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  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  تکنیک تهران)(پلی

 

  حدنصاب پذیرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  در

 )1399آزمون دکتري سازمان سنجش آموزش کشور(

  

دانشگاه صنعتی  ،محل سازمان سنجش آموزش کشورگرایشدر انتخاب رشتهکلیه داوطلبان گرامی، که 

هاي تعیین شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر اند، در صورت دارا بودن حدنصابامیرکبیر را انتخاب نموده

وارد سامانه  مجاز هستندداوطلب مطابق کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور)،  (بر اساس نمره تراز نهایی

صنعتی  هاي دانشگاهصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده و اطالعات خود را وارد نمایند. حدنصابتح

هاي دانشگاه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین در جدول محلشگرایرشتهامیرکبیر براي کد 

توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته باشد. بدیهی است منحصراً داوطلبانی میزیر قابل مشاهده می

محل به دانشگاه درخواست دهند که با توجه به کارنامه مذکور داراي حد نصاب در آن کد رشته گرایش

  ) را با دقت مطالعه نمایند.1محل باشند. الزم است کلیه داوطلبان گرامی اطالعیه شماره (گرایش

کد رشته 

  حد نصاب پیشنهادي دانشکده  عنوان دوره  گرایش-رشته عنوان  عنوان رشته امتحانی محل

 2832  روزانه  -*شیمی کاربردي  شیمی کاربردي 2687

 2029  نوبت دوم  -*شیمی کاربردي  شیمی کاربردي 2693

 3408  روزانه  -*امار امار 2842

 2844  نوبت دوم  -*امار امار 2850

 1865  روزانه  زیربرنامه منطق ریاضی*ریاضی  ریاضی 2860

 2466  روزانه  زیربرنامه رمز*ریاضی  ریاضی 2861

 2279  روزانه  زیربرنامه کد*ریاضی  ریاضی 2862

 2745  روزانه  زیربرنامه ریاضی مالی*ریاضی  ریاضی 2863



 1891  روزانه  انالیز*ریاضی محض  ریاضی 2887

 1891  روزانه  جبر*ریاضی محض  ریاضی 2931

 1635  روزانه  توپولوژي-هندسه *ریاضی محض  ریاضی 2961

 2672  روزانه  انالیزعددي*ریاضی کاربردي  ریاضی 2987

 ریاضی 3018

تحقیق *ریاضی کاربردي 

 2760  روزانه  درعملیات

 941  نوبت دوم  زیربرنامه منطق ریاضی*ریاضی  ریاضی 3030

 879  نوبت دوم  جبر*ریاضی محض  ریاضی 3050

 660  نوبت دوم  توپولوژي-هندسه *ریاضی محض  ریاضی 3060

 3740  روزانه  -*فیزیک  فیزیک 3147

 2993  نوبت دوم  -*فیزیک  فیزیک 3279

  -*فیزیک  فیزیک 3324

پردیس 

 1726  خودگردان

 2050  روزانه  -*علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر 3399

 4690  نوبت دوم  -*علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر 3406

  -*کامپیوترعلوم  علوم کامپیوتر 3408

پردیس 

 3100  خودگردان

3453 

-مهندسی برق 

 4050  روزانه  الکترونیک*مهندسی برق  الکترونیک

 3530  روزانه  مخابرات سیستم*مهندسی برق  مخابرات-مهندسی برق  3506

 مخابرات-مهندسی برق  3530

مخابرات میدان *مهندسی برق 

 2779  روزانه  وموج

 4100  روزانه  قدرت*مهندسی برق  قدرت-مهندسی برق  3607

 3900  روزانه  قدرت*مهندسی برق  قدرت-مهندسی برق  3608

 3900  نوبت دوم  قدرت*مهندسی برق  قدرت-مهندسی برق  3635

 4000  روزانه  کنترل*مهندسی برق  کنترل-مهندسی برق  3665

 5555  روزانه  سازه*مهندسی عمران  سازه-مهندسی عمران  3709

 4009  نوبت دوم  سازه*مهندسی عمران  سازه-مهندسی عمران  3732

 3750  روزانه  زلزله*مهندسی عمران  زلزله-مهندسی عمران  3755

 2740  نوبت دوم  زلزله*مهندسی عمران  زلزله-مهندسی عمران  3765

3786 

-مهندسی عمران 

 2910  روزانه  ژئوتکنیک*مهندسی عمران  ژئوتکنیک

3819 

-مهندسی عمران 

مهندسی اب وسازه هاي 

 هیدرولیکی

مهندسی اب *مهندسی عمران 

 5089  روزانه  وسازه هاي هیدرولیکی

3863 

-مهندسی عمران 

مهندسی ومدیریت منابع 

 اب

مهندسی *مهندسی عمران 

 5588  روزانه  ومدیریت منابع اب



3874 

حمل -مهندسی عمران 

 3436  روزانه  حمل ونقل*مهندسی عمران  ونقل

3881 

-مهندسی عمران 

مهندسی ومدیریت 

 ساخت

مهندسی *مهندسی عمران 

 5168  روزانه  ومدیریت ساخت

3885 

-مهندسی عمران 

مهندسی ومدیریت 

 ساخت

مهندسی *مهندسی عمران 

 5259  نوبت دوم  ومدیریت ساخت

3886 

-مهندسی عمران 

مهندسی ومدیریت 

 ساخت

مهندسی *مهندسی عمران 

  ومدیریت ساخت

پردیس 

 5259  خودگردان

3891 

-مهندسی عمران 

 مهندسی محیطزیست

مهندسی *مهندسی عمران 

 4288  روزانه  محیطزیست

 387  روزانه  -*مهندسی دریا مهندسی دریا 4111

 318  نوبت دوم  -*مهندسی دریا مهندسی دریا 4113

  -*مهندسی دریا مهندسی دریا 4113

پردیس 

 387  خودگردان

4118 

-مهندسی هوافضا

 1822  روزانه  ایرودینامیک*مهندسی هوافضا ایرودینامیک

4129 

-مهندسی هوافضا

 2336  روزانه  جلوبرندگی*مهندسی هوافضا جلوبرندگی

4141 

سازه -مهندسی هوافضا

 4271  روزانه  سازه هاي هوایی*مهندسی هوافضا هاي هوایی

4159 

-مهندسی هوافضا

 دینامیک پروازوکنترل

دینامیک *مهندسی هوافضا

 4590  روزانه  پروازوکنترل

4177 

-مهندسی معدن 

 اکتشاف موادمعدنی

اکتشاف *مهندسی معدن 

 2000  روزانه  موادمعدنی

4184 

-مهندسی معدن 

 اکتشاف موادمعدنی

اکتشاف *مهندسی معدن 

 1500  نوبت دوم  موادمعدنی

4202 

فراوري -مهندسی معدن 

 موادمعدنی

فراوري *مهندسی معدن 

 3300  روزانه  موادمعدنی

4207 

فراوري -مهندسی معدن 

 موادمعدنی

فراوري *مهندسی معدن 

 1500  نوبت دوم  موادمعدنی

4216 

-مهندسی معدن 

 1450  روزانه  مکانیک سنگ*مهندسی معدن  مکانیک سنگ

 3049  روزانه  -*مهندسی پلیمر پلیمر-مهندسی پلیمر 4225

 4343  روزانه  -*مهندسی پلیمر پلیمر-مهندسی پلیمر 4226

 3049  نوبت دوم  -*مهندسی پلیمر پلیمر-پلیمر مهندسی 4234

4255 

-مهندسی پزشکی 

 4204  روزانه  -مهندسی پزشکی  بیوالکتریک

4271 

-مهندسی پزشکی 

 3007  روزانه  -*مهندسی پزشکی  بیومکانیک



4273 

-مهندسی پزشکی 

 2773  نوبت دوم  -*مهندسی پزشکی  بیومکانیک

4278 

-مهندسی پزشکی 

 5358  روزانه  -*مهندسی پزشکی  بیومتریال

4284 

-مهندسی پزشکی 

  -*مهندسی پزشکی  بیومتریال

پردیس 

 3417  خودگردان

 4181  روزانه  -*مهندسی صنایع  مهندسی صنایع 4294

 2946  نوبت دوم  -*مهندسی صنایع  مهندسی صنایع 4307

4322 

اکتشاف -مهندسی نفت 

 3500  روزانه  اکتشاف*مهندسی نفت  نفت

4323 

اکتشاف -مهندسی نفت 

  اکتشاف*مهندسی نفت  نفت

پردیس 

 2500  خودگردان

 3480  روزانه  مخازن*مهندسی نفت  مهندسی نفت 4329

 3077  نوبت دوم  مخازن*مهندسی نفت  مهندسی نفت 4331

  مخازن*مهندسی نفت  مهندسی نفت 4334

پردیس 

 2500  خودگردان

4344 

نرم -مهندسی کامپیوتر

 4975  روزانه  -*مهندسی کامپیوتر افزاروالگوریتم

4356 

نرم -مهندسی کامپیوتر

 4027  نوبت دوم  -*مهندسی کامپیوتر افزاروالگوریتم

4369 

-مهندسی کامپیوتر

معماري سیستم هاي 

 4458  روزانه  -*مهندسی کامپیوتر کامپیوتري

4386 

 هوش-مهندسی کامپیوتر

 4327  روزانه  -*مهندسی کامپیوتر مصنوعی

4399 

 هوش-مهندسی کامپیوتر

 4105  نوبت دوم  -*مهندسی کامپیوتر مصنوعی

4405 

 هوش-مهندسی کامپیوتر

  -*مهندسی کامپیوتر مصنوعی

پردیس 

 3648  خودگردان

4411 

-مهندسی کامپیوتر

 3839  روزانه  -*مهندسی کامپیوتر شبکه ورایانش

4415 

-مهندسی کامپیوتر

 3463  نوبت دوم  -*مهندسی کامپیوتر شبکه ورایانش

 مهندسی متالورژي ومواد 4447

مهندسی موادومتالورژي 

 3000  روزانه  موادپیشرفته*

 مهندسی متالورژي ومواد 4474

مهندسی موادومتالورژي 

 3000  روزانه  فرایندهاي استخراج*

 مهندسی متالورژي ومواد 4482

خوردگی *مهندسی موادومتالورژي 

 3000  روزانه  ومهندسی سطح

 متالورژي وموادمهندسی  4487

مهندسی موادومتالورژي 

 3000  روزانه  جوشکاري واتصال مواد*



 مهندسی متالورژي ومواد 4506

مهندسی موادومتالورژي 

 2000  نوبت دوم  جوشکاري واتصال مواد*

 5391  روزانه  -*مهندسی شیمی  مهندسی شیمی 4535

 4838  روزانه  -*مهندسی شیمی  مهندسی شیمی 4536

 5269  نوبت دوم  -*مهندسی شیمی  شیمیمهندسی  4555

  -*مهندسی شیمی  مهندسی شیمی 4564

پردیس 

 4813  خودگردان

4590 

-مهندسی هسته اي 

 1762  روزانه  کاربردپرتوها*مهندسی هسته اي  کاربردپرتوها

4593 

-مهندسی هسته اي 

 1762  نوبت دوم  کاربردپرتوها*مهندسی هسته اي  کاربردپرتوها

4598 

-مهندسی هسته اي 

 3454  روزانه  راکتور*مهندسی هسته اي  راکتور

4605 

-مهندسی هسته اي 

  راکتور*مهندسی هسته اي  راکتور

پردیس 

 2413  خودگردان

4608 

-مهندسی هسته اي 

 3974  روزانه  پرتوپزشکی*مهندسی هسته اي  پرتوپزشکی

4610 

-مهندسی هسته اي 

 3947  نوبت دوم  پرتوپزشکی*مهندسی هسته اي  پرتوپزشکی

4611 

-مهندسی هسته اي 

  پرتوپزشکی*مهندسی هسته اي  پرتوپزشکی

پردیس 

 2886  خودگردان

4613 

-مهندسی هسته اي 

 372  روزانه  گداخت*مهندسی هسته اي  گداخت

4614 

-مهندسی هسته اي 

 621  نوبت دوم  گداخت*مهندسی هسته اي  گداخت

4615 

-مهندسی هسته اي 

  گداخت*مهندسی هسته اي  گداخت

پردیس 

 1524  خودگردان

4617 

-مهندسی نساجی 

 2500  روزانه  -*مهندسی نساجی  تکنولوژي نساجی

4618 

-مهندسی نساجی 

 2500  روزانه  -*مهندسی نساجی  تکنولوژي نساجی

4623 

-مهندسی نساجی 

شیمی نساجی وعلوم 

 1900  روزانه  -*مهندسی نساجی  الیاف

  

  مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 تکنیک تهران)(پلیه صنعتی امیرکبیر دانشگا


