
 سوابق مربوط به رشته هاي جديد ايجاد شده در دانشگاه علم و صنعت ايران

 1390 تا پايان سال 1380از آغاز سال 

 -دانشكده مهندسي برق1

 مالحظات سال پذيرش دانشجو مقطع نام رشته/گرايش  رديف
 –مهندسي فناوري اطالعات  1

 مخابرات امن
برنامه اين رشته در  1383 كارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

برنامه اين رشته در  1391 كارشناسي ارشد مهندسي فناوري ماهواره 2
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

برنامه اين رشته در  1387 كارشناسي ارشد حفاظت شبكه–مهندسي قدرت  3
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

سيستمهاي –مهندسي قدرت  4
 قدرت

ايجاد زير گرايش جديد  1382 كارشناسي ارشد
بر اساس برنامه مصوب 
وزارت علوم با افزودن 

 چند درس جديد
الكترونيك –مهندسي قدرت  5

 قدرت و ماشينهاي الكتريكي
ايجاد زير گرايش جديد  1382 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
وزارت علوم با افزودن 

 چند درس جديد
 

 -دانشكده مهندسي مكانيك2

نام رشته/گرايش  رديف
 /زيرگرايش

سال پذيرش  مقطع
 دانشجو

 مالحظات

مهندسي مكانيك - تبديل  1
 انرژي- ديناميك سياالت

ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم
مهندسي مكانيك - تبديل  2

 انرژي- علوم حرارتي
ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
 وزارت علوم



مهندسي مكانيك - تبديل  3
 انرژي- سيستمهاي انرژي

ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم
 طراحي –مهندسي مكانيك  4

  مكانيك جامدات–كاربردي 
ايجاد زير گرايش جديد  1389 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
 وزارت علوم

 طراحي –مهندسي مكانيك  5
 ارتعاشات و كنترل–كاربردي 

ايجاد زير گرايش جديد  1389 كارشناسي ارشد
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم
 طراحي –مهندسي مكانيك  6

 مكاترونيك–كاربردي 
ايجاد زير گرايش جديد  1390 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
وزارت علوم با افزودن 

 چند درس جديد
 طراحي –مهندسي مكانيك  7

 شكل دهي–كاربردي 
ايجاد زير گرايش جديد  1390 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
وزارت علوم با افزودن 

 چند درس جديد
مهندسي ساخت و توليد- 8

مكانيك مواد و سازه هاي 
 كامپوزيت

ايجاد زير گرايش جديد  1390 كارشناسي ارشد
بر اساس برنامه مصوب 
وزارت علوم با افزودن 

 چند درس جديد
مهندسي ساخت و توليد- 9

 مكاترونيك
ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
وزارت علوم با افزودن 

 چند درس جديد

 

 -دانشكده رياضي3

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

بر اساس برنامه مصوب  1386 كارشناسي ارشد آماررياضي 1
 وزارت علوم

 

 



 -دانشكده مهندسي كامپيوتر4

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

–مهندسي فناوري اطالعات  1
 طراحي و توليد نرم افزار

برنامه اين رشته در  1382 كارشناسي ارشد
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

–مهندسي فناوري اطالعات  2
 گرايش شبكه هاي كامپيوتري

برنامه اين رشته در  1390 كارشناسي ارشد
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

 

 -دانشكده مهندسي مواد5

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

بر اساس برنامه مصوب  1384 كارشناسي ارشد مهندسي مواد-ريخته گري 1
 وزارت علوم

 

 

 

 -دانشكده مهندسي عمران6

سال پذيرش  مقطع نام رشته / گرايش رديف
 دانشجو

 مالحظات

برنامه اين رشته در  1384 دكتري مديريت ساخت–مهندسي عمران  1
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

مهندسي عمران-سازه هاي  2
 هيدروليكي

بر اساس برنامه مصوب  1386 كارشناسي ارشد
 وزارت علوم

مهندسي عمران-سازه هاي  3
 دريايي

بر اساس برنامه مصوب  1384 كارشناسي ارشد
 وزارت علوم

 



 -دانشكده مهندسي خودرو7

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

برنامه اين رشته در  1386 كارشناسي مهندسي خودرو 1
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

برنامه اين رشته در  1389 دكتري مهندسي خودرو 2
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

 

 -دانشكده مهندسي شيمي8

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

بر اساس برنامه تدوين  1391 كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -پليمر 1
شده توسط دانشگاه 

 صنعتي شريف

 

 

 -دانشكده مهندسي صنايع9

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

مهندسي فناوري اطالعات  1
 گرايش تجارت الكترونيكي 

برنامه اين رشته در  1383 كارشناسي ارشد
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

 

 

 



 -دانشكده مهندسي راه آهن10

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

برنامه اين رشته در دانشگاه علم و  1385 كارشناسي ارشد مهندسي ايمني در راه آهن 1
 صنعت ايران تهيه شده است.

برنامه اين رشته در دانشگاه علم و  1385 كارشناسي ارشد مهندسي حمل و نقل ريلي 2
 صنعت ايران تهيه شده است.

برنامه اين رشته در دانشگاه علم و  1386 كارشناسي ارشد مهندسي ماشينهاي ريلي 3
 صنعت ايران تهيه شده است.

 بر اساس برنامه مصوب وزارت علوم 1388 كارشناسي ارشد كنترل و عالئم 4

مهندسي خط و سازه هاي  5
 ريلي

برنامه اين رشته در دانشگاه علم و  1390 دكتري
 صنعت ايران تهيه شده است.

برنامه اين رشته در دانشگاه علم و  1390 دكتري مهندسي ماشينهاي ريلي 6
 صنعت ايران تهيه شده است.

 

 

 -دانشكده مهندسي پيشرفت11

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

بر اساس برنامه مصوب  1390 كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي 1
 وزارت علوم

مديريت انرژي و برنامه ريزي  2
 اقتصادي

بر اساس برنامه مصوب  1390 كارشناسي ارشد
 وزارت علوم

 

 

 

 

 



 -دانشكده شيمي12

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

برنامه اين رشته در  1391 كارشناسي ارشد نانو شيمي 1
دانشگاه علم و صنعت 
 ايران تهيه شده است.

بر اساس برنامه مصوب  1391 دكتري شيمي تجزيه–شيمي  2
 وزارت علوم

بر اساس برنامه مصوب  1391 دكتري شيمي آلي–شيمي  3
 وزارت علوم

بر اساس برنامه مصوب  1386 دكتري شيمي فيزيك–شيمي  4
 وزارت علوم

بر اساس برنامه مصوب  1386 دكتري شيمي معدني–شيمي  5
 وزارت علوم

 

 

 -دانشكده معماري13

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد معماري-معماري پايدار 1
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم
معماري-فضاهاي آموزشي و  2

 فرهنگي
ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد

بر اساس برنامه مصوب 
 وزارت علوم

ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد معماري-معماري فناوري 3
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم

ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد معماري-معماري مسكن 4
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم



معماري-معماري فضاهاي  5
 بهداشتي و درماني

ايجاد زير گرايش جديد  1387 كارشناسي ارشد
بر اساس برنامه مصوب 

 وزارت علوم
بر اساس برنامه مصوب  1384 كارشناسي ارشد مرمت ابنيه و آثار تاريخي 6

 وزارت علوم
بر اساس برنامه مصوب  1388 دكتري شهرسازي  7

 وزارت علوم
 

 

 

 -دانشكده فيزيك14

سال پذيرش  مقطع نام رشته  رديف
 دانشجو

 مالحظات

بر اساس برنامه مصوب  1384 كارشناسي ارشد فتونيك 1
 وزارت علوم

 

 -واحد بهشهر14

سال پذيرش  مقطع نام رشته /گرايش رديف
 دانشجو

 مالحظات

بر اساس برنامه مصوب  1388 كارشناسي مهندسي برق-الكترونيك 1
 وزارت علوم

رياضي كاربردي-تحقيق در  2
 عمليات

بر اساس برنامه مصوب  1390 كارشناسي ارشد
 وزارت علوم

 

 


