
بسمه تعالی

95-96متقاضی ورود به مقطع دکتري سال تحصیلی )استعدادهاي درخشان بدون آزمون(اطالعیه نحوه پذیرش دانش آموختگان ممتاز 

دانشگاه علم و صنعت ایران

ه دوره دکتري بدون آزمون را در رساند دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد براي ورود ببدینوسیله به اطالع می

در  و مصوبه ستاد ممتازین دوره دکتري )16/12/93و  18/4/93مورخ  استعدادهاي درخشان آیین نامه ي(چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

صرفاً به صورت 4/2/1395الی24/1/1395از تاریخنام اولیه خود را ثبت دبایمتقاضیان . دهدمورد بررسی قرار میدر جدول پیوست هاي اعالم شده رشته

. انجام دهند https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htmغیرحضوري از طریق آدرس 

:شرایط عمومی پذیرش

.در مقطع کارشناسی 50/15داشتن حداقل معدل )الف

.در مقطع کارشناسی ارشد) هنامبدون احتساب نمره پایان(17معدل داشتن حداقل  )ب

. الزامی استنامه مطابق آئینو مصاحبه هاي آموزشی، پژوهشی فعالیتامتیاز از  70کسب حداقل )ج

.الزامی است) فعالیت پژوهشی (1امتیاز از جدول  7کسب حداقل :1تبصره 

).دانشگاهنامه مصوب مطابق با آئین(از آزمون جامع دکتري  ها قبلیا معادل آن در سایر آزمون MSRTاز آزمون زبان  50کسب حداقل نمره )د

دانش آموختگان فروردین ماه سال (پذیرش بدون آزمون برخوردار شوند توانند از تسهیالتسال پس از فراغت تحصیل می 2دانش آموختگان حداکثر تا  )ه

.)به بعد 1393

داشتن شرایط بندهاي الف و ب و گذراندن با (باشند ورتی که جزء رتبه هاي اول، دوم و سوم در ص)93ورودي (دانشجویان کارشناسی ارشد ترم چهارم  )و

الزم به ذکر است در صورتی که تعداد هر ورودي در هر کد رشته محل در دوره . توانند در آزمون مصاحبه شرکت نمایندمی) واحد درسی 26حداقل 

هاي اول فر باالتر، رتبهن 11هاي اول و دوم و براي تعداد نفر باشد، رتبه 10تا  6نانچه ظرفیت پذیرش بین نفر باشد، صرفا رتبه اول، چ 5کارشناسی ارشد تا 

.تا سوم قابل قبول خواهد بود

) 3رایط بند مطابق ش 3الی  1هاي رتبه(فاقد مقاالت مجالت معتبر با استفاده از رتبه دانش آموختگی ) شرایطسایربا داشتن (92دانش آموختگان ورودي )ز

. باشندرا کسب نمایند، مجاز به ثبت نام می 1امتیاز از جدول  7و با داشتن حداقل دو مقاله کنفرانس معتبر که حداقل 

در صورت پذیرش نهایی می بایست حداقل یک مقاله علمی و پژوهشی معتبر چاپ شده یا داراي  93و  92دانشجویان کارشناسی ارشد ورودهاي : 2تبصره

ارائه کنند در غیر اینصورت  1396پذیرش چاپ قطعی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با ذکر استاد راهنماي اصلی حداکثر تا پایان تیرماه  نامه

.از ادامه تحصیل آنان جلوگیري خواهدشد

تم  سمدارك و شرایط الزم جهت ثبت نام در سی

.1دل دوره و یا تکمیل فرم شماره معگواهی فارغ التحصیلی کارشناسی به همراه -1

.2گواهی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات و یا تکمیل فرم شماره-2

.سایر مدارك مطابق با موارد درخواست ثبت نام متقاضیان در سامانه گلستان-3

.فارغ التحصیل شوند 31/6/1395بایست حداکثر تا تاریخ متقاضیان می-4

. هاي همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود داوطلب شوندتوانند در یکی از رشتهیمتقاضیان صرفا م-5

هاي دوره) خودگردان(المللینهاي بپردیسکاربردي و غیرانتفاعی، جامع علمیغیردولتی،می،آزاد اسالپیام نور،  هايدانش آموختگان دانشگاه-6

. دنباشبه دوره دکتري این دانشگاه نمی مجاز به ورودنامه مطابق آئینمجازي و نیمه حضوري 

هزینه . نمایدنام پرداخت مینام در نظر گرفته شده که داوطلب به صورت الکترونیکی در مسیر ثبتریال بابت هزینه ثبت 000/200/1مبلغ -7

.باشدنام به هیچ عنوان قابل استرداد نمیثبت

آزمون در مقطع دکتري مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه  پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون

بدیهی است تشکیل پرونده از سوي داوطلب به معنی پذیرش قطعی وي براي انجام مصاحبه . پذیردو تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می

در صورت بروز هر گونه مشکل در انجام . ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعالم خواهد شدباشد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیتنمی

.حاصل نماییدتماس pga@iust.ac.irبه نشانی پست الکترونیک با نام،  مراحل ثبت

دانشگاهاستعدادهاي درخشان دفتر



1395سال نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دوره تحصیلی دکتري در آئینخالصه 

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -1جدول 

حداکثر امتیازحداقل امتیازنوع فعالیتردیف

1

ISIمقاالت  چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی مرتبط با پایان نامه 

7

15

مقاالت علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی به 

در سایت  نمایه شده(نامه زبان انگلیسی مرتبط با پایان ISC یا  

SCOPUS(

10

مقاالت علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی به 

مورد تایید وزارت علوم، (نامه زبان فارسی مرتبط با پایان

)تحقیقات و فناوري

8

هاي علمی و گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش

صنعتی ایران

 5و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

امتیاز

المللی خوارزمی، هاي علمی معتبر بینبرگزیدگی در جشنواره

فارابی، رازي و ابن سینا

امتیاز 7و بین المللی تا  3برگزیدگی داخلی تا 

امتیاز 3هر مقاله تا -نامهترویجی مرتبط با پایان -مقاالت علمی2

امتیاز 1امتیاز و داخلی  2خارجی تا -)داخلی یا خارجی(هاي معتبر چاپ شده در کنفرانس مقاالت3*

4-تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی4

امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا -نامه کارشناسی ارشدکیفیت پایان5

740حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

امتیاز و مقاالت چاپ  2هاي علمی به زبان انگلیسی تا هاي معتبر داخلی و خارجی حمایت شده توسط انجمنشده در کنفرانسمقاالت چاپ *

توانند به ستون حداقل امتیاز می 5/1هاي علمی به زبان فارسی تا هاي معتبر داخلی و خارجی حمایت شده توسط انجمنشده در کنفرانس

).باشدمقاله قابل قبول می 2کثر حدا(امتیازها اضافه گردند 



نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -2جدول 

نحوه ارزیابیحداکثر امتیازنوع فعالیت ردیف

6
میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی 

)پیوسته و ناپیوسته(
امتیاز 6

مطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي 

هتحصیالت تکمیلی دانشگا

7
میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد 

)نامهبدون احتساب نمره پایان(ناپیوسته 

مطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي امتیاز 5

تحصیالت تکمیلی دانشگاه

امتیاز 3طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی8

نیمسال کارشناسی پیوسته  8بیش از 

ل کارشناسی نیمسا 4و بیش از 

. ناپیوسته امتیازي ندارد

. نیمسال امتیازي ندارد 5بیش از امتیاز 3طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد9

امتیاز 5برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی10

 4، 6تا  4رتبه . امتیاز 5، 3تا  1رتبه 

 10رتبه . امتیاز 3، 9تا  7رتبه . امتیاز

 1، 15تا  13رتبه . امتیاز 2، 12تا 

.امتیاز

4طبق جدول شماره امتیاز 8داشتن مدرك زبان معتبر 11

**12
دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی به تایید 

مراجع ذیصالح

امتیاز،  8امتیاز، نفر دوم  10نفر اول 

امتیاز 6نفر سوم 

**13
رشناسی ارشد به تایید دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع کا

مراجع ذیصالح

امتیاز،  8امتیاز، نفر دوم  10نفر اول 

امتیاز 6نفر سوم 

50جمع

 5نیمسال و کارشناسی ناپیوسته براي  9ریزي آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته براي هایی که طبق مصوبه شوراي عالی برنامهرشته

.مند شوندبهره 9و  8توانند از مجموع امتیاز بندهاي به کننده میاند، با نظر کمیته مصاحنیمسال تصویب شده

. شونداضافه می 1به ستون حداقل امتیازهاي جدول شماره ) 92هايویژه ورودي(نصف امتیازات واجدین شرایط : تبصره**       



امتیازات مصاحبه -3جدول 

حداکثر امتیازشاخص ارزیابیردیف

امتیاز 3و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت تسلط در تجزیه14

امتیاز 3وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی15

امتیاز 3شخصیت، متانت و نحوه تعامل16

امتیاز 3نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط به رشته تحصیلی17

امتیاز 3توانایی فن بیان و انتقال مطالب 18

امتیاز 15وهشی داوطلب با اولویت هاي علمی اعضاي گروههمراستایی زمینه پژ19

30جمع

هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسیهمترازي نمرات آزمون –4جدول 

MSRT

(MCHE)

IELTS

(Equivalent)

TOEFL

(IBT)

TOEFL

(Computer)

TOEFL PAPER

(TOLIMO)
حداکثر امتیاز

100-900/9-7120-96300-250680-6008

89-859/6-5/695-86249-232599-5757

84-804/6-685-76231-213574-5506

79-759/5-5/575-66212-196549-5255

74-704/5-565-56195-173524-5004

69-659/4-5/455-46172-152499-4753

64-604/4-445-36151-133474-4502

59-509/3-5/335-29132-113449-4251



جدول رشته هاي داراي پذیرش دانشجوي بدون آزمون استعدادهاي درخشان 

دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایشنام دانشکده

کنترلمخابرات میدان، مخابرات سیستم، الکترونیک، قدرت، مهندسی برق

مهندسی عمران
،مهندسی محیط ژئوتکنیک، سازه، زلزلهو نقل، ري، حمل مهندسی و مدیریت ساخت، راه و تراب

زیست، مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی، مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی 

مهندسی صنایعمهندسی صنایع

ساخت و تولید، تبدیل انرژي، )دینامیک ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات(طراحی کاربردي مهندسی مکانیک

و متالورژي مهندسی موادمهندسی مواد

مهندسی شیمی مهندسی شیمی

کامپیوتري، هوش مصنوعی و رباتیکهاي  معماري سیستمافزار، نرممهندسی کامپیوتر

هاي ریلیماشینهاي ریلی، ط و سازهخمهندسی راه آهن

تجزیه، آلی، شیمی فیزیکشیمی

شهرسازيمعماري و شهرسازي

)آنالیز(، ریاضی محض)یز عدديآنال(ریاضی کاربرديریاضی

مدیریت تکنولوژيمهندسی پیشرفت



بسمه تعالی

اطلاعیه نحوه پذیرش دانش آموختگان ممتاز (بدون آزمون استعدادهای درخشان) متقاضی ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی 96-95 

دانشگاه علم و صنعت ایران

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون را در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (آیین نامه ی استعدادهای درخشان مورخ 18/4/93 و 16/12/93) و مصوبه ستاد ممتازین دوره دکتری در رشتههای اعلام شده در جدول پیوست مورد بررسی قرار میدهد. متقاضیان باید ثبتنام اولیه خود را از تاریخ 24/1/1395 الی 4/2/1395 صرفاً به صورت غیرحضوری از طریق آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند. 

شرایط عمومی پذیرش:

الف) داشتن حداقل معدل 50/15 در مقطع کارشناسی.

ب) داشتن حداقل معدل 17 (بدون احتساب نمره پایاننامه) در مقطع کارشناسی ارشد.

ج) کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق آئیننامه الزامی است. 

تبصره 1 : کسب حداقل 7 امتیاز از جدول 1 (فعالیت پژوهشی ) الزامی است.

د) کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان MSRT یا معادل آن در سایر آزمونها قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آئیننامه مصوب دانشگاه).

ه) دانش آموختگان حداکثر تا 2 سال پس از فراغت تحصیل میتوانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برخوردار شوند (دانش آموختگان فروردین ماه سال 1393 به بعد).

و) دانشجویان کارشناسی ارشد ترم چهارم (ورودی 93 )در صورتی که جزء رتبه های اول، دوم و سوم باشند (با داشتن شرایط بندهای الف و ب و گذراندن حداقل 26 واحد درسی) میتوانند در آزمون مصاحبه شرکت نمایند. لازم به ذکر است در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته محل در دوره کارشناسی ارشد تا 5 نفر باشد، صرفا رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین 6 تا 10 نفر باشد، رتبههای اول و دوم و برای تعداد 11 نفر بالاتر، رتبههای اول تا سوم قابل قبول خواهد بود.


ز) دانش آموختگان ورودی 92 (با داشتن سایرشرایط) فاقد مقالات مجلات معتبر با استفاده از رتبه دانش آموختگی (رتبههای 1 الی 3 مطابق شرایط بند 3) و با داشتن حداقل دو مقاله کنفرانس معتبر که حداقل 7 امتیاز از جدول 1 را کسب نمایند، مجاز به ثبت نام میباشند. 


تبصره2 : دانشجویان کارشناسی ارشد ورودهای 92 و 93 در صورت پذیرش نهایی می بایست حداقل یک مقاله علمی و پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با ذکر استاد راهنمای اصلی حداکثر تا پایان تیرماه 1396 ارائه کنند در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنان جلوگیری خواهدشد.

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت نام در سیستم  

1- گواهی فارغ التحصیلی کارشناسی به همراه معدل دوره و یا تکمیل فرم شماره 1.

2- گواهی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات و یا تکمیل فرم شماره 2.

3- سایر مدارک مطابق با موارد درخواست ثبت نام متقاضیان در سامانه گلستان.

4- متقاضیان میبایست حداکثر تا تاریخ 31/6/1395 فارغ التحصیل شوند.

5- متقاضیان صرفا میتوانند در یکی از رشتههای همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود داوطلب شوند. 

6-   دانش آموختگان دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی، غیرانتفاعی، جامع علمیکاربردی و پردیسهای بینالملل(خودگردان) دورههای مجازی و نیمه حضوری مطابق آئیننامه مجاز به ورود به دوره دکتری این دانشگاه نمیباشند. 

7- مبلغ 000/200/1 ریال بابت هزینه ثبتنام در نظر گرفته شده که داوطلب به صورت الکترونیکی در مسیر ثبتنام پرداخت مینماید. هزینه ثبتنام به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد.

پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام میپذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده از سوی داوطلب به معنی پذیرش قطعی وی برای انجام مصاحبه نمیباشد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیتها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد. در صورت بروز هر گونه مشکل در انجام مراحل ثبتنام، با پست الکترونيک به نشانی pga@iust.ac.ir تماس حاصل نماييد.

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

خلاصه آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره تحصیلی دکتری در سال 1395 

جدول 1 - نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

		ردیف

		نوع فعالیت

		حداقل امتیاز

		حداکثر امتیاز



		1

		مقالات ISI چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی مرتبط با پایان نامه

		7

		15



		

		مقالات علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی به زبان انگلیسی مرتبط با پایاننامه (نمایه شده در سایت ISC یا SCOPUS)

		

		10



		

		مقالات علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی به زبان فارسی مرتبط با پایاننامه (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

		

		8



		

		گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

		

		گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز



		

		برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر بینالمللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا

		

		برگزیدگی داخلی تا 3 و بین المللی تا 7 امتیاز



		2

		مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایاننامه

		-

		هر مقاله تا 3 امتیاز



		*3

		مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)

		-

		خارجی تا 2 امتیاز و داخلی 1 امتیاز



		4

		تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

		-

		4



		5

		کیفیت پایاننامه کارشناسی ارشد

		-

		عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز



		حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

		7

		40





*مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی حمایت شده توسط انجمنهای علمی به زبان انگلیسی تا 2 امتیاز و مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی حمایت شده توسط انجمنهای علمی به زبان فارسی تا 5/1 امتیاز میتوانند به ستون حداقل امتیازها اضافه گردند (حداکثر 2 مقاله قابل قبول میباشد).

جدول 2 - نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

		ردیف

		نوع فعالیت 

		حداکثر امتیاز

		نحوه ارزیابی



		6

		میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

		6 امتیاز

		مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه



		7

		میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایاننامه)

		5 امتیاز

		مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه



		8

		طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

		3 امتیاز

		بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد. 



		9

		طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد

		3 امتیاز

		بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد. 



		10

		برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

		5 امتیاز

		رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز. رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز. رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز. رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز. رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز.



		11

		داشتن مدرک زبان معتبر 

		8 امتیاز

		طبق جدول شماره 4



		**12

		دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی به تایید مراجع ذیصلاح

		

		نفر اول 10 امتیاز، نفر دوم 8 امتیاز، نفر سوم 6 امتیاز



		**13

		دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی ارشد به تایید مراجع ذیصلاح

		

		نفر اول 10 امتیاز، نفر دوم 8 امتیاز، نفر سوم 6 امتیاز



		جمع

		50

		



		رشتههایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامهریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شدهاند، با نظر کمیته مصاحبه کننده میتوانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهرهمند شوند.





       **تبصره: نصف امتیازات واجدین شرایط (ویژه ورودیهای92) به ستون حداقل امتیازهای جدول شماره 1 اضافه میشوند. 

جدول 3 - امتیازات مصاحبه

		ردیف

		شاخص ارزیابی

		حداکثر امتیاز



		14

		تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

		3 امتیاز



		15

		وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

		3 امتیاز



		16

		شخصیت، متانت و نحوه تعامل

		3 امتیاز



		17

		نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط به رشته تحصیلی

		3 امتیاز



		18

		توانایی فن بیان و انتقال مطالب 

		3 امتیاز



		19

		همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

		15 امتیاز



		جمع

		30





جدول 4 – همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

		MSRT

 (MCHE)

		IELTS


(Equivalent)

		TOEFL


(IBT)

		TOEFL


(Computer)

		TOEFL PAPER


(TOLIMO)

		حداکثر امتیاز



		100-90

		0/9-7

		120-96

		300-250

		680-600

		8



		89-85

		9/6-5/6

		95-86

		249-232

		599-575

		7



		84-80

		4/6-6

		85-76

		231-213

		574-550

		6



		79-75

		9/5-5/5

		75-66

		212-196

		549-525

		5



		74-70

		4/5-5

		65-56

		195-173

		524-500

		4



		69-65

		9/4-5/4

		55-46

		172-152

		499-475

		3



		64-60

		4/4-4

		45-36

		151-133

		474-450

		2



		59-50

		9/3-5/3

		35-29

		132-113

		449-425

		1





جدول رشته های دارای پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان 

دانشگاه علم و صنعت ایران

		نام دانشکده

		رشته و گرایش



		مهندسی برق

		قدرت، الکترونیک، مخابرات میدان، مخابرات سیستم، کنترل



		مهندسی عمران

		مهندسی و مدیریت ساخت، راه و ترابری، حمل و نقل، ژئوتکنیک، سازه، زلزله،مهندسی محیط زیست، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 



		مهندسی صنایع

		مهندسی صنایع



		مهندسی مکانیک

		طراحی کاربردی (دینامیک ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات)، تبدیل انرژی، ساخت و تولید



		مهندسی مواد

		مهندسي مواد و متالورژی



		مهندسی شیمی

		مهندسی شيمي 



		مهندسی کامپیوتر

		نرمافزار، معماري سيستمهاي كامپيوتري، هوش مصنوعي و رباتيك



		مهندسی راه آهن

		خط و سازههای ریلی، ماشینهای ریلی



		شیمی

		تجزيه، آلی، شیمی فيزيك



		معماری و شهرسازی

		شهرسازی



		ریاضی

		ریاضی کاربردی(آنالیز عددی)، ریاضی محض(آنالیز)



		مهندسی پیشرفت

		مدیریت تکنولوژی

















