
 

 
 

هستید؟ توجه داشته باشید ما در این مقاله قصد داریم  mba دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار آیا به دنبال لیست

لیست کامل دانشگاه هایی که این رشته را ارائه می کنند را در اختیار شما قرار دهیم تا شما بتوانید با دید باز و آگاهی کامل 

نشگاه های داخل کشور همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه در یکی از بهترین دا

الزهرا و بسیاری از دانشگاه های دیگر به تحصیل در این رشته بپردازید. الزم به ذکر است بدانید دانشگاه های آزاد هم این 

اشاره کنیم بهتر است دانشگاه  mba ه های آزاد ارائه دهنده رشتهرشته را ارائه می دهند. اگر بخواهیم یکی از بهترین دانشگا

  .آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی را به شما معرفی نماییم

در ادامه بهتر است ذکر کنیم که رشته مدیریت کسب و کار دارای بازار کار بسیار فوق العاده ای است به همین دلیل هر 

آینده شغلی خود را تضمین کنید. الزم به ذکر است بدانید در این مقاله شما به طور شخص با تحصیل در این رشته می تواند 

کامل با رشته مدیریت کسب و کار آشنا خواهید شد و اطالعات دقیقی در مورد مزایای این رشته به دست خواهید آورد که 

نهایت پیشنهاد می کنیم برای کسب اطالعات تواند شما را نسبت به رشته مدیریت کسب و کار آگاه تر کند. در این مسئله می

 .بیشتر نسبت به موارد درج شده تا پایان این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

  

 اطالعیه

 .دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است mba یکی از بهترین دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشته

  

 چیست؟ MBA دیریت کسب و کاررشته م

شود. در گام اول بهتر است بدانید که در این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط بسیاری از افراد مطرح می

مهارت هایی در مورد تجارت و صنعت به داوطلبان آموزش داده می شود. این نکته را در  mba رشته مدیریت کسب و کار

 تحصیل کنند و سطح این رشته را نسبت به رشته های نظیر mba که اکثر داوطلبان ترجیح می دهد در رشتهنظر داشته باشید 

MA و MSc که در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شوند باالتر می دانند. 

یم افرادی که در اختیار شما قرار دهیم باید ذکر کن mba اگر بخواهیم اطالعات کامل تری نسبت به رشته مدیریت کسب و کار

کنند مباحثی همچون حسابداری، بازاریابی و فروش، جذب منابع انسانی، مدیریت عملیات و امور در این رشته تحصیل می

تنها به ایران  mba مالی را آموزش می بینند. در انتها بهتر است بدانید که خوب بودن بازار کار رشته مدیریت کسب و کار

 .المللی رونق زیادی داردر سطح بینمربوط نمی شود و این رشته د



 

 
 

  

 MBA رشته مدیریت کسب و کار مزایا

دارای مزایای بسیار زیادی می باشد و طرفداران زیادی دارند به همین دلیل دانشگاه های  mba رشته مدیریت کسب و کار

کار در این رشته هستند. یکی از مهمترین مزایای آن که به بازار  mba مختلفی همچون دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشته

مربوط می شود عدم وجود محدودیت سنی است. در واقع شرایط سنی به هیچ وجه برای جذب نیرو در بازار کار در این رشته 

افراد  mba اولویت قرار ندارد. شایان ذکر است بدانید مالک اصلی در استخدام فارغ التحصیالن رشته مدیریت کسب و کار

شوند که دوره  mba ی رسد. زیرا افرادی میتوانند جذب بازار کار رشته مدیریت کسب و کاردر نوبه خود جذاب به نظر م

 .باشند و بتوانند از مهارت های علمی در بازار کار واقعی استفاده کنند های این رشته را به بهترین نحو ممکن گذرانده

نمی توانید با هر سن و سالی به بازار کار وارد شوید همانطور که می دانید مابقی رشته ها دارای محدودیت سنی هستند و شما 

 mba توان به این استنباط رسید که این پارامتر یکی از بارزترین ویژگی های رشته مدیریت کسب و کارکنید. در نتیجه می

 .است که در بسیاری از رشته ها مشاهده نمی شود

  



 

 
 

 .کلیک کنید MBA معرفی رشته بر روی لینک MBA جهت کسب اطالعات نسبت رشته

  

 mba دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار

هستید بهتر است بدانید دانشگاه های زیادی همچون دانشگاه  mba اگر به دنبال دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار

هستند. در قسمت  mba غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام نور و دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشته

از دانشگاه های آزاد قرار داده شده است که میتوانید با تمام این دانشگاه ها آشنا شوید. اما زیر لیست تمامی دانشگاه ها به غیر 

تصمیم داریم به چند نمونه از معروف  mba ما در این بخش از مقاله آشنایی با دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار

 .یمآن ها را مورد بررسی قرار ده  ترین دانشگاه ها اشاره کنیم و

 دوره تحصیلی
نام دانشگاه یا موسسه آموزش 

 عالی
ظرفیت 

 نیمسال اول
ظرفیت 

 نیمسال دوم
 توضیحات

 روزانه
دانشگاه الزهرا )س( )ویژه 

 تهران –خواهران( 
 فقط زن 15 -

 روزانه
دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 قزوین –)ره( 
12 -   

 گرایش استراتژی - 4 دانشگاه تبریز روزانه

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 4 دانشگاه تبریز روزانه

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین - 4 دانشگاه تبریز روزانه

 گرایش مالی - 4 دانشگاه تبریز روزانه

 گرایش استراتژی - 4 دانشگاه تهران روزانه

 روزانه
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 گرایش استراتژی - 4

 روزانه
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 گرایش بازاریابی - 4

 گرایش خدمات - 4 دانشگاه تهران روزانه

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-mba/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-mba/


 

 
 

 گرایش سازمان های پروژه محور - 4 دانشگاه تهران روزانه

 روزانه
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 4

 - 4 دانشگاه تهران روزانه
محل تحصیل پردیس  –گرایش عملیات و زنجیره تأمین 

 دانشکده های فنی

 گرایش بازاریابی 4 - دانشگاه تهران روزانه

 گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت 4 - دانشگاه تهران روزانه

 روزانه
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 دانشکده مدیریت(
- 4 

گرایش  -(MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

پذیرش دانشجو در نیمسال دوم  -عملیات و زنجیره تأمین

 صورت می پذیرد

 - 10 دانشگاه خوارزمی روزانه
گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 محل تحصیل تهران –فناوری 

 - 10 دانشگاه خوارزمی انهروز
گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 محل تحصیل تهران –بازاریابی 

 - 10 دانشگاه خوارزمی روزانه
گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

محل تحصیل  –سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات 

 تهران

 محل تحصیل تهران –گرایش استراتژی  - 10 دانشگاه خوارزمی روزانه

 - 10 دانشگاه خوارزمی روزانه
محل تحصیل  –گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی 

 تهران

 محل تحصیل تهران –گرایش مالی  - 10 دانشگاه خوارزمی روزانه

 محل تحصیل تهران –گرایش عملیات و زنجیره تأمین  10 - دانشگاه خوارزمی روزانه

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین - 6 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش استراتژی - 5 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش بازاریابی - 8 دانشگاه سمنان روزانه



 

 
 

 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - 8 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 6 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش فناوری - 6 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش مالی - 3 دانشگاه سمنان روزانه

   - 15 دانشگاه شاهرود روزانه

 آموزش محور - 10 دانشگاه شاهرود روزانه

 آموزش محور –گرایش استراتژی  - 8 دانشگاه شیراز روزانه

 روزانه
 –دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 تهران
20 -   

 روزانه
دانشگاه صنعتی خواجه 

 تهران –نصیرالدین طوسی 
9 -   

 گرایش بازاریابی - 10 تهران -دانشگاه صنعتی شریف  روزانه

 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - 10 تهران -دانشگاه صنعتی شریف  روزانه

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین - 10 تهران -دانشگاه صنعتی شریف  روزانه

 گرایش فناوری - 10 تهران -دانشگاه صنعتی شریف  روزانه

 گرایش مالی - 10 تهران -دانشگاه صنعتی شریف  روزانه

 گرایش عمومی 55 - تهران -دانشگاه صنعتی شریف  روزانه

 محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه  - 12 دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه

 - 5 دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه
شرایط در انتهای دفترچه  –ویژه شاغلین نیروهای مسلح 

 محل تحصیل تهران –

   - 10 سنندج -دانشگاه کردستان  روزانه

   - 8 اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی  روزانه



 

 
 

 نوبت دوم
دانشگاه الزهرا )س( )ویژه 

 تهران –خواهران( 
 فقط زن 5 -

 نوبت دوم
دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 قزوین -)ره( 
6 -   

 گرایش استراتژی - 2 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 2 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش عملیات و زنجیره تامین - 2 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش مالی - 2 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش استراتژی - 4 دانشگاه تهران نوبت دوم

 نوبت دوم
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 گرایش استراتژی - 4

 نوبت دوم
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 گرایش بازاریابی - 4

 گرایش خدمات - 4 دانشگاه تهران نوبت دوم

 گرایش سازمانهای پروژه محور - 4 دانشگاه تهران نوبت دوم

 نوبت دوم
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 4

 - 2 دانشگاه تهران نوبت دوم
محل تحصیل پردیس  –گرایش عملیات و زنجیره تأمین 

 دانشکده های فنی

 گرایش بازاریابی 4 - دانشگاه تهران نوبت دوم

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین 4 - دانشگاه تهران نوبت دوم

 گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت 4 - دانشگاه تهران نوبت دوم

 ش عملیات و زنجیره تأمینگرای - 2 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش استراتژی - 1 دانشگاه سمنان نوبت دوم



 

 
 

 گرایش بازاریابی - 3 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - 4 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 4 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش فناوری - 4 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش مالی - 1 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 آموزش محور - 7 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

   - 10 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

 نوبت دوم
 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 تهران
10 -   

 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی خواجه 

 تهران -نصیرالدین طوسی 
5 -   

 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی خواجه 

 تهران -نصیرالدین طوسی 
 آموزش محور - 3

 نوبت دوم
 –دانشگاه صنعتی شریف 

 تهران
 گرایش عمومی 5 -

 محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه  - 12  دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم

   - 4 اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی  نوبت دوم

 پیام نور
دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 مرکز خوانسار –
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –بازاریابی 

 پیام نور
دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 مرکز خوانسار –
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 بازاریابی

 پیام نور
 –م نور استان تهران دانشگاه پیا

 تهران غرب
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 استراتژی



 

 
 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –استراتژی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 کارآفرینی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –کارآفرینی 

 پیام نور
 –ان تهران دانشگاه پیام نور است

 تهران غرب
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 کسب و کار بین المللی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –کسب و کار بین المللی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –مالی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

آموزش  –سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات 

 محور

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 مالی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 بازاریابی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تهران غرب
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –بازاریابی 

 پیام نور
 –م نور استان تهران دانشگاه پیا

 مرکز دماوند
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 استراتژی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 مرکز دماوند
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –استراتژی 



 

 
 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 مرکز دماوند
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 بازاریابی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 مرکز دماوند
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –بازاریابی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 مرکز دماوند
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 مالی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 مرکز دماوند
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –مالی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 مرکز همدان
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 استراتژی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 مرکز همدان
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –استراتژی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 مرکز همدان
8 - 

گرایش  – (MBA) ت کسب و کارپذیرش با عنوان مدیری

 بازاریابی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 مرکز همدان
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –بازاریابی 

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 مرکز همدان
8 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 رفتار سازمانی و منابع انسانی

 پیام نور
 –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 مرکز همدان
15 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –رفتار سازمانی و منابع انسانی 

 غیرانتفاعی
دانشگاه غیرانتفاعی علم و 

 تهران –فرهنگ 
20 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 استراتژی

 غیرانتفاعی
دانشگاه غیرانتفاعی علم و 

 تهران –فرهنگ 
20 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 رفتار سازمانی و منابع انسانی

 غیرانتفاعی
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و 

 بابل -فنون مازندران 
20 - 

گرایش  – (MBA) با عنوان مدیریت کسب و کارپذیرش 

 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان –بازاریابی 



 

 
 

 غیرانتفاعی
 –موسسه غیرانتفاعی خاتم 

 تهران
20 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 استراتژی

 غیرانتفاعی
 -موسسه غیرانتفاعی روزبهان 

 ساری
20 - 

گرایش  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 استراتژی

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم 

 تبریز -)ص( 
 گرایش بازاریابی - 20

 آموزش محور –گرایش بازاریابی  - 8 دانشگاه اصفهان مجازی دولتی

 آموزش محور –گرایش مالی  - 8 دانشگاه اصفهان مجازی دولتی

 آموزش محور –گرایش استراتژی  - 8 دانشگاه اصفهان مجازی دولتی

 آموزش محور –گرایش عملیات و زنجیره تأمین  - 8 دانشگاه اصفهان مجازی دولتی

 - 8 دانشگاه اصفهان مجازی دولتی
آموزش  –گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمات 

 محور

 مجازی دولتی
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 آموزش محور –گرایش استراتژی  - 15

 مجازی دولتی
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
 آموزش محور –گرایش بازاریابی  - 15

 مجازی دولتی
دانشگاه تهران )محل تحصیل 

 پردیس فارابی قم(
15 - 

 –گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات 

 آموزش محور

 آموزش محور –گرایش بازاریابی  40 - دانشگاه تهران مجازی دولتی

 محل تحصیل تهران –آموزش محور  - 40 دانشگاه خوارزمی مجازی دولتی

 - 40 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجازی دولتی
محل تحصیل  –آموزش محور  –شرایط در انتهای دفترچه 

 تهران

پردیس 

 خودگردان
 - 4 دانشگاه تبریز

محل تحصیل پردیس  –پذیرش با عنوان گرایش استراتژی 

 خودگردان دانشگاه تبریز



 

 
 

پردیس 

 خودگردان
 - 4 دانشگاه تبریز

محل  –پذیرش با عنوان گرایش عملیات و زنجیره تأمین 

 تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز

پردیس 

 خودگردان
 - 4 دانشگاه تبریز

حصیل پردیس محل ت –پذیرش با عنوان گرایش مالی 

 خودگردان دانشگاه تبریز

پردیس 

 خودگردان
 - 4 دانشگاه تبریز

پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری 

 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز –اطالعات 

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان البرز در 

 کرج(

 گرایش استراتژی - 15

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان در جزیره 

 کیش(

 گرایش استراتژی - 15

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان در جزیره 

 کیش(

 گرایش بازاریابی - 15

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان البرز در 

 کرج(

 گرایش بازاریابی - 15

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان در جزیره 

 کیش(

 گرایش سازمانهای پروژه محور - 15

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان در جزیره 

 کیش(

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات - 15

پردیس 

 خودگردان

دانشگاه تهران )محل تحصیل 

پردیس خودگردان در جزیره 

 کیش(

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین - 15

پردیس 

 خودگردان
 - 10 دانشگاه خوارزمی

محل تحصیل پردیس خودگردان در  –گرایش استراتژی 

 تهران



 

 
 

پردیس 

 خودگردان
 - 10 دانشگاه خوارزمی

محل تحصیل  –گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی 

 پردیس خودگردان در تهران

پردیس 

 خودگردان
 - 10 دانشگاه خوارزمی

محل تحصیل پردیس  –گرایش عملیات و زنجیره تأمین 

 خودگردان در تهران

پردیس 

 خودگردان
 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران –گرایش مالی  - 10 دانشگاه خوارزمی

پردیس 

 خودگردان
 - 8 دانشگاه شیراز

محل تحصیل پردیس   -آموزش محور –گرایش استراتژی 

 خودگردان دانشگاه

پردیس 

 خودگردان
 –دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 تهران
 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 20

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی 

 تهران -مهرالبرز 
40 - 

گرایش های  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی 

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی نور 

 تهران -طوبی 
10 - 

گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –مالی 

مجازی 

 غیرانتفاعی
عی مجازی نور موسسه غیرانتفا

 تهران -طوبی 
10 - 

گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –رفتار سازمان و منابع انسانی 

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی نور 

 تهران -طوبی 
10 - 

گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –استراتژی 

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی نور 

 تهران -طوبی 
10 - 

گرایش  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –بازاریابی 

 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت می پذیرد

  

 دوره تحصیلی
عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش 

 عالی محل تحصیل
 توضیحات ظرفیت

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین 2 دانشگاه سمنان روزانه



 

 
 

 گرایش استراتژی 1 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش بازاریابی 1 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی 2 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فنآوری اطالعات 3 دانشگاه سمنان روزانه

 گرایش مالی 1 دانشگاه سمنان روزانه

 2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه
محل  –شرایط در انتهای دفترچه  –ویژه شاغلین نیروهای مسلح 

 تحصیل تهران

 گرایش استراتژی 1 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات 1 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین 1 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش مالی 2 دانشگاه تبریز نوبت دوم

 گرایش عملیات و زنجیره تأمین 1 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش استراتژی 1 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش بازاریابی 1 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی 2 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات 2 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 گرایش مالی 1 دانشگاه سمنان نوبت دوم

   1 اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی  نوبت دوم

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 خوانسار
 گرایش بازاریابی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 8

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 خوانسار
14 

گرایش بازاریابی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –



 

 
 

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
 گرایش استراتژی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 8

 پیام نور
تهران  –ن تهران دانشگاه پیام نور استا

 غرب
12 

گرایش استراتژی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
 گرایش کارآفرینی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 7

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
15 

گرایش کارآفرینی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
8 

گرایش کسب و  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 کار بین المللی

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
15 

گرایش کسب و  – (MBA) ن مدیریت کسب و کارپذیرش با عنوا

 آموزش محور –کار بین المللی 

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
8 

گرایش سیستم  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 های اطالعاتی و فناوری اطالعات

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
15 

گرایش سیستم  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –های اطالعاتی و فناوری اطالعات 

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
 گرایش مالی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 8

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
14 

 –گرایش مالی  – (MBA) رش با عنوان مدیریت کسب و کارپذی

 آموزش محور

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
 گرایش بازاریابی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 7

 پیام نور
تهران  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 غرب
15 

گرایش بازاریابی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 دماوند
 گرایش استراتژی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 8



 

 
 

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 دماوند
14 

گرایش استراتژی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 دماوند
 گرایش بازاریابی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 7

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 دماوند
14 

گرایش بازاریابی  – (MBA) کسب و کار پذیرش با عنوان مدیریت

 آموزش محور –

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 دماوند
 گرایش مالی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 7

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان تهران 

 دماوند
14 

 –گرایش مالی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 همدان
 گرایش بازاریابی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 6

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 همدان
15 

گرایش بازاریابی  – (MBA) کار پذیرش با عنوان مدیریت کسب و

 آموزش محور –

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 همدان
7 

گرایش رفتار  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 سازمانی و منابع انسانی

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 همدان
15 

گرایش رفتار  – (MBA) رپذیرش با عنوان مدیریت کسب و کا

 آموزش محور –سازمانی و منابع انسانی 

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 همدان
 گرایش استراتژی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 7

 پیام نور
مرکز  –دانشگاه پیام نور استان همدان 

 همدان
14 

گرایش استراتژی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –

 غیرانتفاعی
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون 

 بابل –مازندران 
10 

گرایش بازاریابی  – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان –

 گرایش استراتژی – (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار 16 ساری –ان موسسه غیرانتفاعی روزبه غیرانتفاعی

 غیرانتفاعی
 –موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم )ص( 

 تبریز
 گرایش بازاریابی 9



 

 
 

 محل تحصیل تهران –آموزش محور  20 دانشگاه خوارزمی مجازی دولتی

پردیس 

 خودگردان
 2 دانشگاه تبریز

محل تحصیل  –پذیرش با عنوان گرایش عملیات و زنجیره تأمین 

 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز

پردیس 

 خودگردان
 1 دانشگاه تبریز

محل تحصیل پردیس خودگردان  –پذیرش با عنوان گرایش مالی 

 دانشگاه تبریز

پردیس 

 خودگردان
 2 دانشگاه تبریز

فناوری اطالعات  پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطالعاتی و

 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز –

پردیس 

 خودگردان
 4 دانشگاه تبریز

محل تحصیل پردیس  –پذیرش با عنوان گرایش استراتژی 

 خودگردان دانشگاه تبریز

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان در جزیره کیش(
 گرایش استراتژی 12

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان البرز در کرج(
 گرایش استراتژی 6

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان البرز در کرج(
 گرایش بازاریابی 6

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان در جزیره کیش(
 اریابیگرایش باز 12

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان در جزیره کیش(
 گرایش سازمان های پروژه محور 14

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان در جزیره کیش(
 گرایش سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات 14

پردیس 

 خودگردان
دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس 

 خودگردان در جزیره کیش(
 گرایش عملیات و زنجیره تأمین 15

پردیس 

 خودگردان
 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران –گرایش استراتژی  3 دانشگاه خوارزمی

پردیس 

 خودگردان
 4 دانشگاه خوارزمی

ان محل تحصیل پردیس خودگرد –گرایش عملیات و زنجیره تأمین 

 در تهران



 

 
 

پردیس 

 خودگردان
 محل تحصیل پردیس حودگردان در تهران -گرایش مالی 5 دانشگاه خوارزمی

مجازی 

 غیرانتفاعی
 –موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان 

 تهران
40 

 –گرایش بازاریابی  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی 

 تهران –
5 

 –گرایش استراتژی  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی 

 تهران -
5 

 –گرایش بازاریابی  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور

مجازی 

 غیرانتفاعی
سه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی موس

 تهران -
8 

 –گرایش مالی  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور

مجازی 

 غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی 

 تهران -
7 

گرایش رفتار  (MBA) پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار

 آموزش محور –سازمان و منابع انسانی 

  

 دانشگاه صنعتی شریف

را ارائه کرد دانشگاه صنعتی شریف است. این دانشگاه اولین و فعال  mba اولین دانشگاه ایران که رشته مدیریت کسب و کار

گرایش مختلف همچون گرایش های بازاریابی، استراتژی،  ۶در  ۱۳۹۸ترین دانشگاه کشور در این رشته می باشد و از سال 

جذب دانشجو پرداخت. در ادامه بهتر است ذکر کنیم اگر قصد دارید در مورد  عملیات و فناوری، منابع انسانی و مالی به

دانشگاه  دانشگاه مدیریت کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف اطالعاتی را به دست بیاورید تنها کافی است بر روی لینک

 .کلیک کنید صنعتی شریف

 ی امیرکبیردانشگاه صنعت

ً تا به امروز نام دانشگاه امیرکبیر را شنیده اید. همانطور که می دانید دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از معتبرترین مطمئنا

در این داشنگاه برای اولین بار در سال  MBA دانشگاه های داخل کشور است. توجه داشته باشید رشته مدیریت کسب و کار

ی دانشگاه پلی تکنیک تهران راه اندازی شد. این نکته را در نظر داشته باشید که از در دانشکده مدیریت علم و فناور ۱۳۹۰

گرایش بازاریابی، فناوری و مالی برای پذیرش دانشجو از طریق آزمون سازمان  ۳دانشگاه صنعتی امیرکبیر در  ۱۳۹۸سال 

 .سنجش اقدام کرده است

در سراسر  mba عتی امیرکبیر در حال حاضر یکی از بهترین دوره هایدر ادامه باید به این نکته اشاره کنیم که دانشگاه صن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حین تحصیل با مباحث مختلف کسب  mba کشور ارائه می کند. به همین دلیل دانشجویان رشته

https://www.gsme.sharif.edu/fa/
https://www.gsme.sharif.edu/fa/


 

 
 

در دانشگاه صنعتی  MBA و کار آشنا می شوند. در نهایت بهتر است به این نکته اشاره کنیم که باال بودن سطح علمی دوره

 .شریف باعث شده تا مقصد بسیاری از دانشجو ها رتبه های برتر کنکور به این دانشگاه منتهی شود

  

 دانشگاه تهران

در کشور دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد. این دانشگاه در منطقه گیشا در یکی از بهترین مراکز آموزشی مدیریت 

 برای اولین بار رشته ۱۳۹۲دانشگاه تهران در سال  mba خیابان جالل آل احمد واقع شده است. الزم به ذکر است بدانید رشته

MBA در  ۱۳۹۸میرکبیر برای اولین بار در سال را در دانشکده ارائه کرد. این دانشگاه مانند دانشگاه صنعتی شریف و ا

گرایش بازاریابی، عملیات و زنجیره تامین دانشجو می  ۳گرایش های مختلف اقدام به جذب دانشجو کرد. دانشگاه تهران در 

به تحصیل  mba پذیرد. در نتیجه شما می توانید در یکی از معتبر ترین دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار

 .زیدبپردا

 دانشگاه الزهرا

اگر به دنبال یکی دانشگاه مدیریت تک جنسیتی هستید بهتر است بدانید که دانشکده الزهرا فقط مختص به بانوان می باشد و 

شروع کرده است. نکته بسیار مهم این است  ۹۰را در مقطع کارشناسی ارشد در دهه  MBA فعالیت در گروه مدیریتی رشته



 

 
 

فقط در گرایش استراتژی اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. اما در مجموع این دانشگاه  ۱۳۹۸سال  که دانشگاه الزهرا از

 .برای خانم هایی که قصد دارند در یک دانشگاه تک جنسیتی تحصیل کنند بسیار مناسب می باشد

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید بدون کنکور mba کارشناسی ارشد برای کسب اطالعات نسبت به 

  

 mba دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشته

هستند و جزو بهترین دانشگاه ها در کشور می باشند. در این بخش از مقاله قصد  mba هنده رشتهدانشگاه های آزاد ارائه د

را به شما معرفی کنیم. الزم به ذکر است بدانید دانشگاه آزاد اسالمی  mba داریم یکی از دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشته

ز توانسته بخش اعظمی از داوطلبان عالقه مند به رشته مدیریت واحد تهران مرکزی دارای دانشکده مدیریت است و تا به امرو

به  mba را به خود جذب کند. در نتیجه اگر تصمیم دارید در یکی از دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشته mba کسب و کار

 .تحصیل بپردازید بهترین گزینه برای شما دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی می باشد

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-mba-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

 mba های دارای رشته مدیریت کسب و کاراخبار پیرامون دانشگاه 

 .معرفی شدند mba برترین دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا دانشگاه های )دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه 

باطبایــــی، دانشگاه علم و صنعت و ...( جزو بهترین دانشگاه های دارای مازندران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه عالمـــــــه ط

 .می باشند mba رشته مدیریت کسب و کار

 .ظرفیت پذیرش دانشگاه شریف اعالم شد

گرایش مختلف دانشجو می پذیرد. اولین روش به صورت رایگان است که معموالً  11دانشگاه شریف به و به دو روش در 

نفر نیز می توانند از  80الی  70این روش گزینش می شوند و دیگری به صورت غیر انتفاعی که در حدود  نفر از طریق 50

 .این طریق وارد دانشگاه شریف شوند

 خالصه مطلب



 

 
 

در اختیار شما قرار داده شده  mba دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار در این مقاله اطالعات کاملی در مورد

آشنا شده اید و می توانید در  mba شته باشید در حال حاضر شما با بهترین دانشگاه های آزاد ارائه دهنده رشتهاست. توجه دا

به تحصیل بپردازید. در نهایت امیدواریم  mba صورت نیاز در تمامی دانشگاه های معرفی شده در رشته مدیریت کسب و کار

 .شده باشدمحتویات موجود در این مقاله برای شما مفید واقع 

   

 


