
  سرکار خانم زبری( تماس بگیرید یا به آدرس  49092292649، در ساعات اداری با شماره تلفن اطالعات بیشترجهت(bto@usb.ac.ir  ایمییل

 زنید.ب

 

 

 

 جدول الف
89جدول رشته گرایشهای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه   

 

 رشته گرایش کارشناسی ارشد به ترتیب اولویت رشته/ گرایش دکتری

 

 

 میدان -مهندسي مخابرات

 گرایشهای مهندسي برق-2

 (فوتونیك فیزیك)-6

 (م و فناوری نانوعلو)فیزیك  -9

 

 

 مخابرات سیستم

 گرایشهای مهندسي برق -2

 گرایشهای مهندسي کامپیوتر-6

 گرایشهای علوم کامپیوتر -9

 

 الكترونیك -مهندسي برق

 افزاره های میكرو و نانو الكتریك و مهندسي برق الكترونیك-2

 مخابرات) میدان( -6

 فیزیك) فوتونیك( -9

 

 قدرت -مهندسي برق

 قدرت -رقمهندسي ب -2

 کنترل-مهندسي برق -6

 

 کنترل-مهندسي برق

 کنترل-مهندسي برق -2

 قدرت -مهندسي برق -6

 تبدیل انرژی -مهندسي مكانیك تبدیل انرژی -مهندسي مكانیك

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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مهندسي مكانیك طراحي کاربردی گرایش های دینامیك،کنترل و  -2 طراحي کاربردی گرایش مكاترونیك -مهندسي مكانیك

 ارتعاشات، مكاترونیك

 رونیكندسي مكاتمه -6

مهندسي برق گرایشهای کنترل،سیستمهای قدرت،افزاره های  -9

 میكرو و نانو الكتریك،تكنولوژی ساخت نیمه هادی ها

 لكترومكانیكمهندسي سیستمهای میكرو و نانو ا -0

مهندسي پزشكي گرایش های بیو مكانیك، بیومتریال و بیو  -9

 الكتریك

 تیكمهندسي کامپیوتر گرایشهای هوش مصنوعي و ربا -2

 سازه-مهندسي عمران سازه-مهندسي عمران

 مهندسي آب و سازه های هیدرولیكي -مهندسي عمران مهندسي آب و سازه های هیدرولیكي -مهندسي عمران

 مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران

 شیمي آلي شیمي آلي

 شیمي فیزیك شیمي فیزیك

 شیمي آلي مي معدنيشی

 

 آنالیز ریاضي-ریاضي محض

 آنالیز ریاضي -ریاضي محض-2

 هندسه -ریاضي محض-6

 جبر -ریاضي محض-9

 

 آنالیز ریاضي -ریاضي محض-2 هندسه -ریاضي محض
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 جبر -ریاضي محض-6

 هندسه -ریاضي محض-9

 کلیه گرایشهای مهندسي شیمي مهندسي شیمي

 و محیط زیستمنابع طبیعي  -اقتصاد کشاورزی-2

 توسعه و سیاست کشاورزی -اقتصاد کشاورزی-6

گرایشهای تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی،منابع طبیعي و محیط 

 زیست، بازاریابي محصوالت کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی

 مدیریت دولتي عمومي خط مشي گذاری -مدیریت دولتي

 مدیریت دولتي منابع انساني -مدیریت دولتي

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -علوم اقتصادی توسعه اقتصاد  -لوم اقتصادیع

 علوم اقتصادی اقتصاد پولي -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومي  -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی اقتصاد مالي -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی اقتصاد سنجي  -علوم اقتصادی

 علوم اقتصادی د شهری و منطقه ای اقتصا -علوم اقتصادی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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