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  حدنصاب پذیرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  در

 )1400آزمون 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

رشپذینام رشته گرایش و نوع  کد رشته محل  حدنصاب 

 1292 روزانه -شیمی کاربردي  2675

 1273 نوبت دوم -شیمی کاربردي  2679

 3063 روزانه -امار  2825

 2749 نوبت دوم -امار  2835

 1929 روزانه -انالیز  -ریاضی  2867

 1929 روزانه -جبر  -ریاضی  2903

 1751 روزانه -توپولوژي -هندسه  -ریاضی  2934

 2355 روزانه -کاربردي  -ریاضی  2961

 3633 روزانه -اپتیک ولیزر  -فیزیک  3095

 3775 روزانه -فیزیک ماده چگال  -فیزیک  3138



 3401 روزانه -گرانش وکیهان شناسی  -فیزیک  3163

 2497 نوبت دوم -اپتیک ولیزر  -فیزیک  3202

 1863 نوبت دوم -فیزیک ماده چگال  -فیزیک  3220

 1765 روزانه -محاسبات نرم وهوش مصنوعی  -کامپیوتر علوم  3313

 3103 روزانه -نظریه محاسبه  -علوم کامپیوتر  3316

 3273 نوبت دوم -محاسبات نرم وهوش مصنوعی  -علوم کامپیوتر  3321

 3100 روزانه -الکترونیک  -مهندسی برق  3370

 3100 نوبت دوم -الکترونیک  -مهندسی برق  3392

 2221 روزانه -مخابرات سیستم  -مهندسی برق  3423

 2135 روزانه -مخابرات میدان وموج  -مهندسی برق  3446

 2233 نوبت دوم -مخابرات میدان وموج  -مهندسی برق  3475

 4121 روزانه -قدرت  -مهندسی برق  3515

 4120 روزانه -قدرت  -مهندسی برق  3516

 3030 دومنوبت  -قدرت  -مهندسی برق  3542

 2500 روزانه -کنترل  -مهندسی برق  3570

 2400 نوبت دوم -کنترل  -مهندسی برق  3591

 3700 روزانه -سازه  -مهندسی عمران  3618

 3118 نوبت دوم -سازه  -مهندسی عمران  3642

 3700 روزانه -زلزله  -مهندسی عمران  3662

 3237 روزانه -ژئوتکنیک  -مهندسی عمران  3687

 4213 روز -مهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکی  -مهندسی عمران  3720

 3191 روزانه -راه وترابري  -مهندسی عمران  3740

 3851 روزانه -مهندسی ومدیریت منابع اب  -مهندسی عمران  3765

 5222 روزانه -حمل ونقل  -مهندسی عمران  3780

 4066 روزانه -مهندسی ومدیریت ساخت  -مهندسی عمران  3787

 4066 نوبت دوم -مهندسی ومدیریت ساخت  -مهندسی عمران  3792

 4438 روزانه -مهندسی محیطزیست  -مهندسی عمران  3794

 3814 نوبت دوم -مهندسی محیطزیست  -مهندسی عمران  3799

 3565 روزانه -ساخت وتولید  -مهندسی مکانیک  3827

 4583 روزانه -ساخت وتولید  -مهندسی مکانیک  3828

 3172 نوبت دوم -ساخت وتولید  -مهندسی مکانیک  3839

 2952 روزانه -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3866

 2732 روزانه -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3867

 2685 نوبت دوم -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3890

 2052 روزانه -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3919

 3288 روزانه -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3920

 3068 روزانه -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3921

 2293 نوبت دوم -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3941

 2293 نوبت دوم -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3942



 2293 نوبت دوم -طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک  3943

 3700 روزانه -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک  3973

 3997 روزانه -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک  3974

 3413 نوبت دوم -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک  3999

 271 روزانه -مهندسی دریا  4018

 271 نوبت دوم -مهندسی دریا  4020

 3900 روزانه -ایرودینامیک  -مهندسی هوافضا  4024

 2700 نوبت دوم -ایرودینامیک  -مهندسی هوافضا  4030

 1900 روزانه -جلوبرندگی  -مهندسی هوافضا  4036

 2744 روزانه -سازه هاي هوایی  -مهندسی هوافضا  4047

 2410 نوبت دوم -سازه هاي هوایی  -مهندسی هوافضا  4056

 3200 روزانه -پروازوکنترل دینامیک  -مهندسی هوافضا  4064

 3839 روزانه -مهندسی فضایی  -مهندسی هوافضا  4071

 2887 نوبت دوم -دینامیک پروازوکنترل  -مهندسی هوافضا  4076

 2000 روزانه -اکتشاف موادمعدنی  -مهندسی معدن  4084

 3000 روزانه -استخراج موادمعدنی  -مهندسی معدن  4096

 1500 نوبت دوم -استخراج موادمعدنی  -مهندسی معدن  4101

 3000 روزانه -فراوري موادمعدنی  -مهندسی معدن  4107

 1500 نوبت دوم -فراوري موادمعدنی  -مهندسی معدن  4113

 2500 روزانه -مکانیک سنگ  -مهندسی معدن  4118

 1500 نوبت دوم -مکانیک سنگ  -مهندسی معدن  4123

 2622 روزانه -مهندسی پلیمر  4130

 1497 روزانه -مهندسی پلیمر  4131

 3306 روزانه -مهندسی پزشکی  4163

 3306 نوبت دوم -مهندسی پزشکی  4173

 3178 روزانه -مهندسی پزشکی  4179

 3000 نوبت دوم -مهندسی پزشکی  4181

 3890 روزانه -مهندسی پزشکی  4187

 3247 پردیس خودگردان -مهندسی پزشکی  4192

 4168 روزانه -بهینه سازي سیستم ها  -مهندسی صنایع  4201

 4799 روزانه -لجستیک وزنجیره تامین  -مهندسی صنایع  4209

 4340 روزانه -سیستم هاي سالمت  -مهندسی صنایع  4215

 3561 نوبت دوم -بهینه سازي سیستم ها  -مهندسی صنایع  4219

 3861 نوبت دوم -تامین لجستیک وزنجیره  -مهندسی صنایع  4223

 2000 روزانه -اکتشاف نفت  -مهندسی نفت  4240

 4500 روزانه -مخازن  -مهندسی نفت  4247

 4000 نوبت دوم -مخازن  -مهندسی نفت  4250

 3661 روزانه -مهندسی کامپیوتر  4262

 3355 نوبت دوم -مهندسی کامپیوتر  4275



 2280 روزانه -مهندسی کامپیوتر  4287

 1198 نوبت دوم -مهندسی کامپیوتر  4292

 3307 روزانه -مهندسی کامپیوتر  4303

 2773 نوبت دوم -مهندسی کامپیوتر  4316

 3052 روزانه -مهندسی کامپیوتر  4330

 2821 نوبت دوم -مهندسی کامپیوتر  4335

 3314 روزانه -مهندسی متالوژي ومواد  4373

 2658 روزانه -مهندسی شیمی  4416

 3949 روزانه -مهندسی شیمی  4417

 3392 نوبت دوم -مهندسی شیمی  4436

 2961 روزانه -راکتور  -مهندسی هسته اي  4472

 3146 روزانه -پرتوپزشکی  -مهندسی هسته اي  4478

 302 روزانه -گداخت  -مهندسی هسته اي  4480

 1250 روزانه -مهندسی نساجی  4482

 1250 روزانه -مهندسی نساجی  4483

 1237 نوبت دوم -مهندسی نساجی  4486

 1091 روزانه -مهندسی نساجی  4489
  

  مدیریت تحصیالت تکمیلی 
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