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  رشته هاي داراي پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهاي درخشان -1جدول 
  97-98دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 

  
 دانشکده گرایش-رشته

   سیستم هاي الکترونیک دیجیتال -مهندسی برق 
  
  

 مهندسی برق

 افزاره هاي میکرو و نانو الکترونیک -مهندسی برق 
 مدارهاي مجتمع الکترونیک -مهندسی برق 
  سیستم هاي قدرت  -مهندسی برق 
 الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی  -مهندسی برق 
 کنترل –مهندسی برق 
 مخابرات  سیستم -مهندسی برق 
 مخابرات میدان و موج -مهندسی برق 

  بیوالکتریک -مهندسی پزشکی
    (فقط مرد)*     بازاریابی –مدیریت کسب و کار 

  
  

  مهندسی پیشرفت

  (فقط مرد)* استراتژي    –مدیریت کسب و کار 
  (فقط مرد)* مدیریت تکنولوژي (نوآوري تکنولوژي)   

  (فقط مرد)* سیاستهاي تحقیق و توسعه   -مدیریت تکنولوژي  
  (فقط مرد)* توسعه اقتصادي و برنامه ریزي         

  (فقط مرد)* سیستمهاي کالن    -مهندسی صنایع
  مرد)(فقط * کسب و کار جدید        –کار آفرینی 

 (فقط مرد)* مدیریت فناوري اطالعات (کسب و کار الکترونیک)    

 (فقط مرد)* برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي    

   سازه و بدنه خودرو                                          - مهندسی مکانیک
 سیستم محرکه خودرو         - مهندسی مکانیک  مهندسی خودرو

طراحی سیستمهاي دینامیکی خودرو                                   - مهندسی مکانیک
    مهندسی حمل و نقل ریلی

  مهندسی راه آهن
  
  

  مهندسی خطوط راه آهن
  مهندسی راه آهن برقی

  مهندسی ماشینهاي ریلی
  مهندسی کنترل و عالئم راه آهن

   آمار ریاضی
 آنالیز عددي - ریاضی کاربردي   ریاضی

 آنالیز -ریاضی محض 
 جبر -ریاضی محض 
 هندسه –ریاضی محض 

  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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  شته هاي داراي پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهاي درخشانر -1جدول 

 97-98دانشگاه علم و صنعت ایران در سال  
 

 گرایش-رشته دانشکده 

  آموزش زبان انگلیسی                 زبان
  
  
  

  شیمی

 شیمی فیزیک                –شیمی 
 شیمی شیمی معدنی                  

 شیمی آلی                   –شیمی 
 شیمی تجزیه –شیمی 
 نانو شیمی      -شیمی

  
  
  
  

  مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر -مهندسی شیمی 
 بیوتکنولوژي –مهندسی شیمی 
 کاتالیست ترموسینتیک و -مهندسی شیمی 
 صنایع شیمیائی معدنی  -مهندسی شیمی 
 فرآیندهاي جداسازي  -مهندسی شیمی 
 مدل سازي، شبیه سازي و کنترل  -مهندسی شیمی 
 طراحی فرآیند -مهندسی شیمی 

 مهندسی مخازن هیدروکربوري -مهندسی نفت 
  
  

  مهندسی صنایع

  سیستمهایکالن –مهندسی صنایع 
  مدیریت مهندسی –مهندسی صنایع 
  بهینه سازي سیستم ها -مهندسی صنایع 
  مهندسی لجستیک و زنجیره تامین -مهندسی صنایع 

  تجارت الکترونیک -مهندسی فناوري اطالعات 
  
  
  
  

  مهندسی عمران

 مدیریت ساخت -مهندسی عمران
 راه وترابري - مهندسی عمران 
 سازه –مهندسی عمران 
 سواحل، بنادر و  سازه هاي دریایی - مهندسی عمران 
 آب و سازه هاي هیدرولیکی - مهندسی عمران 
 ژئوتکنیک –مهندسی عمران 
 مدیریت منابع آب - مهندسی عمران 
 حمل و نقل - مهندسی عمران 
 زلزله - مهندسی عمران 
 محیط زیست - مهندسی عمران 

 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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  شته هاي داراي پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهاي درخشان ر -1جدول 
 97-98دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 

     

 گرایش -رشته دانشکده 

  
  فناوري نوین

 (فقط مرد)مهندسی فناوري ماهواره       * 
 محیط زیست)         -مهندسی سیستمهاي انرژي (انرژي

 نانو مواد                                  -مهندسی نانو فناوري
  

  مهندسی کامپیوتر
 معماري سیستمهاي کامپیوتري -مهندسی کامپیوتر
 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر
 هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر

 شبکه هاي کامپیوتري -مهندسی کامپیوتر 
  

  
  
  
  

  مهندسی معماري

 برنامه ریزي  منطقه اي - شهرسازي 
 برنامه ریزي  شهري - شهرسازي 
 طراحی شهري - شهرسازي 

 طراحی صنعتی
 مرمت و احیاء بناها  و بافتهاي تاریخی (حفاظت و مرمت میراث معماري)
 مرمت و احیاء بناها  و بافتهاي تاریخی (حفاظت و مرمت میراث شهري) 

 فناوري -مهندسی معماري 
 معماري آموزشی و فرهنگی –مهندسی معماري 
 فضاهاي درمانی و بهداشتی -مهندسی معماري 
  پایداري -مهندسی معماري 
  مسکن–مهندسی معماري 

  
  
  

  مهندسی مکانیک

 بیومکانیک –مهندسی پزشکی 
 تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک 
 ساخت و تولید –مهندسی مکانیک 
 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک 

 آیرودینامیک –فضا  -مهندسی هوا
 جلوبرندگی –فضا  -مهندسی هوا
 سازه هاي هوایی -فضا  -مهندسی هوا

 
  

  مهندسی مواد و متالورژي

 بیومواد -مهندسی پزشکی
 استخراج فلزات -مهندسی مواد
 سرامیک -مهندسی مواد

 ریخته گري -مهندسی مواد 
 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی -مهندسی مواد 
  شکل دادن فلزات -مهندسی مواد 

  شوند.می فقط داوطلبان مرد پذیرشهاي مذکور رساند براي رشته*: به اطالع می

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست


