی مكاترونیك گرايش طراحی ربات ها و سیستم های مكاترونیكی

41424

مهندسی مكاترونیك گرايش ارتباطات جنبی انسان -ماشین -كامپیوتر

70381

*حسابداری

03431

41543

*فناوری اطالعات و ارتباطات

21048

*نرم افزار كامپیوتر

21049

*سخت افزاركامپیوتر

40145

*تعمیرات سخت افزار كامپیوتر

41141

*كاردان فنی قدرت

41544

*كاردان فنی مخابرات

41211

*كاردان فنی مكانیك تاسیسات

42804

51447

*تكنولوژی محیط زيست

12333

* آموزش رياضی

41338

*صنايع – ايمنی صنعتی

12014

* آموزش علوم تجربی

41558

*كاردانی فنی مكانیك

42806

*مهندسی تكنولوژی تاسیسات جرارتی و برودتی

96/10/27

