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و مدرک کارشناسی  استعدادهای درخشان دکتری پذیرش سهمیهکتری دارای ظرفیت ی درشته ها  -2شماره  جدول  

 ارشد مورد قبول برای هر کدام

 ردیف رشته رشته کارشناسي ارشد مورد قبول

 مواد و صنایعدانشکده مهندسي 

 ساخت و تولید و جامداتمهندسي مکانیک: 

 ها مهندسي مواد: کلیه گرایش

 نانو فناوری: نانو مواد

 1 مهندسي مواد و متالورژی

 دانشکده مهندسي مکانیک

ساخت و تولید و طراحي -مهندسي مکانیک

 کاربردی

 2 ساخت و تولید –مهندسي مکانیک 

ساخت و تولید و طراحي -مهندسي مکانیک

 کاربردی

ي کاربردی زمینه طراح –مهندسي مکانیک 

 دینامیک کنترل و ارتعاشات
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 4 تبدیل انرژی –مهندسي مکانیک  تبدیل انرژی –مهندسي مکانیک 

طراحي -مهندسي مکانیک

جامدات)کاربردی(،سیاالت)تبدیل 

انرژی(،هوافضا، مکاترونیک، ساخت و تولید، 

 معماری کشتي و روباتیک

 طراحي کاربردی زمینه مکانیک –مهندسي مکانیک 

 جامدات
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 دانشکده مهندسي برق

الکترونیک، مهندسي کامپیوتر -مهندسي برق

افزار و هوش مصنوعي، مهندسي سخت

 سیستم -مخابرات

 6 الکترونیک -مهندسي برق

 7 مخابرات میدان –مهندسي برق  مخابرات -مهندسي برق

 8 مخابرات سیستم -مهندسي برق مخابرات -مهندسي برق

 9 قدرت –هندسي برق م قدرت-مهندسي برق

 10 کنترل -مهندسي برق  کنترل -مهندسي برق 

-، مهندسي برقبیوالکتریک-پزشکيمهندسي 

مخابرات سیستم، مهندسي کامپیوتر گرایش 

-هوش مصنوعي و نرم افزار، مهندسي برق

 سیستم-کنترل، مهندسي الکترونیک

 11 بیوالکتریک-پزشکيمهندسي 

 دانشکده مهندسي شیمي

 12 بیوتکنولوژی -مهندسي شیمي بیوتکنولوژی -مهندسي شیمي

فرآیندهای جداسازی و  -مهندسي شیمي

 ترموسینتیک

 13 مهندسي شیمي

 دانشکده مهندسي عمران

سازه دریایي، سازه ، سازه  -مهندسي عمران

 هیدرولیکي، زلزله و ژئوتکنیک

 14 سازه -ندسي عمران مه

سازه دریایي، سازه ، سازه  -مهندسي عمران

 هیدرولیکي، زلزله و ژئوتکنیک

 15 آب و سازه های هیدرولیکي-مهندسي عمران

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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سازه دریایي، سازه ، سازه  -مهندسي عمران

 هیدرولیکي، زلزله و ژئوتکنیک

 16 ژئوتکنیک -ي عمرانمهندس

 علوم پایهدانشکده 

 17 آنالیز-محضریاضي  محضریاضي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


