این واحد در نيمسال دوم سال تحصيلي  99-99در رشته هاا ندادرد در وادول یا در نکااش اارشداسا ناا پيوساته را
اساس سوارق تحصيل دانشجو ني پذی د :
نکتض است در صورت تمای ره ثبت نام ره آدرس ایدت نت  www.azmoon.netن اوعه و نسبت ره دریافت دفت چاه
راهدمای ثبت نام ن حله تکمي ظ فيت ندضم ره رشته  /نح ها اقادام نمایياد و ار رور شادبه ناور  99/29/20لغایات
دوشدبه  99/02/02ر ای انجام ن اح ثبت نام ره دانشکده  /نجتمش های تارعه واحد ته ان ودوب ن اوعه نمایيد.

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته

رشته و گرایش

نام دانشکده

آدرس دانشکده هاي تابعه تهران
جنوب

آموزش زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مجتمع ولیعصر
(عج)

مدیریت صنعتی
تربیت بالدنی و علالوم ورزشالی – مالدیریت و
برنامه ریزی تربیت بدنی

آموزش دینی و عربی

میدان امام حسین (ع) – ابتدای خیابان
دماوند – جنب بیمارستان بوعلی پالک
 9944کدپستی 71771-39343
آدرس محل تشکیل ککس رشته تربیت
بدنی و علوم ورزشالی میالدان بهمالن –
بزرگراه شهید تندگویان – خیابان میثاق
جنوبی – کوچاله  – 39خیابالان مالاهور –
ورزشگاه شهید افشین کاوه
تلفن 44494595 -44494545 :

آموزش و پرورش ابتدائي
حسابداري
آموزش ریاضی
مهندسی شهرسازی
مهندسي فناوری عمران  -نقشه برداري

مجتمع فني و
مهندسی

مهندسي اجرايي عمران
مهندسالالي فنالالاوری معالالدن – اسالالتارا
معادن زیرزمینی
مهندسي تکنولوژي برق قدرت

خیابان پیروزي بلوار ابوذر بعد
از پل چهارم  94متري آهنگ
دانشکده فني مهندسي
33144737-4

مهندسي نرم افزار کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
هنر و معماري

معماري

میدان فلسطین جنب مسجد
امام صادق (ع ) پک 315
55449447-4

این واحد در نيمسال دوم ساال تحصايلي  99-99در رشاته هاا ندادرد در وادول یا در نکااش اارشداسا پيوساته را اسااس
سوارق تحصيل دانشجو ني پذی د :
نکتض اسات در صاورت تمایا راه ثبات ناام راه آدرس ایدت نتا  www.azmoon.netن اوعاه و نسابت راه دریافات دفت چاه
راهدمای ثبت نام ن حله تکمي ظ فيت ندضم راه رشاته  /نحا هاا اقادام نمایياد و ار رور ساه شادبه ناور  99/29/09لغایات
دوشدبه  99/02/02ر ای انجام ن اح ثبت نام ره دانشکده  /نجتمش های تارعه واحد ته ان ودوب ن اوعه نمایيد.

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته
رشته و گرایش

نام دانشکده

آدرس دانشکده هاي تابعه تهران جنوب

زبان و ادبیات فارسی
آموزش زبان انگلیسی
علوم سیاسی
فقه و مبانی حقوق اسکمی
مطالعات خانواده
علوم تربیتی
مشاوره
مدیریت بیمه
مدیریت مالی

میالالدان امالالام حالالین (ع) – ابتالالدای خیابالالان دماونالالد – جنالالب
بیمارستان بوعلی پک  9944کدپستی 71771-39343

مدیریت امور بانکی
مدیریت فرهنگی هنری
مجتمع ولیعصر (عج )

مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
علوم ورزشی
حسابداری
اقتصاد

آدرس محل تشالکیل کالکس رشالته علالوم ورزشالی میالدان
بهمن – بزرگراه شهید تندگویان – خیابان میثاق جنالوبی –
کوچه  – 39خیابان ماهور – ورزشگاه شهید افشین کاوه
تلفن 44494595 -44494545 :

روابط عمومی
علم اطکعات و دانش شناسی
علوم قرآن و حدیث
علوم قضایی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
طراحی لباس
هنر و معماري

طراحی پارچه

میدان فلسطین جنب مسجد امام صادق (ع ) پک
55449447-4

315

طراحی صنعتی

ریاضیات و کاربردها
آمار
شیمی محض

مجتمالالالع فنالالالي و
مهندسی

مهندسی خط و سازه های ریلی
فیزیک
مهندسی معدن
مهندسی نساجی

خیابان پیروزي بلوار ابوذر بعد از پل چهارم 94
متري آهنگ
دانشکده فني مهندسي
33144737-4

