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 «باسمه تعالی»

 

 جدول الف
1401جدول رشته گرایشهای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه   

 

 رشته گرایش کارشناسی ارشد به ترتیب اولویت رشته/ گرایش دکتری

 شیمی آلی شیمی آلی

 شیمی معدنی شیمی معدنی

 شیمی فیزیک شیمی فیزیک

 شیمی تجزیه شیمی تجزیه

 زیک یفکلیه گرایشهای  هسته ای -فیزیک*

آنالیز ریاضی  ریاضی گرایش رشته  ریاضی گرایش آنالیز -1 

 ندسهه ریاضی گرایش -2

 جبر ریاضی گرایش -3

کاربردی گرایش رشته ریاضی کاربردیگرایش های رشته ریاضی  کلیه   

محضگرایش های رشته ریاضی  تمامی  

گرایش هندسهرشته ریاضی   هندسه ریاضی گرایش -1 

 ریاضی گرایش آنالیز -2

 جبرریاضی گرایش  -3
ی و برنامه ریزیاقتصاد توسعه ی گرایشاقتصادعلوم  یاقتصاد توسعه -یاقتصادعلوم   

  نظری گرایشعلوم اقتصادی  سنجی اقتصاد -یاقتصادعلوم 

منابع اقتصاد -یاقتصادعلوم  اقتصاد انرژیعلوم اقتصادی گرایش    

مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی  توسعه منابع انسانی –مدیریت دولتی  

روانشناسی شناختی -های خاصزکودکان با نیا -بالینی -روانشناسی عمومی  روانشناسی  

نوری کیالکترون -برق یمهندس  کیالکترون شیبرق گرا یمهندس-1 
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  دانیمخابرات م شیگرا برق یمهندس- 2

کیفوتون -3   

جامد حالت کیزیف- ۴  

جامد یکاربرد کیزیف - 5  

مهندسی مواد– 6  

کنترل -برق یمهندس  کنترل -برق  یمهندس-1 

  قدرت- برق یمهندس-2

 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل -مهندسی شیمی-3

 پرواز و کنترلدینامیک  -مهندسی هوا فضا -۴

 مهندسی رباتیک -5

 مهندسی مکاترونیک -6

 قدرت -برق  یمهندس-1  قدرت -برق یمهندس

الکترونیک قدرت-قدرتبرق  یمهندس-2  

تکنولوژی فشار قوی -قدرتبرق  یمهندس -3  

سیستم های قدرت -قدرتبرق  یمهندس -۴  

ماشین های الکتریکی -قدرتبرق  یمهندس -5  

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی -قدرتبرق  یمهندس -6  

ستمیس مخابرات -برق یمهندس  مخابرات هایشیگراکلیه برق  یمهندس -1 

 سامانه های شبکه ای -فناوری اطالعات یمهندس -2

 الکترونیک -مهندسی برق  – 3

 وتریکامپ یمهندس 4- 

 وتریعلوم کامپ  5-

دانیمخابرات م -برق یمهندس  اه شیگرا هیکل برق یمهندس -1 

 کیزیف- 2

 دانشجوی مطابق فراخواندر این رشته  ،به دانشجویان واجد شرایط هژدانشگاه سیستان و بلوچستان با تسهیالت وی*

مندان و واجدین شرایط فراخوان برای کسب اطالعات بیشتر با می پذیرد. عالقه  استعداد درخشان

 phys.usb.ac.ir@info .تماس حاصل نمایند 

 «گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان»
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