لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی 99 – 0011
رشته های کارشناسی پیوسته
دانشکده

رشته

روانشناسی و علوم تربیتی

مشاوره

زبان و ادبیات انگلیسی

علوم تربیتی

آموزش زبان انگلیسی

علوم سیاسی

اقتصاد

علوم پایه

علوم سیاسی

دانشکده

زبان های خارجی

رشته

زبان فرانسه – ادبی

اقتصاد

مترجمی زبان آلمانی

بانکداری اسالمی

زبان و ادبیات آلمانی

حسابداری

زبان و ادبیات ارمنی

علوم کامپیوتر

زبان شناسی

ریاضیات و کاربردها

زبان و ادبیات فارسی

فیزیک

زبان و ادبیات عربی

فیزیک مهندسی

فلسفه و حکمت اسالمی

شیمی محض

ادبیات

علوم قرآن و حدیث

زمین شناسی

ادیان و عرفان

زیست شناسی دریا

فقه و مبانی حقوق اسالمی

زیست شناسی گیاهی

تاریخ و تمدن ملل اسالمی

زیست شناسی جانوری

علوم قضایی

آمار

تاریخ

مهندسی اپتیک و لیزر

جغرافیا

فنی و مهندسی

معماری

هنر

تربیت بدنی

مهندسی شیمی

جامعه شناسی

مهندسی پلیمر

مردم شناسی

ایمنی صنعتی

مددکاری اجتماعی

مهندسی ورزش

علوم اجتماعی
ارتباطات و رسانه

علوم ارتباطات اجتماعی

مهندسی معدن

روزنامه نگاری

مهندسی مواد و متالوژی

روابط عمومی

مهندسی ساخت و تولید

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

مهندسی نساجی

مطالعات خانواده

مهندسی هسته ای

علم اطالعات و دانش شناسی

مرمت بناهای تاریخی

مدیریت فرهنگی هنری

طراحی صنعتی

مدیریت بازرگانی

نقاشی

مدیریت مالی

نوازندگی موسیقی ایرانی

مدیریت بیمه

بازیگری

مدیریت

مدیریت دولتی

طراحی صحنه

مدیریت صنعتی

ادبیات نمایشی

مدیریت امور بانکی

نمایش عروسکی

مدیریت مالی

کارگردانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

فناوری صدا

مدیریت امور گمرکی

علوم ورزشی

آدرس دانشکده های واحد تهران مرکزی به تفکیک مجتمع ها:
-0مجتمع دانشگاهی والیت  :دانشکده های اقتصاد و حسابداری،
تربیت بدنی ،حقوق ،روانشناسی و علوم تربیتی ،علوم اجتماعی و
ارتباطات و رسانه ،علوم سیاسی ،مدیریت ،هنر
آدرس  :سوهانک -بلوار ارتش -میدان قائم – خیابان خندان – خیابان
سلماس
 -2مجتمع دانشگاهی آیت ا ...هاشمی  :دانشکده های فنی و
مهندسی،معماری و شهر سازی ،علوم پایه
آدرس  :بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از میدان پونک -بلوار امام
حسن
 -3مجتمع دانشگاهی شهید صدر زاده  :دانشکده های ادبیات و زبان
های خارجی
آدرس  :خیابان انقالب اسالمی ،سه راه شریعتی ،نبش کوچه عزیزی،
پالک .053

رشته های کارشناسی ناپیوسته
دانشکده

رشته

دانشکده

مهندسی تکنولوژی

روانشناسی و علوم

الکترونیک

تربیتی

رشته

آموزش و پرورش ابتدایی

فنی و مهندسی
مهندسی نرم افزار

مدیریت

کامپیوتر

معماری و شهرسازی

مدیریت بازرگانی

مهندسی اجرایی عمران

مدیریت دولتی

معماری

مدیریت صنعتی

هنرهای تجسمی -نقاشی

اقتصاد

هنر
ارتباط تصویری

حسابداری
تربیت بدنی و علوم ورزشی –

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم
ورزشی

حقوق

کارشناس حرفه ای حقوق-
حقوق ثبتی

رشته های کارشناسی ناپیوسته
دانشکده

دانشکده

رشته
حسابداری

حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی –
مجتمع سما -ایثار
(برادران)

رشته

مدیریت و برنامه ریزی تربیت
بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی –
مجتمع سما -کوثر

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

(خواهران)

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم

ورزشی

ورزشی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

معماری

معماری

مجتمع سما ایثار:
آدرس :شهران  -شهران  -بلوار کوهسار  -ابتدای خیابان مدرسه
پالک -1شماره های تماس38155051220 - 38155051228
مجتمع سما کوثر:
آدرس :جنت آباد شمالی -باالتر از ایرانپارس -باالتر از انصار
المهدی
شماره های تماس

55285115-11

55203343

