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پذیرش بدون آزمون دانشجوی ممتاز در دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف  
  

دانشگاه صنعتی شریف برای  نیسمال اول ۹۶-۹۷ ، از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد  دانشگاه های
کشور، تعداد محدودی دانشجو را در برخی از رشته های دکتری بدون  آزمون پذیرش می کند. 

    

به گزارش خبرنگار مهر،  دانشگاه صنعتی شریف در جهت حمایت از استعدادهای درخشان و در چهار چوب  ضوابط وزارت
علوم از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه  های کشور تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری

برای شروع به تحصیل در نیمسال  اول ۹۶-۹۷ به صورت بدون آزمون در رشته های زیر پذیرش می کند:

  زمینه های تخصص  رشته  دانشکده        
  شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی  شیمی  شیمی    
  فیزیک  فیریک    
  
  آنالیزعددی، تحقیق در عملیات، جبر، آنالیز، هندسه  ریاضی علوم کامپیوتر  علوم ریاضی    
  الکترونیک، مخابرات میدان و موج، مخابرات سیستم، قدرت، کنترل  مهندسی برق  مهندسی برق    
  سازه، مهندسی زلزله، راه و ترابری، مهندسی و مدیریت منابع آب، حمل و نقل، محیط زیست، ژئوتکنیک  مهندسی عمران  مهندسی عمران    
  طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)، طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات)، تبدیل انرژی  مهندسی مکانیک مهندسی دریا  مهندسی مکانیک    
  جلوبرندگی، سازه های هوایی، دینامیک پرواز و کنترل  مهندسی هوا فضا  مهندسی هوا فضا    
  مهندسی صنایع  مهندسی صنایع    
  
  مهندسی نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز  مهندسی کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر    
  مهندسی مواد و متالوژی  مهندسی و علم مواد    
  
  مهندسی شیمی مهندسی نفت  مهندسی شیمی و نفت    
  
  نانو مواد معدنی، نانو ساختارها  نانو فناوری  پژوهشگاه علوم و فناوری نانو    
  راکتور، چرخه سوخت، کاربردپرتوها  مهندسی سیستمهای انرژی مهندسی هسته ای  مهندسی انرژی    
  علوم اقتصادی  علوم اقتصادی  مدیریت و اقتصاد    

      

تمام رشته های تحصیلی دوره دکتری  در دانشگاه صنعتی شریف فاقد گرایش است متقاضیان می توانند مدارک خود را به 
همراه فرم درخواست ورود بدون آزمون به دوره دکتری تکمیل  شده تا ۶ اردیبهشت  ۹۶ به اداره استعدادهای درخشان

دانشگاه ارایه کنند.
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