
 

 

 

 

 فهرست  دانشکده های مرتبط 
 
 

 رشته های مرتبط  نام دانشکده یا موسسه تحقیقاتی  ردیف 
 :کارشناسی دوره های  دانشکده بازرگانی  1

 مدیریت بازرگانی بازاریابی و تحقیقات  -

 بانکداری و امور مالی -

 ه و مدیریت ریسکبیم -

 
 مدیریت فارکس -گردشگری و مدیریت رویداد -
 مدیریت بازرگانی خانواده لیسانس بازرگامی  -

 دوره های کارشناسی ارشد:  
در گردشگری و  (MBAکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ) -

 میهمانداری

 کارشناسی ارشد مدیریت در تجارت  -
موسسه دانشگاهی تربیت مدرس و  2

 پژوهش
 دوره های کارشناسی:

 تربیت مدرس در رشته های علوم انسانی و هنر -

 تربیت مدرس در رشته های فنی -

 تربیت مدرس در فلسفه -

 دوره های کارشناسی ارشد:
 تربیت مدرس در آموزش یوگا -

موسسه دانشگاهی مدیریت گردشگری و  3
 میهمانداری

 سی:دوره های کارشنا
 مدیریت میهمانداری و هتلداری -

 مدیریت فرودگاه و خطوط هوایی -

 مدیریت گردشگری و سفر -

 دوره کارشناسی ارشد: 
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در گردشگری و میهمانداری  -

 دوره های کارشناسی:  موسسه دانشگاهی مطالعات حقوقی  4
 کارشناسی علوم انسانی + کارشناسی حقوق  -

 کارشناسی حقوق  -

 بازرگانی + کارشناسی حقوقکارشناسی تجارت و  -

 کارشناسی مدیریت کسب و کار + کارشناسی حقوق  -

 دوره های کارشناسی ارشد:
 کارشناسی ارشد حقوق  -

 دوره های کارشناسی: موسسه دانشگاهی مطالعات رسانه  5
 (روزنامه نگاری + ارتباطات جمعیکارشناسی علوم انسانی ) -

 کارشناسی ارشد: دوره های 
 (روزنامه نگاری + ارتباطات جمعیکارشناسی ارشد علوم انسانی ) -

موسسه دانشگاهی زبان و ادبیات و  6
 فرهنگ 

 دوره های کارشناسی:
 کارشناسی در علوم انسانی  -

 دوره های کارشناسی ارشد:
 کارشناسی ارشد انگلیسی  -

 کارشناسی ارشد روانشناسی  -

 



 

 

 

 

 

Our Institutes:- 

 

 

 

University School of Business (USB) 
 

Under-Graduate Courses 

Bachelor of Business Administration (BBA) 

BBA- Advertising & Marketing 

BBA- Banking & Finance 

BBA- Insurance & Risk Management 
 

BBA- Tourism & Event Management 

BBA - Forex Management 

BBA - Family Business Management 

Bachelor of Commerce (B.Com Hons) 

 

Post-Graduate Courses 

Masters of Business Administration (MBA) MBA 

in Tourism and Hospitality Management Master 

in Commerce - Honors M.Com-(Hons) 
 

University Institute of Teachers Training and Research (UITTR) 
 

Under Graduate Courses 
BA + B.Ed. (Integrated)* 

B.Sc. + B.Ed. (Integrated)* 
B.P.Ed 

 

Post Graduate Management Courses 

Post Graduate Diploma in Yoga Education 
 

University Institute of Tourism & Hospitality Management (UITHM) 
 

Under Graduate Courses 

B.Sc. Hotel & Hospitality Management (HHM) 

B.Sc. Airlines & Airport Management 

B.Sc. Travel & Tourism Management 

 

Post Graduate Courses 

MBA in Tourism and Hospitality Management 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University School of Legal Studies (UILS) 
 

Under-Graduate Courses 

Bachelor of Arts + Bachelor of Law (B.A. LL.B) - Integrated 

Bachelor of Law (LL.B) 

Bachelor of Commerce + Bachelor of Law (B.Com. LL.B) - Integrated 

Bachelor of Business Administration + Bachelor of Law (B.B.A. LL.B) - Integrated 
 

Post-Graduate Courses 

Master of Law (LL.M) 
 

University Institute of Media studies 
 

Under Graduate Courses 

Bachelor of Arts (Journalism + Mass Communication) 

 

Post Graduate Courses 

Masters of Arts (Journalism + Mass Communication) 

 

University Institute of Language Literature and Culture 
 

Under Graduate Courses 

Bachelor of Arts (B.A) 

 

Post Graduate Courses 
Master of Arts - English 

Master of Arts –Psychology  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


