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  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 )تکنیک تهرانپلی(

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرش حد نصاب 

  در

  )1396سال (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 

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

اطالعیه کلیه داوطلبان گرامی الزم است  .محل باشند –گرایش-کارنامه مذکور داراي حدنصاب در آن کد رشته

 .نمایند را با دقت مطالعه) 1(شماره 

کد 

رشته 

 محل

کد 

رشته 

 امتحانی

 عنوان دوره گرایش-عنوان رشته عنوان رشته امتحانی

حد نصاب 

نهایی دانشگاه 

 به سنجش

 2324 روزانه   - *شیمی کاربردي  شیمی کاربردي  2215 2653

 1384 نوبت دوم   - *می کاربردي شی شیمی کاربردي  2215 2658

 3357 روزانه   -*امار امار  2232 2790

 2067 روزانه  جبر *ریاضی  ریاضی محض  2233 2833

 2292 روزانه  انالیز *ریاضی  ریاضی محض  2233 2874

 1733 روزانه  / توپولوژي /هندسه *ریاضی  ریاضی محض  2233 2910

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 954 نوبت دوم  نالیز ا*ریاضی  ریاضی محض  2233 2944

 3687 روزانه  انالیزعددي *ریاضی کاربردي  ریاضی کاربردي  2234 2999

 3591 روزانه  تحقیق درعملیات *ریاضی کاربردي  ریاضی کاربردي  2234 3022

 3903 روزانه   -*فیزیک  فیزیک  2238 3087

 2232 نوبت دوم   -*فیزیک  فیزیک  2238 3188

 1132 پردیس خودگردان   -*فیزیک  ک فیزی 2238 3228

 3974 روزانه  نظریه محاسبه *علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر  2247 3299

 3432 روزانه  نظریه سیستم ها *علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر  2247 3300

 علوم کامپیوتر  2247 3302

محاسبات نرم وهوش *علوم کامپیوتر

 3407 روزانه  مصنوعی 

 3526 روزانه  الکترونیک *مهندسی برق  الکترونیک - مهندسی برق  2301 3336

 2891 نوبت دوم  الکترونیک *مهندسی برق  الکترونیک - مهندسی برق  2301 3356

 2549 روزانه  مخابرات میدان وموج *مهندسی برق  مخابرات - مهندسی برق  2302 3383

 3040 روزانه  خابرات سیستم م*مهندسی برق  مخابرات - مهندسی برق  2302 3407

 1899 نوبت دوم  مخابرات میدان وموج *مهندسی برق  مخابرات - مهندسی برق  2302 3424

 2653 نوبت دوم  مخابرات سیستم *مهندسی برق  مخابرات - مهندسی برق  2302 3437

 4071 روزانه  قدرت *مهندسی برق  قدرت - مهندسی برق  2304 3474

 2584 نوبت دوم  قدرت *مهندسی برق  قدرت - ی برق مهندس 2304 3498

 1991 پردیس خودگردان  قدرت *مهندسی برق  قدرت - مهندسی برق  2304 3508

 2638 روزانه  کنترل *مهندسی برق  کنترل - مهندسی برق  2305 3527

 2042 نوبت دوم  کنترل *مهندسی برق  کنترل - مهندسی برق  2305 3547

 4075 روزانه  سازه *مهندسی عمران  سازه - ی عمران مهندس 2307 3575

 3902 روزانه  مهندسی زلزله *مهندسی عمران  زلزله - مهندسی عمران  2308 3614

 3143 روزانه  ژئوتکنیک *مهندسی عمران  ژئوتکنیک - مهندسی عمران  2309 3643

 2624 دوم  نوبت ژئوتکنیک *مهندسی عمران  ژئوتکنیک - مهندسی عمران  2309 3664

 1469 پردیس خودگردان  ژئوتکنیک *مهندسی عمران  ژئوتکنیک - مهندسی عمران  2309 3670

3682 2310 

مهندسی اب - مهندسی عمران 

 وسازه هاي هیدرولیکی 

مهندسی اب وسازه *مهندسی عمران 

 3119 روزانه  هاي هیدرولیکی 

3692 2310 

مهندسی اب - مهندسی عمران 

 یکی وسازه هاي هیدرول

مهندسی اب وسازه *مهندسی عمران 

 2793 نوبت دوم  هاي هیدرولیکی 

3694 2310 

مهندسی اب - مهندسی عمران 

 وسازه هاي هیدرولیکی 

مهندسی اب وسازه *مهندسی عمران 

 1602 پردیس خودگردان  هاي هیدرولیکی 

 3094 نه روزا راه وترابري *مهندسی عمران  راه وترابري - مهندسی عمران  2311 3700

3731 2313 

مدیریت - مهندسی عمران 

 منابع اب 

مهندسی ومدیریت *مهندسی عمران 

 3184 روزانه  منابع اب 

3739 2313 

مدیریت - مهندسی عمران 

 منابع اب 

مهندسی ومدیریت *مهندسی عمران 

 2195 نوبت دوم  منابع اب 

 3314 روزانه   حمل ونقل*مهندسی عمران  حمل ونقل - مهندسی عمران  2314 3745

 3303 روزانه مهندسی ومدیریت *مهندسی عمران مدیریت - مهندسی عمران  2315 3752

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 ساخت  ساخت 

3755 2315 

مدیریت - مهندسی عمران 

 ساخت 

مهندسی ومدیریت *مهندسی عمران 

 3263 نوبت دوم  ساخت 

3756 2315 

مدیریت - مهندسی عمران 

 ساخت 

مهندسی ومدیریت *مهندسی عمران 

 2474 پردیس خودگردان  ساخت 

 3550 روزانه  مهندسی محیطزیست *مهندسی عمران  محیطزیست - مهندسی عمران  2316 3761

 2286 نوبت دوم  مهندسی محیطزیست *مهندسی عمران  محیطزیست - مهندسی عمران  2316 3767

 531 یس خودگردان پرد مهندسی محیطزیست *مهندسی عمران  محیطزیست - مهندسی عمران  2316 3771

3796 2321 

ساخت - مهندسی مکانیک 

 3729 روزانه  ساخت وتولید *مهندسی مکانیک  وتولید 

3797 2321 

ساخت - مهندسی مکانیک 

 4740 روزانه  ساخت وتولید *مهندسی مکانیک  وتولید 

3828 2322 

مکانیک - مهندسی مکانیک 

 جامدات 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 

 3653 روزانه  ی مکانیک جامدات شاخه تخصص

3829 2322 

مکانیک - مهندسی مکانیک 

 جامدات 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 

 3675 روزانه  شاخه تخصصی مکانیک جامدات 

3870 2322 

مکانیک - مهندسی مکانیک 

 جامدات 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 

 1874 پردیس خودگردان  شاخه تخصصی مکانیک جامدات 

3887 2323 

دینامیک - مهندسی مکانیک 

 کنترل وارتعاشات 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 

شاخه تخصصی دینامیک کنترل 

 2705 روزانه  وارتعاشات 

3888 2323 

دینامیک - مهندسی مکانیک 

 کنترل وارتعاشات 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 

شاخه تخصصی دینامیک کنترل 

 2873 روزانه  وارتعاشات 

3940 2324 

تبدیل - مهندسی مکانیک 

 4233 روزانه  تبدیل انرژي *مهندسی مکانیک  انرژي 

3941 2324 

تبدیل - مهندسی مکانیک 

 4268 روزانه  تبدیل انرژي *مهندسی مکانیک  انرژي 

3979 2324 

تبدیل - مهندسی مکانیک 

 1872 پردیس خودگردان  تبدیل انرژي *مهندسی مکانیک  انرژي 

 193 روزانه   - *مهندسی دریا مهندسی دریا  2330 3989

 459 نوبت دوم   - *مهندسی دریا مهندسی دریا  2330 3991

 1622 روزانه  ائرودینامیک *مهندسی هوافضا ائرودینامیک - مهندسی هوافضا 2331 3995

 17 نوبت دوم  ائرودینامیک *مهندسی هوافضا ائرودینامیک - مهندسی هوافضا 2331 3998

 929 روزانه  جلوبرندگی *مهندسی هوافضا جلوبرندگی - مهندسی هوافضا 2332 4002

 27 نوبت دوم  جلوبرندگی *مهندسی هوافضا جلوبرندگی - مهندسی هوافضا 2332 4006

4011 2333 

سازه هاي - مهندسی هوافضا

 2351 روزانه  سازه هاي هوایی *مهندسی هوافضا هوایی 

4017 2333 

زه هاي سا- مهندسی هوافضا

 1753 نوبت دوم  سازه هاي هوایی *مهندسی هوافضا هوایی 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



4022 2334 

دینامیک - مهندسی هوافضا

 2873 روزانه  دینامیک پروازوکنترل *مهندسی هوافضا پروازوکنترل 

4027 2334 

دینامیک - مهندسی هوافضا

 2765 روزانه  مهندسی فضایی *مهندسی هوافضا پروازوکنترل 

4030 2334 

دینامیک - ی هوافضامهندس

 2349 نوبت دوم  دینامیک پروازوکنترل *مهندسی هوافضا پروازوکنترل 

4035 2334 

دینامیک - مهندسی هوافضا

 10 پردیس خودگردان  دینامیک پروازوکنترل *مهندسی هوافضا پروازوکنترل 

 2611 روزانه  اکتشاف موادمعدنی *مهندسی معدن  اکتشاف - مهندسی معدن  2335 4039

 1465 روزانه  استخراج موادمعدنی *مهندسی معدن  استخراج - مهندسی معدن  2336 4048

 1379 نوبت دوم  استخراج موادمعدنی *مهندسی معدن  استخراج - مهندسی معدن  2336 4055

4061 2337 

فراوري - مهندسی معدن 

 2624 روزانه  فراوري موادمعدنی *مهندسی معدن  موادمعدنی 

 2583 روزانه  فراورش *مهندسی پلیمر پلیمر -هندسی پلیمرم 2339 4074

 2593 روزانه  نانوفناوري *مهندسی پلیمر پلیمر -مهندسی پلیمر 2339 4076

 2583 روزانه  پلیمریزاسیون *مهندسی پلیمر پلیمر -مهندسی پلیمر 2339 4078

 2110 ه روزان پلیمریزاسیون *مهندسی پلیمر پلیمر -مهندسی پلیمر 2339 4079

 2583 نوبت دوم  نانوفناوري *مهندسی پلیمر پلیمر -مهندسی پلیمر 2339 4083

 451 نوبت دوم  پلیمریزاسیون *مهندسی پلیمر پلیمر -مهندسی پلیمر 2339 4084

 122 روزانه  رنگ *مهندسی پلیمر رنگ -مهندسی پلیمر 2341 4088

 122 نوبت دوم  رنگ *مهندسی پلیمر رنگ -مهندسی پلیمر 2341 4090

 2838 روزانه  بیوالکتریک *مهندسی پزشکی  بیوالکتریک - مهندسی پزشکی  2347 4111

 2075 نوبت دوم  بیوالکتریک *مهندسی پزشکی  بیوالکتریک - مهندسی پزشکی  2347 4121

 2093 روزانه  بیومکانیک *مهندسی پزشکی  بیومکانیک - مهندسی پزشکی  2348 4126

 1217 نوبت دوم  بیومکانیک *مهندسی پزشکی  بیومکانیک - ندسی پزشکی مه 2348 4128

 3106 روزانه  بیومتریال *مهندسی پزشکی  بیومتریال - مهندسی پزشکی  2349 4132

 3134 روزانه  بافت *مهندسی پزشکی  بیومتریال - مهندسی پزشکی  2349 4134

 2254 نوبت دوم  بیومتریال *مهندسی پزشکی  بیومتریال - مهندسی پزشکی  2349 4136

 3000 نوبت دوم  بافت *مهندسی پزشکی  بیومتریال - مهندسی پزشکی  2349 4137

 4077 روزانه   - *مهندسی صنایع  مهندسی صنایع  2350 4150

 3670 نوبت دوم   - *مهندسی صنایع  مهندسی صنایع  2350 4162

 3636 روزانه   - *مهندسی نفت  مهندسی نفت  2352 4186

 1694 پردیس خودگردان   - *مهندسی نفت  مهندسی نفت  2352 4192

4203 2354 

نرم - مهندسی کامپیوتر

 3025 روزانه  نرم افزار *مهندسی کامپیوتر افزاروالگوریتم 

4211 2354 

نرم - مهندسی کامپیوتر

 3025 نوبت دوم  نرم افزار *مهندسی کامپیوتر افزاروالگوریتم 

4217 2354 

نرم - کامپیوتر مهندسی

 2546 پردیس خودگردان  نرم افزار *مهندسی کامپیوتر افزاروالگوریتم 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



4224 2355 

معماري - مهندسی کامپیوتر

 سیستم هاي کامپیوتري 

معماري سیستم *مهندسی کامپیوتر

 3612 روزانه  هاي کامپیوتري 

4230 2355 

معماري - مهندسی کامپیوتر

 سیستم هاي کامپیوتري 

معماري سیستم *یوترمهندسی کامپ

 1313 پردیس خودگردان  هاي کامپیوتري 

4241 2356 

هوش - مهندسی کامپیوتر

 مصنوعی 

هوش مصنوعی *مهندسی کامپیوتر

 1861 روزانه  ورباتیکز 

4251 2356 

هوش - مهندسی کامپیوتر

 مصنوعی 

هوش مصنوعی *مهندسی کامپیوتر

 1861 نوبت دوم  ورباتیکز 

4268 2357 

شبکه - یوترمهندسی کامپ

 3951 روزانه  رایانش امن *مهندسی کامپیوتر ورایانش 

 5146 روزانه   - *مهندسی موادومتالورژي  مهندسی موادومتالورژي  2359 4299

 3462 نوبت دوم   - *مهندسی موادومتالورژي  مهندسی موادومتالورژي  2359 4318

 1615 پردیس خودگردان   - *ي مهندسی موادومتالورژ مهندسی موادومتالورژي  2359 4329

 4374 روزانه   - *مهندسی شیمی  مهندسی شیمی  2360 4346

 3310 روزانه   - *مهندسی شیمی  مهندسی شیمی  2360 4347

 2224 نوبت دوم   - *مهندسی شیمی  مهندسی شیمی  2360 4367

 3430 نوبت دوم   - *مهندسی شیمی  مهندسی شیمی  2360 4368

 2228 پردیس خودگردان   - *مهندسی شیمی  ندسی شیمی مه 2360 4379

 4837 روزانه  بیوتکنولوژي *مهندسی شیمی  بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی  2362 4387

 3039 نوبت دوم  بیوتکنولوژي *مهندسی شیمی  بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی  2362 4392

4408 2365 

- مهندسی هسته اي 

 1721 روزانه  کاربردپرتوها *ي مهندسی هسته ا کاربردپرتوها 

4410 2365 

- مهندسی هسته اي 

 124 نوبت دوم  کاربردپرتوها *مهندسی هسته اي  کاربردپرتوها 

 4087 روزانه  راکتور *مهندسی هسته اي  راکتور - مهندسی هسته اي  2366 4417

 2796 نوبت دوم  راکتور *مهندسی هسته اي  راکتور - مهندسی هسته اي  2366 4421

4426 2367 

- مهندسی هسته اي 

 3033 روزانه  پرتوپزشکی *مهندسی هسته اي  پرتوپزشکی 

4427 2367 

- مهندسی هسته اي 

 2816 نوبت دوم  پرتوپزشکی *مهندسی هسته اي  پرتوپزشکی 

 1518 روزانه  گداخت *مهندسی هسته اي  گداخت - مهندسی هسته اي  2369 4429

 1518 نوبت دوم  گداخت *مهندسی هسته اي  گداخت - اي مهندسی هسته  2369 4430

 1518 پردیس خودگردان  گداخت *مهندسی هسته اي  گداخت - مهندسی هسته اي  2369 4431

4433 2370 

تکنولوژي -مهندسی نساجی 

 111 بورس اعزام خارج  تکنولوژي نساجی *مهندسی نساجی  نساجی 

4436 2370 

تکنولوژي -مهندسی نساجی 

 111 روزانه  تکنولوژي نساجی *مهندسی نساجی  جی نسا

4441 2371 

شیمی -مهندسی نساجی 

 نساجی وعلوم الیاف 

شیمی نساجی وعلوم *مهندسی نساجی 

 1435 بورس اعزام خارج  الیاف 

 46 روزانه شیمی نساجی وعلوم *مهندسی نساجی شیمی -مهندسی نساجی  2371 4443

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 الیاف  نساجی وعلوم الیاف 

5464 2357 

شبکه - مهندسی کامپیوتر

 ورایانش 

شبکه هاي *مهندسی کامپیوتر

 2842 روزانه  کامپیوتري 

 947 روزانه  اکتشاف *مهندسی نفت  اکتشاف - مهندسی نفت  2351 5532

  

 

  مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                           

 )تکنیک تهرانپلی(ه صنعتی امیرکبیر دانشگا                                      

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


