رشتههای مقطع کارشناسی ارشد:
ردیف
1
2
3
4
5
6
8
9

گروه کامپیوتر
گروه عمران
گروه هنر و معماری
گروه برق
گروه مکانیک

10

رشته های تحصیلی رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی جاوید پویا دانش جیرفت درمهرماه سال تحصیلی 1401-1402

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی جاوید پویا دانش جیرفت درمهرماه سال تحصیلی 1401-1402

7

گروه

11

نام رشته
مهندسی کامپیوتر  -هوشمصنوعی و رباتیكز
مهندسی کامپیوتر  -نرمافزار
مهندسی عمران  -سازه

دارندگان مدرک:

مهندسی عمران  -مهندسی و مدیریت ساخت

کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
(کلیه رشتههای مرتبط و غیرمرتبط)

مهندسی معماری
مهندسی برق  -سیستم های قدرت
مهندسی برق – مخابرات سیستم
مهندسی مكانیک -تبدیل انرژی
مهندسی مكانیک -طراحی کاربردی
مدیریت ورزشی -مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشی

گروه علوم انسانی

12

مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی
حسابداری

رشتههای مقطع کارشناسی ناپیوسته:
1
2
3
4
5

گروه کامپیوتر
گروه عمران
گروه هنر و معماری

6
7

علوم انسانی

8

مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرمافزار
کامپیوتر سخت افزار
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی حرفه ای معماری
طراحی و دوخت

دارندگان مدرک:

حسابداری

کاردانی پیوسته
کاردانی ناپیوسته
(کلیه رشتههای مرتبط و غیرمرتبط)

تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
مدیریت دولتی

9

مهندسی حرفه ای برق قدرت

10

مهندسی فناوری شبكه های توزیع برق

11

گروه برق

12
13
14

1
2

گروه مكانیک

6

8
9

10
11

مهندسی حرفه ای تاسیسات مكانیكی
مهندسی حرفه ای مكانیک خودرو

رشتههای مقطع کاردانی پیوسته:
گروه کامپیوتر

کامپیوتر گرایش نرم افزار

گروه عمران

عمران
معماری

گروه هنر و معماری

5
7

مهندسی حرفه ای الكترونیک کاربردی
مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطالعات

3
4

فتوگرافیک
طراحی و دوخت

گروه برق
گروه مكانیک
گروه علوم انسانی
گروه علوم پایه

الكتروتكنیک
الكترونیک عمومی

تربیت بدنی
صنایع شیمیایی

رشتههای کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته:

1
2

گروه کامپیوتر

کارشناسی پیوسته -مهندسی کامپیوتر

3

کارشناسی پیوسته ـ روانشناسی
گروه علوم انسانی

5
7

دیپلم فنی و حرفهای
دیپلم کاردانش

حسابداری

گروه برق

6

دارندگان مدرک:

مكانیک خودرو

کارشناسی پیوسته -مهندسی برق

4

نوع مدرک قبلی

کارشناسی پیوسته -علوم ورزشی
کارشناسی پیوسته -مدیریت دولتی

گروه عمران

کارشناسی پیوسته ـ مهندسی عمران

دارندگان مدرک:
دیپلم پیشدانشگاهی(کلیه رشتهها)
دیپلم نظام قدیم(کلیه رشتهها)
دیپلم فنی و حرفهای
(کلیه رشتههای مرتبط و غیرمرتبط)
کاردانی پیوستهوکاردانی ناپیوسته
(کلیه رشتههای مرتبط و غیرمرتبط)

کاردانی فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

آدرس:جیرفت -خیابان آزادی (چهارراه جهاد سابق) -کوچه آزادی4

شماره تماس034-43265583-7 :

