
 95نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری 

    
 مستندات / سوابق ارزیابی ارزیابی دانش و منش

  

 آزمون عمومی پژوهشی آموزشی مصاحبه کتبی جمع رشته گروه

 25 50 0 50 مهندسی برق گرایش الکترونیک مهندسی برق
25 0 

 50 مهندسی برق گرایش قدرت مهندسی برق
0 50 25 25 0 

 50 مهندسی برق گرایش کنترل مهندسی برق
0 50 25 25 0 

 50 مخابرات) سیستم( مهندسی برق گرایش مهندسی برق
0 50 25 25 0 

 50 مهندسی برق گرایش مخابرات) میدان( مهندسی برق
0 50 25 25 0 

 50 مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک مهندسی برق
0 50 25 25 0 

 50 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي مهندسی مکانیک
0 50 25 25 0 

 50 کاربردي زمینه مکانیک جامداتمهندسی مکانیک گرایش طراحی  مهندسی مکانیک
0 50 25 25 0 

 مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي زمینه دینامیک، کنترل و 

 ارتعاشات
50 

0 50 25 25 0 

 50 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید مهندسی مکانیک
0 50 25 25 0 

 50 فضا گرایش سازه -مهندسی هوا مهندسی مکانیک
0 50 25 25 0 

 50 فضا گرایش  آئرودینامیک -مهندسی هوا مهندسی مکانیک
0 50 25 25 0 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست



 50 فضا گرایش جلوبرندگی -مهندسی هوا مهندسی مکانیک
0 50 25 25 

0 

 40 مهندسی شیمی مهندسی شیمی
0 40 

30 30 0 

 40 مهندسی شیمی گرایش پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي مهندسی شیمی
0 40 30 30 0 

 40 مهندسی شیمی گرایش طراحی, شبیه سازي و کنترل فرآیندها مهندسی شیمی
0 40 30 30 0 

 40 مهندسی شیمی  گرایش بیوتکنولوژي مهندسی شیمی
0 40 30 30 0 

 40 مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر مهندسی شیمی
0 40 30 30 0 

 0 10 20 30 40 70 مهندسی عمران گرایش سازه مهندسی عمران

 0 20 20 30 30 60 مهندسی عمران گرایش راه و ترابري مهندسی عمران

 0 15 20 30 35 65 مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست مهندسی عمران

 40 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزاري مهندسی کامپیوتر
0 40 30 30 0 

 0 30 30 40 0 40 دسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکزمهن مهندسی کامپیوتر

 0 40 30 30 0 30 مهندسی صنایع مهندسی صنایع

 15 25 60 0 60 مهندسی مواد و متالورژي مهندسی مواد
0 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست



 95برخی جزئیات پذیرش دکتری

 عناوین دروس آزمون رشته گروه
دارای های کارشناسی ارشد عناوین رشته

 ارجحیت

 مهندسی برق گرایش الکترونیک مهندسی برق
 جامد حالت فیزیک برق مهندسی گرایشهای کلیه - - - -

 مهندسی برق گرایش قدرت مهندسی برق
 برق مهندسی گرایشهای کلیه - - - -

 مهندسی برق گرایش کنترل مهندسی برق
 برق مهندسی گرایشهای کلیه - - - -

 ابرات) سیستم(مهندسی برق گرایش مخ مهندسی برق
 کامپیوتر مهندسی برق مهندسی گرایشهای کلیه - - - -

 مهندسی برق گرایش مخابرات) میدان( مهندسی برق
 برق مهندسی گرایشهای کلیه - - - -

 تبدیل انرژی - - - - مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی مهندسی مکانیک
مهندسی 

 شیمی
 

 - - - - مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات مهندسی مکانیک

 -مهندسی مکانیک 

 هوافضا

 یش سازه گرا

سازه 

 عمران
 بیومکانیک

 مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی زمینه دینامیک، کنترل 

 و ارتعاشات
 مکاترونیک رباتیک مهندسی مکانیک - - - -

 - - فضا گرایش سازه -مهندسی هوا مهندسی مکانیک
- 

 مکانیک هوافضا -
سازه 

 عمران

 - - گرایش  آئرودینامیکفضا  -مهندسی هوا مهندسی مکانیک
  مکانیک هوافضا - -

   مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی مهندسی شیمی
 

   کلیه گرایش ها 

 مهندسی عمران گرایش سازه مهندسی عمران

 ) ضریب یکسان (     از درسهای اجباری به انتخاب متقاضی : سه درس

  اجزاء محدود  .1

 ها دینامیک سازه .2

 تئوری االستسیته و پالستسیته .3

 ریاضیات عالی مهندسی .4

 سازه

 زلزله
 ژئوتکنیک

مهندسی 

آب و 

های  سازه

 هیدرولیکی

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست



 تحلیل غیرارتجاعی سازه .5

 ) ضریب یکسان (   از درسهای اختیاری به انتخاب متقاضی: دو درس

 نظریه پایداری سازهها .1

 نظریه صفحات و پوسته ها .2

 بتن پیشرفته .3

 فوالدی پیشرفته .4

 طراحی ساختمانها در برابر زلزله .5

 مهندسی عمران گرایش راه و ترابری مهندسی عمران

 (2)ضریب طراحی روسازی پیشرفته و تکنولوژی آسفالت .1

 (1)ضریب مهندسی ترافیک پیشرفته .2

 (1)ضریب طرح هندسی پیشرفته .3

 (2) ضریب  ریزی حمل و نقل وایمنی ترافیکبرنامه .4

 راه و ترابری
حمل و 

 نقل
 کژئوتکنی

 مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست مهندسی عمران

 کلیه دروس ذیل با ضریب یکسان است:

 آب و فاضالب پیشرفته .1

 مبانی انتقال، انتشار و مدلسازی آالینده ها .2

 اصول مهندسی آلودگی هوا .3

 اصول مهندسی و مدیریت پسماند .4

 زیست محیط

 )از مهندسی عمران یا شیمی(

آب و 

 فاضالب

مهندسی و 

دیریت م

 منابع آب

   مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزاری مهندسی کامپیوتر
 

    

   مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر
 

    

   مهندسی صنایع مهندسی صنایع
 

 مهندسی صنایع 
ریاضی 

 کاربردی

مدیریت 

 صنعتی

   مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد
 

 ایش هاکلیه گر 
کلیه 

 گرایش ها

کلیه 

 گرایش ها

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست
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