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و مدرك کارشناسی  درخشان استعدادهای پذیرش سهمیهدارای ظرفیت  کارشناسی ارشدی رشته ها  -1شماره  جدول  

 مورد قبول برای هر کدام

 

 ردیف رشته رشته کارشناسي مورد قبول

 دانشکده علوم پایه
 1 جبر –ریاضي محض  ریاضیات و کاربردها 

 2 آنالیز -ریاضي محض ریاضیات و کاربردها 

 3 هندسه )توپولوژی( -ریاضي محض ریاضیات و کاربردها 

 4 آنالیز عددی -ضي کاربردیریا ریاضیات و کاربردها 

 5 پالسما –فیزیک  فیزیک مهندسي -فیزیک 

 6 فیزیک بنیادی -فیزیک فیزیک مهندسي -فیزیک 

 7 اپتیک و لیزر -فیزیک فیزیک مهندسي -فیزیک 

 8 شیمي تجزیه -شیمي شیمي کاربردی-شیمي محض 

 9 شیمي آلي –شیمي  شیمي کاربردی-شیمي محض 

 راندانشکده مهندسي عم

 10 راه و ترابری -مهندسي عمران مهندسي عمران 

 11 ژئوتکنیک -مهندسي عمران عمران-مهندسي عمران 

 12 زلزله -مهندسي عمران  عمران-مهندسي عمران 

 13 محیط زیست –مهندسي عمران  عمران-مهندسي عمران 

 14 کيآب و سازه های هیدرولی -مهندسي عمران آب-عمران، عمران-مهندسي عمران 

 15 سازه –مهندسي عمران  عمران-مهندسي عمران 

 16 سواحل، بنادر و سازه های دریایي-مهندسي عمران آب-عمران، عمران-مهندسي عمران 

 دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

 17 سیستم های قدرت –مهندسي برق  قدرت و کنترل-مهندسي برق 

لکترونیک قدرت و ماشین های ا –مهندسي برق  قدرت و کنترل-مهندسي برق 

 الکتریکي

18 

 19 افزاره های میکرو و نانو الکترونیک -مهندسي برق الکترونیک-مهندسي برق 

 20 مدارهای مجتمع الکترونیک –مهندسي برق  الکترونیک-مهندسي برق 

 21 سیستمهای الکترونیک دیجیتال -مهندسي برق الکترونیک-مهندسي برق 

 22 مخابرات سیستم -مهندسي برق ونیک، مخابرات و کامپیوترالکتر-مهندسي برق 

 23 مخابرات میدان و موج -مهندسي برق الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر-مهندسي برق 

 24 کنترل –مهندسي برق  کلیه گرایشهای مهندسي برق و ریاضي 

 -افزارسخت) کامپیوتر هایگرایش یکلیه 

 و( کامپیوتر علوم -اطالعات آوریفن -افزارنرم

 (کنترل -مخابرات -الکترونیک) برق

معماری سیستم های  -مهندسي کامپیوتر

 کامپیوتری

25 

 -افزارسخت) کامپیوتر هایگرایش یکلیه 

 (کامپیوتر علوم -اطالعات آوریفن -افزارنرم

 26 نرم افزار -مهندسي کامپیوتر
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 و وتریکامپ برق، يمهندس یشهایگرا هیکل 

 کیروالکتیب

 27 کیالکتر ویب -يپزشک يمهندس

 دانشکده مهندسي مکانیک

 28 تبدیل انرژی –مهندسي مکانیک  حرارت و سیاالت-مهندسي مکانیک 

 طراحي کاربردی –مهندسي مکانیک  جامدات،ساخت و تولید-مهندسي مکانیک 

 

29 

حرارت و سیاالت و  -مهندسي مکانیک 

-جامدات، مهندسي دریا، مهندسي عمران

 محیط زیست

 30 سازه کشتي -مهندسي معماری کشتي

 31 ساخت و تولید -مهندسي مکانیک ساخت و تولید -مهندسي مکانیک 

 دانشکده مهندسي مواد و صنایع

ی گرایشها، مهندسي مهندسي مواد:کلیه 

مکانیک: ساخت و تولید و جامدات، مهندسي 

 پزشکي: بیومتریال

 32 مواد مهندسيشناسایي و انتخاب  –مهندسي مواد 

 33 نانو مواد-نانو فناوری ی گرایشها، مهندسي موادمهندسي مواد:کلیه 

 34 بیومتریال-مهندسي پزشکي مهندسي پزشکي، مهندسي مواد  

 35 لجستیک و زنجیره تامین -مهندسي صنایع مهندسي صنایع 

 36 بهینه سازی سیستم ها –مهندسي صنایع  مهندسي صنایع 

 37 سیستمهای سالمت –مهندسي صنایع  یعمهندسي صنا 

 دانشکده مهندسي شیمي

 38 طراحي فرایند -مهندسي شیمي مهندسي شیمي:کلیه گرایشها 

 39 فرایندهای جداسازی -مهندسي شیمي مهندسي شیمي:کلیه گرایشها 

 40 ترمو سنتیک و کاتالیست -مهندسي شیمي مهندسي شیمي:کلیه گرایشها 

 41 بیو تکنولوژی -مهندسي شیمي ه گرایشهامهندسي شیمي:کلی 

 
 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


