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آزمون ارزیابی تخصصی اطالعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم 

 59نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 

 
ضروری است  رساند می 5959 دکتری آزمون مرحله دوم در شرکت داوطلبین کلیه اطالعبه 

اقدام   http://golestan.iut.ac.ir صرفا در سامانه گلستان 5نسبت به تکمیل فرم شماره 

نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام ننمایند مصاحبه و بررسی سوابق صورت 

 نخواهد گرفت.

 

 .دیباش داشته همراه را زیر مدارك مصاحبه در شرکت هنگام

 5959تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال -5

 (ملی کارت و شناسنامه) شناسایی مدارك کپی و اصل -2

 ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع به مربوط معدل گواهی یا ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرك اصل    -9

 (تحصیلی های ترم تعداد) ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع به مربوط تحصیل دوره طول گواهی    -4

 تشرمن مقاالت شامل پژوهشی سوابق...(:   و اختراعات کتب، مقاالت،) پژوهشی های فعالیت مستندات کلیه اصل   -9

 مشخص و تفکیك نامه پایان از مستخرج مقاالت لطفاً) غیره و ها کنفرانس مجالت، در قطعی پذیرش دارای یا شده

 (.باشد شده

 ارائه توصیه نامه علمی -6

 )صرفا برای متقاضیانبودن عضو هیئت علمی  آزمایشی-رسمی یاقطعی  - رسمی بر مبنی حکم کارگزینی اصل  7

 سهمیه مربی (

  التحصیلی فارغ صورت در ارشد کارشناسی نامه پایان اول صفحه  -8

 (باشند می زبان امتیاز از استفاده به مایل که کسانی برای) زبان مدرك اصل -5



 5959 دکتری آزمون مرحله دوم در شرکت داوطلبین کلیه است  ضمنا ضروری

  .نمایند مراجعهمربوطه به وب سایت دانشکده قبل از مراجعه حضوری 

  .باشدمیطلبان داومربوطه   ی دانشکده محل مصاحبه 

 

 

 

 
 :تاریخ مصاحبه به تفکیك برای رشته های مختلف به شرح زیر است

رشته کد 
 محل

 3تاریخ مصاحبه  2تاریخ مصاحبه  1تاریخ مصاحبه  رشته

   1395/02/22 1395/02/21 شيمي *شيمي فيزيك روزانه 2356

   1395/02/22 1395/02/21 شيمي *شيمي الي روزانه 2392

   1395/02/22 1395/02/21 شيمي *شيمي تجزيه روزانه 2431

   1395/02/22 1395/02/21 شيمي *شيمي معدني روزانه 2470

     1395/03/11 شيمي *شيمي الي پرديس خودگردان 2566

     1395/03/11 شيمي *شيمي تجزيه پرديس خودگردان 2572

     1395/03/09 رياضي محض *جبر روزانه 2715

     1395/03/09 رياضي محض *اناليز روزانه 2751

     1395/03/10 رياضي محض *هندسه توپولوژي روزانه 2784

     1395/03/10 روزانه -رياضي كاربردي * 2812

     1395/03/09 روزانه -امار* 2923

 1395/02/29 1395/02/28 1395/02/27 روزانه -فيزيك * 3017

 1395/02/29 1395/02/28 1395/02/27 روزانه -فيزيك * 3018

     1395/03/10 مهندسي برق *الكترونيك روزانه 3181

     1395/03/09 مهندسي برق *مخابرات /ميدان / روزانه 3204

   1395/03/10 1395/03/09 مهندسي برق *مخابرات /سيستم / روزانه 3227

     1395/03/09 مهندسي برق *قدرت روزانه 3257

     1395/03/09 مهندسي برق *كنترل روزانه 3287

     1395/03/11 مهندسي عمران *سازه بورس اعزام خارج 3387

     1395/02/25 مهندسي عمران *حمل ونقل بورس اعزام خارج 3393

     1395/02/25 مهندسي عمران *حمل ونقل بورس اعزام خارج 3394

     1395/03/11 مهندسي عمران *سازه روزانه 3411

     1395/03/12 مهندسي عمران *ژئوتكنيك روزانه 3447

     1395/03/10 *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي روزانهمهندسي عمران  3464

     1395/03/09 مهندسي عمران *مهندسي ومديريت منابع اب روزانه 3492

     1395/03/12 مهندسي عمران *سازه پرديس خودگردان 3560

     1395/03/09 مهندسي مكانيك *تبديل انرژي بورس اعزام خارج 3599

     1395/03/09 مكانيك *ساخت وتوليد روزانهمهندسي  3607

آزمون  ،یك از کد رشته های مورد درخواست چیدر هاین دانشگاه 

 کتبی برگزار نمی نماید.
 



     1395/03/08 مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي زمينه مكانيك جامدات ر 3632

     1395/03/08 مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي زمينه ديناميك كنترل و 3657

     1395/03/09 مهندسي مكانيك *تبديل انرژي روزانه 3686

     1395/03/10 مكانيك *طراحي كاربردي زمينه مكانيك جامدات پمهندسي  3753

     1395/03/10 مهندسي مكانيك *تبديل انرژي پرديس خودگردان 3772

     1395/03/10 مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني بورس اعزام خارج 3833

     1395/03/10 مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني روزانه 3838

     1395/03/11 مهندسي پليمر*مهندسي پليمر روزانه 3878

     1395/02/22 مهندسي پزشكي *بيومتلاير روزانه 3908

   1395/03/08 1395/03/05 بورس اعزام خارج -مهندسي صنايع * 3924

   1395/03/08 1395/03/05 بورس اعزام خارج -مهندسي صنايع * 3925

   1395/03/08 1395/03/05 روزانه -مهندسي صنايع * 3934

     1395/03/12 بورس اعزام خارج -مهندسي شيمي * 3974

     1395/03/12 بورس اعزام خارج -مهندسي شيمي * 3975

     1395/03/12 روزانه -مهندسي شيمي * 3989

     1395/03/16 پرديس خودگردان -مهندسي شيمي * 4027

     1395/03/09 بورس اعزام خارجمهندسي كامپيوتر*نرم افزار  4034

     1395/03/09 مهندسي كامپيوتر*نرم افزار روزانه 4049

     1395/03/10 مهندسي كامپيوتر*معماري سيستم هاي كامپيوتري روزانه 4060

     1395/03/10 مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز روزانه 4071

     1395/02/15 روزانه -مهندسي موادومتالورژي * 4140

     1395/02/29 پرديس خودگردان -مهندسي موادومتالورژي * 4164

   1395/03/11 1395/03/10 مهندسي نساجي *تكنولوژي نساجي روزانه 4168

   1395/03/11 1395/03/10 مهندسي نساجي *شيمي نساجي وعلوم الياف روزانه 4171

   1395/03/11 1395/03/10 دوممهندسي نساجي *تكنولوژي نساجي نوبت  4174

   1395/03/11 1395/03/10 مهندسي نساجي *شيمي نساجي وعلوم الياف نوبت دوم 4177

     1395/02/22 فناوري نانو*نانو روزانه 4228

     `1395/02/21 محيطزيست *الودگي هاي محيطزيست روزانه 4240

     1395/02/19 محيطزيست *تنوع زيستي روزانه 4244

     1395/02/19 محيطزيست *امايش محيطزيست روزانه 4247

     1395/02/29 مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي ماشين هاي كشاورزي رو 4263

     1395/02/22 علوم وصنايع غذايي *تكنولوژي موادغذايي روزانه 4296

     1395/02/22 علوم وصنايع غذايي *مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي ر 4313

     1395/2/21 روزانه -مديريت منابع خاك * 4382

     1395/2/21 روزانه -مديريت منابع خاك * 4383

     1395/2/21 نوبت دوم -مديريت منابع خاك * 4410

     1395/2/21 نوبت دوم -مديريت منابع خاك * 4411

     1395/02/20 روزانه -اصالح نباتات * 4492

     1395/02/20 روزانه -زراعت * 4511

     1395/02/19 علوم باغباني *ميوه كاري روزانه 4597

     1395/02/19 علوم باغباني *گياهان زينتي روزانه 4614

     1395/02/27 روزانه -فيزيولوژي دام * 4651

     1395/02/27 روزانه -تغذيه دام * 4663

     1395/02/27 روزانه -اصالح نژاددام * 4675

     1395/02/27 نوبت دوم -تغذيه دام * 4685

     1395/02/18 بيماري شناسي گياهي *قارچ شناسي وبيماري شناسي گياهي 4720

     1395/02/18 بيماري شناسي گياهي *ويروس شناسي وبيماري هاي ويروسي 4733

     1395/02/18 گياهيبيماري شناسي گياهي *پروكاريوت هاي بيماري زاي  4739



     1395/02/22 روزانه -تكثيروپرورش ابزيان * 4810

     1395/02/18 روزانه -علوم مرتع * 4837

 


