
 بسمه تعالی

 

 

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 )تکنیک تهرانپلی(

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرش حد نصاب 

  در

  )1395سال (سازمان سنجش آموزش کشور دکتريآزمون 

 

رکبیر را محل سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه صنعتی امی - گرایش- کلیه داوطلبان گرامی، که در انتخاب رشته

بر اساس نمره تراز نهایی (تعیین شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر  هاياند، در صورت دارابودن حدنصابانتخاب نموده

وارد سامانه تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی  مجاز هستند، )سازمان سنجش آموزش کشورمطابق کارنامه داوطلب 

هاي محل -گرایش-هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر براي کد رشتهحدنصاب. دامیرکبیر شده و اطالعات خود را وارد نماین

بدیهی است منحصراً  .باشدقابل مشاهده می جدول زیردانشگاه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین در 

 به دانشگاه درخواست دهند که با توجه به محل  –گرایش–توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشتهداوطلبانی می

 .محل باشند –گرایش- کارنامه مذکور داراي حدنصاب در آن کد رشته

کد 

 آزمون
 عنوان آزمون

کد رشته 

 محل
 نوع پذیرش گرایش-عنوان رشته

حد 

نصاب 

 پذیرش

 1767 روزانه شیمی کاربردي*شیمی  2487 شیمی 2202

 926 نوبت دوم شیمی کاربردي*شیمی  2541 شیمی 2202

 2404 روزانه جبر*ریاضی محض  2716 علوم ریاضی 2206

 2698 روزانه انالیز*ریاضی محض  2752 علوم ریاضی 2206

 2282 روزانه هندسه توپولوژي*ریاضی محض  2785 علوم ریاضی 2206

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



کد 

 آزمون
 عنوان آزمون

کد رشته 

 محل
 نوع پذیرش گرایش-عنوان رشته

حد 

نصاب 

 پذیرش

 3277 روزانه -*ریاضی کاربردي  2813 علوم ریاضی 2206

 1749 نوبت دوم -*ریاضی کاربردي  2862 علوم ریاضی 2206

 هندسه توپولوژي*ریاضی محض  2886 علوم ریاضی 2206
پردیس 

 خودگردان
25 

 2771 روزانه -*علوم کامپیوتر 2904 علوم کامپیوتر 2207

 -*علوم کامپیوتر 2910 علوم کامپیوتر 2207
پردیس 

 خودگردان
839 

 3093 روزانه - *امار 2924 امار 2208

 2246 روزانه - *فیزیک  3019 فیزیک 2209

 1144 نوبت دوم - *فیزیک  3089 فیزیک 2209

 - *فیزیک  3122 فیزیک 2209
پردیس 

 خودگردان
3 

 2155 روزانه الکترونیک*مهندسی برق  3182 مهندسی برق 2301

 2279 روزانه /میدان /مخابرات *مهندسی برق  3205 مهندسی برق 2301

 2477 روزانه /سیستم /مخابرات *مهندسی برق  3228 مهندسی برق 2301

 2908 روزانه قدرت*مهندسی برق  3258 مهندسی برق 2301

 2245 روزانه کنترل*مهندسی برق  3288 مهندسی برق 2301

 2113 نوبت دوم الکترونیک*مهندسی برق  3308 مهندسی برق 2301

 1633 نوبت دوم /سیستم /مخابرات *مهندسی برق  3324 مهندسی برق 2301

 2447 نوبت دوم قدرت*مهندسی برق  3334 مهندسی برق 2301

 1306 نوبت دوم کنترل*مهندسی برق  3345 مهندسی برق 2301

 قدرت*مهندسی برق  3373 مهندسی برق 2301
پردیس 

 خودگردان
1795 

 کنترل*مهندسی برق  3381 مهندسی برق 2301
پردیس 

 خودگردان
1324 

 2865 روزانه سازه*مهندسی عمران  3412 مهندسی عمران 2302

 3361 روزانه مهندسی زلزله*مهندسی عمران  3430 مهندسی عمران 2302

 2691 روزانه ژئوتکنیک*مهندسی عمران  3448 مهندسی عمران 2302

 2414 روزانه مهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکی*مهندسی عمران  3465 مهندسی عمران 2302

 2004 روزانه راه وترابري*مهندسی عمران  3474 مهندسی عمران 2302

 1976 روزانه مهندسی ومدیریت منابع اب*مهندسی عمران  3493 مهندسی عمران 2302

 2426 روزانه حمل ونقل*مهندسی عمران  3499 مهندسی عمران 2302

 2772 روزانه مهندسی ومدیریت ساخت*مهندسی عمران  3505 مهندسی عمران 2302

 2107 روزانه مهندسی محیطزیست*مهندسی عمران  3510 مهندسی عمران 2302

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



کد 

 آزمون
 عنوان آزمون

کد رشته 

 محل
 نوع پذیرش گرایش-عنوان رشته

حد 

نصاب 

 پذیرش

 2956 نوبت دوم ژئوتکنیک*مهندسی عمران  3534 مهندسی عمران 2302

 1425 نوبت دوم مهندسی محیطزیست*مهندسی عمران  3549 مهندسی عمران 2302

 ژئوتکنیک*مهندسی عمران  3569 مهندسی عمران 2302
پردیس 

 خودگردان
1939 

 1951 روزانه ساخت وتولید*مهندسی مکانیک  3608 مهندسی مکانیک 2304

 1950 روزانه ساخت وتولید*مهندسی مکانیک  3609 مهندسی مکانیک 2304

 2737 روزانه طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات*مهندسی مکانیک  3633 مهندسی مکانیک 2304

 2652 روزانه طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات*مهندسی مکانیک  3634 مهندسی مکانیک 2304

 3658 مهندسی مکانیک 2304
طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل *مهندسی مکانیک 

 وارتعاشات
 3058 روزانه

 3659 مهندسی مکانیک 2304
طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل *مهندسی مکانیک 

 وارتعاشات
 2995 روزانه

 3241 روزانه تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3687 مهندسی مکانیک 2304

 3285 روزانه تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3688 مهندسی مکانیک 2304

 900 نوبت دوم ساخت وتولید*مهندسی مکانیک  3709 مهندسی مکانیک 2304

 1279 نوبت دوم طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات*مهندسی مکانیک  3719 مهندسی مکانیک 2304

 3730 مهندسی مکانیک 2304
طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل *مهندسی مکانیک 

 وارتعاشات
 1287 نوبت دوم

 2760 نوبت دوم تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3739 مهندسی مکانیک 2304

 ساخت وتولید*مهندسی مکانیک  3747 مهندسی مکانیک 2304
پردیس 

 خودگردان
616 

 طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات*مهندسی مکانیک  3754 مهندسی مکانیک 2304
پردیس 

 خودگردان
972 

 3760 مهندسی مکانیک 2304
طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل *مهندسی مکانیک 

 وارتعاشات

پردیس 

 خودگردان
305 

 تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3773 مهندسی مکانیک 2304
پردیس 

 خودگردان
1723 

 3197 روزانه ائرودینامیک*مهندسی هوافضا 3788 مهندسی هوافضا 2305

 3243 روزانه جلوبرندگی*مهندسی هوافضا 3794 مهندسی هوافضا 2305

 3026 روزانه سازه*مهندسی هوافضا 3802 مهندسی هوافضا 2305

 2808 روزانه دینامیک پروازوکنترل*مهندسی هوافضا 3809 مهندسی هوافضا 2305

 1815 نوبت دوم ائرودینامیک*مهندسی هوافضا 3815 مهندسی هوافضا 2305

 1799 نوبت دوم جلوبرندگی*مهندسی هوافضا 3818 مهندسی هوافضا 2305

 1771 نوبت دوم سازه*مهندسی هوافضا 3821 مهندسی هوافضا 2305

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



کد 

 آزمون
 عنوان آزمون

کد رشته 

 محل
 نوع پذیرش گرایش-عنوان رشته

حد 

نصاب 

 پذیرش

 1566 نوبت دوم دینامیک پروازوکنترل*مهندسی هوافضا 3823 مهندسی هوافضا 2305

 ائرودینامیک*مهندسی هوافضا 3825 مهندسی هوافضا 2305
پردیس 

 خودگردان
58 

 جلوبرندگی*مهندسی هوافضا 3827 مهندسی هوافضا 2305
پردیس 

 خودگردان
58 

 سازه*مهندسی هوافضا 3829 مهندسی هوافضا 2305
پردیس 

 خودگردان
134 

 دینامیک پروازوکنترل*مهندسی هوافضا 3831 مهندسی هوافضا 2305
پردیس 

 خودگردان
58 

 2611 روزانه اکتشاف موادمعدنی*مهندسی معدن  3839 مهندسی معدن 2306

 2777 روزانه مکانیک سنگ*مهندسی معدن  3854 مهندسی معدن 2306

 1390 نوبت دوم اکتشاف موادمعدنی*مهندسی معدن  3858 مهندسی معدن 2306

 1585 نوبت دوم مکانیک سنگ*مهندسی معدن  3868 مهندسی معدن 2306

 3548 روزانه صنایع پلیمر*مهندسی پلیمر 3881 مهندسی پلیمر 2307

 2905 روزانه صنایع پلیمر*مهندسی پلیمر 3882 مهندسی پلیمر 2307

 3022 روزانه مهندسی پلیمرصنایع رنگ*مهندسی پلیمر 3884 مهندسی پلیمر 2307

 1510 نوبت دوم صنایع پلیمر*مهندسی پلیمر 3888 مهندسی پلیمر 2307

 1549 نوبت دوم صنایع پلیمر*مهندسی پلیمر 3889 مهندسی پلیمر 2307

 1418 نوبت دوم مهندسی پلیمرصنایع رنگ*مهندسی پلیمر 3890 مهندسی پلیمر 2307

 صنایع پلیمر*مهندسی پلیمر 3892 مهندسی پلیمر 2307
پردیس 

 خودگردان
36 

 2889 روزانه بیوالکتریک*مهندسی پزشکی  3901 مهندسی پزشکی 2308

 2474 روزانه بیومکانیک*مهندسی پزشکی  3904 مهندسی پزشکی 2308

 2363 روزانه بیومتریال*مهندسی پزشکی  3909 مهندسی پزشکی 2308

 1591 نوبت دوم بیوالکتریک*مهندسی پزشکی  3914 مهندسی پزشکی 2308

 1434 نوبت دوم بیومکانیک*مهندسی پزشکی  3915 مهندسی پزشکی 2308

 1469 نوبت دوم بیومتریال*مهندسی پزشکی  3917 مهندسی پزشکی 2308

 2983 روزانه -*مهندسی صنایع  3935 مهندسی صنایع 2309

 2395 نوبت دوم -*مهندسی صنایع  3947 مهندسی صنایع 2309

 -*مهندسی نفت  3959 مهندسی نفت 2310
بورس اعزام 

 خارج
3608 

 -*مهندسی نفت  3960 مهندسی نفت 2310
بورس اعزام 

 خارج
2992 

 2444بورس اعزام  -*مهندسی نفت  3961 مهندسی نفت 2310

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



کد 

 آزمون
 عنوان آزمون

کد رشته 

 محل
 نوع پذیرش گرایش-عنوان رشته

حد 

نصاب 

 پذیرش

 خارج

 2850 روزانه -*مهندسی نفت  3965 مهندسی نفت 2310

 1635 نوبت دوم -*مهندسی نفت  3971 مهندسی نفت 2310

 -*مهندسی نفت  3973 مهندسی نفت 2310
پردیس 

 خودگردان
1752 

 2931 روزانه -*مهندسی شیمی  3990 مهندسی شیمی 2311

 2640 روزانه -*مهندسی شیمی  3991 مهندسی شیمی 2311

 1546 نوبت دوم -*مهندسی شیمی  4014 مهندسی شیمی 2311

 1863 نوبت دوم -*مهندسی شیمی  4015 مهندسی شیمی 2311

 -*مهندسی شیمی  4028 مهندسی شیمی 2311
پردیس 

 خودگردان
2092 

 3203 روزانه نرم افزار*مهندسی کامپیوتر 4050 مهندسی کامپیوتر 2312

 3160 روزانه معماري سیستم هاي کامپیوتري*کامپیوترمهندسی  4061 مهندسی کامپیوتر 2312

 3154 روزانه هوش مصنوعی ورباتیکز*مهندسی کامپیوتر 4072 مهندسی کامپیوتر 2312

 3821 روزانه تجارت الکترونیکی*مهندسی فناوري اطالعات  4080 مهندسی کامپیوتر 2312

 3448 روزانه شبکه کامپیوتري*مهندسی فناوري اطالعات  4090 مهندسی کامپیوتر 2312

 2937 نوبت دوم نرم افزار*مهندسی کامپیوتر 4098 مهندسی کامپیوتر 2312

 تجارت الکترونیکی*مهندسی فناوري اطالعات  4126 مهندسی کامپیوتر 2312
پردیس 

 خودگردان
2800 

2313 
مهندسی 

 موادومتالورژي
 3552 روزانه -*مهندسی موادومتالورژي  4141

2313 
مهندسی 

 موادومتالورژي
 2489 نوبت دوم -*مهندسی موادومتالورژي  4155

2313 
مهندسی 

 موادومتالورژي
 -*مهندسی موادومتالورژي  4165

پردیس 

 خودگردان
7 

 3501 روزانه تکنولوژي نساجی*مهندسی نساجی  4169 مهندسی نساجی 2314

 3163 روزانه شیمی نساجی وعلوم الیاف*مهندسی نساجی  4172 مهندسی نساجی 2314

 902 نوبت دوم تکنولوژي نساجی*مهندسی نساجی  4175 مهندسی نساجی 2314

 1218 نوبت دوم شیمی نساجی وعلوم الیاف*مهندسی نساجی  4178 مهندسی نساجی 2314

 3107 روزانه کاربردپرتوها*مهندسی هسته اي  4182 مهندسی هسته اي 2315

 3009 روزانه راکتور*مهندسی هسته اي  4186 مهندسی هسته اي 2315

 3064 روزانه پرتوپزشکی*مهندسی هسته اي  4190 مهندسی هسته اي 2315

 2987 روزانه گداخت*مهندسی هسته اي  4191 مهندسی هسته اي 2315

 1843 نوبت دوم کاربردپرتوها*مهندسی هسته اي  4192 مهندسی هسته اي 2315

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



کد 

 آزمون
 عنوان آزمون

کد رشته 

 محل
 نوع پذیرش گرایش-عنوان رشته

حد 

نصاب 

 پذیرش

 1904 نوبت دوم پرتوپزشکی*مهندسی هسته اي  4193 مهندسی هسته اي 2315

 1883 نوبت دوم گداخت*مهندسی هسته اي  4194 مهندسی هسته اي 2315

 -*مهندسی دریا 4220 مهندسی دریا 2318
بورس اعزام 

 خارج
430 

 -*مهندسی دریا 4221 مهندسی دریا 2318
بورس اعزام 

 خارج
430 

 -*مهندسی دریا 4222 مهندسی دریا 2318
بورس اعزام 

 خارج
430 

 2949 روزانه -*مهندسی دریا 4223 مهندسی دریا 2318

 1568 نوبت دوم -*مهندسی دریا 4225 مهندسی دریا 2318

  

 

  مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                           

 )تکنیک تهرانپلی(ه صنعتی امیرکبیر دانشگا                                      

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست




