
دانشکده گروه MIF2015(94)
برق الكترونيك 1.277
برق آنترل 1.277
برق قدرت 1.277
برق مخابرات 1.277
برق بيو الكترونيك 1.277

مكانيك حرارت سياالت 1.091
مكانيك طراحي کاربردی 1.091
مكانيك بيو مكانيك 1.091
مكانيك ساخت و توليد 1.091
مكانيك هوا فضا 1.091
صنايع صنایع و کيفيت 1.452
صنايع مهندسی سيستم، تجارت الکترونيک 1.452
صنايع مدیریت بهره وری و پروژه 1.452

م شيمي صنایع پتروشيمي 1.409
م شيمي صنايع شيميایی معدني 1.409
م شيمي طراحي و شببيه سازی فرايندها 1.409

مواد و متالوژي متالورژی استخراجی 0.861
مواد و متالوژي متالورژی صنعتی 0.861
مواد و متالوژي سراميك 0.861
مواد و متالوژي صنعتي 0.861
مواد و متالوژي استخراجي 0.861

عمران سازه 1.024
عمران آب 1.024
عمران راه و ترابري 1.024
عمران نقشه برداري 1.024
عمران خاك و پی 1.024
عمران حمل و نقل 1.024
راه آهن خط و سازه های ریلی 1.024
راه آهن مهندسی ماشين های ریلی 1.091
راه آهن حمل و نقل ریلی 1.452
راه آهن راه آهن برقی 1.277
راه آهن کنترل عالئم 1.277
نرم افزار آامپيوتر 1
سخت افزار آامپيوتر 1.033
هوش مصنوعی و رباتيک آامپيوتر 1.403
شبکه های کامپيوتری آامپيوتر 1.105
خودرو سازه و بدنه خودرو 1.091
خودرو سيستم محرکه خودرو 1.091
خودرو طراحی سيستم های دیناميکی خودرو 1.091
شيمي شيمي فيزيك 2.258
شيمي شيمي تجزيه 1.951
شيمي شيمي معدني 1.759
شيمي شيمی آلی 2.108
شيمي نانو شيمی 2.146
رياضي رياضي محض 0.613
رياضي رياضي آاربردي 0.801



فيزيك اتمي - مولكولي 2.183
فيزيك حالت جامد 1.931

دانشکده گروه MIF2015(94)
معماری شهر سازي 1.737
معماری معماري 0.96
معماری مرمت 0.427
معماری طراحي صنعتي 0.814

فناوریهای نوین مهندسی نانو فناوری 1.5
فناوریهای نوین مهندسی سيستم های انرژی 1
فناوریهای نوین مهندسی فضایی 1
فناوریهای نوین فيزیک هسته ای 2.373

پيشرفت مدیریت و فلسفه علم و فناوری 1.452
پيشرفت مدیریت و مهندسی کسب و کار 1.452
پيشرفت مهندسی پيشرفت اقتصادی 1.452
واحد نور ریاضی  0.613
واحد نور صنایع 1.452
گروه زبان زبانهاي خارجي 0.427

گروه معارف ادبيات و علوم انساني 0.427
گروه معارف معارف اسالمي 0.427

گروه تربيت بدني تربيت بدني 1.491


