
 بسمه تعالی 

آزمون ارزیابی تخصصی اطالعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم 

 )مصاحبه دکتری( 0011نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 
تکمیل ثبت نام و ضروری است نسبت به  رساند می  0011 دکتری آزمون مرحله دوم در شرکت داوطلبین کلیه به اطالع

اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام   http://golestan.iut.ac.ir گلستاندر سامانه  0فرم شماره 

 .به عمل نخواهد آمدمصاحبه و بررسی سوابق  نکنند

 

 

 

 یصنعت دانشگاه کشور، آموزش سنجش سازمان محل شیگرا- رشته انتخاب در که ،یگرام داوطلبان هیکل

 اساس اصفهان )بر یصنعت دانشگاه توسط شده نییتع حدنصاب بودن دارا صورت در نموده اند، را انتخاب اصفهان 

دانشگاه  گلستان  سامانه وارد است کشور( ضروري آموزش سنجش سازمان کارنامه مطابق داوطلب ییتراز نها نمره

 صنعتی اصفهان شده و اطالعات خود را وارد نمایند. 

 1/3/1011شنبه سامانه گلستان دانشگاه صنعتی اصفهان جهت ثبت نام داوطلبان در محدوده زمانی 

باز بوده و داوطلبان محترم الزم است تنها در محدوده زمانی مذکور به  8/3/1011لغایت روز شنبه 

مراجعه وکلیه اطالعات و سوابق شخصی، آموزشی، پزوهشی، تدریس، اشتغال و ..... را وارد سامانه سامانه گلستان 

 نمایند.
. 

 سامانه در اطالعات ورود و نام ثبت مهلت مصاحبه، و پرونده لیتشک نام، ثبت نیب مدت زمان الزم  توجه با

 .شد نخواهد دیتمد وجه چیه به گلستان 

  .دیآینم بعمل مصاحبه داوطلب از سامانه، در آن نمودن یقطع و اطالعات ورود صورت عدم در 

 و داوطلب رشیپذ ندیفرآ از مرحله هر در که یصورت در .باشد یم داوطلب عهده به سامانه در شده وارد اطالعات صحت

 دارد، رتیمغا یواقع اطالعات با سامانه در شده وارد اطالعات که گردد مشخص دانشگاه در دانشجو یقبول از پس یحت

 .شد خواهد برخورد نیقوان با مطابق و شده لغو داوطلب رشیپذ

 مطابق دیبا زین خودگردان سیپرد و دوم نوبت روزانه، ورود نوع انتخاب شیگرا -رشته هر براي که است ذکر به الزم

 ورود از نوع نظر صرف داوطلب، هر است الزم .باشد کشور آموزش سنجش سازمان سامانه در شده انجام انتخابهاي

 .ندینما پرداخت گرایش-ه هر رشتهنام ثبت برای نهیهز کی فقط  خودگردان سیپرد و دوم نوبت روزانه،

 

 

داوطلبین محترم توجه نمایند مصاحبه بصورت غیر حضوری) مجازی( انجام می شود و الزم 

سایت وب به در خصوص نحوه برگزاری مصاحبه،  اطالعات تکمیلی است جهت دستیابی به

 مربوطه مراجعه نمایند. دانشکده



داوطلبان ضروری است  قبل از شرکت در مصاحبه آزمون دکتری، مدارك زیر را در سامانه 

 گلستان بارگذاری نمایند. 

 0011تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال  -0

 (ملی کارت و شناسنامه) شناسایی مدارك کپی  -2

 ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع به مربوط معدل گواهی یا ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرك  -3

 (تحصیلی های ترم تعداد) ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع به مربوط تحصیل دوره طول گواهی  -0

 ثبت اختراع، شرکت در همایش و .....( مقاالت،) پژوهشیسوابق  مستندات کلیه  -5

 معتبرتوصیه نامه علمی  -6

تمامی دانشگاهها بودن عضو هیئت علمی  آزمایشی-رسمی یاقطعی  - رسمی بر مبنی حکم کارگزینی  -7

و موسسات آموزش عالی و سایر دستگاهها و دانشگاه آزاد اسالمی که از سهمیه مربی استفاده می 

 نمایند.

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

 (باشند می زبان امتیاز از استفاده به مایل که کسانی برای) زبان مدرك  -9

 ریال( به حساب دانشگاه صنعتی اصفهان 0111111پرداخت هزینه مصاحبه  )گواهی   -01

 .(باشدامکان پذیر میپرداخت فقط  به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه بانک ملی در سامانه  سیستم گلستان )

 

 مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه         

  



 

 

 

 
 زمانبرای اطمینان از  در زیر آمده است.تاریخ مصاحبه به تفکیک برای رشته های مختلف 

سایت دانشکده مربوطه مراجعه وب دقیق مصاحبه و جزئیات دیگر توصیه می شود به 

 .فرمائید

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  0011برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 

 کد امتحانی  رشته گرایش دوره ظرفیت  
مجموعه 

 امتحانی

تاریخ 

 پیشنهادي 

تاریخ جا مانده 

 ها 

 روزانه 5
 

 خرداد 88 خرداد 1و8 8008 5110 علوم و مهندسی مرتع

 نوبت دوم 8
 

 خرداد 88 خرداد 1و8 8008 5118 علوم و مهندسی مرتع

 خرداد  18 خرداد 11و11 8000 5113 علوم و مهندسی شیالت تکثیر و پرورش آبزیان روزانه 5

 خرداد  18 خرداد 11و11 8000 5115 علوم و مهندسی شیالت تکثیر و پرورش آبزیان نوبت دوم 0

 روزانه 5
 

 خرداد  31 خرداد 83 8035 5131 بیوتکنولوژي کشاورزي

 روزانه 5
گیاهان فیزیولوژي 

 زراعی
 خرداد 31 خرداد 88 8038 0150 آگروتکنولوژي

 روزانه 0
 

 خرداد 31 خرداد 88 8031 0181 نژادي گیاهیژنتیک و به

 خرداد 31 خرداد 83 8081 0851 علوم و مهندسی آب آبیاري و زهکشی روزانه 5

 خرداد 31 خرداد 80 8080 0111 علوم دامی تغذیه دام روزانه 3

 خرداد 31 خرداد 80 8080 0815 علوم دامی تغذیه طیور روزانه 3

 روزانه 8
منابع خاك و ارزیابی 

 اراضی
 خرداد 31 خرداد 85 8081 0108 مدیریت منابع خاك

 روزانه 8
خیزي شیمی، حاصل

 خاك و تغذیه گیاه

 خیزي و زیستمدیریت حاصل

 فنّاوري خاك
 خرداد 31 خرداد 85 8081 0115

 خرداد 31 خرداد 81 8018 0118 علوم و مهندسی صنایع غذایی غذاییصنایع  روزانه 8

 خرداد 31 خرداد 81 8018 0188 علوم و مهندسی صنایع غذایی فنّاوري مواد غذایی روزانه 3

 روزانه 5

فیزیولوژي تولید و پس 

از برداشت گیاهان 

 باغبانی

 خرداد 31 خرداد 81 8011 0511 علوم و مهندسی باغبانی

آزمون  ،مورد درخواستیک از کد رشته های  چدر هیاین دانشگاه 

 کتبی برگزار نمی نماید.
 



 روزانه 3
هاي طراحی ماشین

 کشاورزي
 خرداد 31 خرداد 81 8010 0583 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 روزانه 5
 

 خرداد 81 خرداد 80و 83 8011 0510 علوم و مهندسی محیط زیست

 نوبت دوم 3
 

 خرداد 81 خرداد 80و 83 8011 0511 علوم و مهندسی محیط زیست

 روزانه 8
 

 تیر  1 خرداد 81 8311 0088 مهندسی نساجی

 نوبت دوم 1
 

 تیر 1 خرداد 81 8311 0011 مهندسی نساجی

 روزانه 8
 

 تیر 1 خرداد 85 8311 0081 مهندسی نساجی

 نوبت دوم 1
 

 تیر 1 خرداد 85 8311 0085 مهندسی نساجی

 خرداد 81 خرداد8 8313 0051 فنّاوري نانو نانومواد روزانه 3

 روزانه 11
 

 خرداد 81 خرداد85و80 8311 0015 مهندسی شیمی

 نوبت دوم 1
 

 خرداد 81 خرداد85و80 8311 0035 مهندسی شیمی

3 
پردیس 

  خودگردان
 خرداد 81 خرداد 81 8311 0003 مهندسی شیمی

 روزانه 1
 

 خرداد 81 خرداد11و18 8351 0318 مهندسی متالورژي و مواد

5 
پردیس 

  خودگردان
 خرداد 81 خرداد11و18 8351 0011 مهندسی متالورژي و مواد

 روزانه 0
 

 خرداد 31 خرداد 80و 83 8351 0318 مهندسی کامپیوتر

 روزانه 1
 

 خرداد 31 خرداد 80و 83 8355 0881 مهندسی کامپیوتر

 روزانه 0
 

 خرداد 31 خرداد 80و 83 8350 0811 مهندسی کامپیوتر

 تیر 11 تیر 15 8351 0811 مهندسی صنایع هابهینه سازي سیستم روزانه 8

 روزانه 3
 

 خرداد 81 خرداد5 8301 0181 مهندسی پزشکی

 روزانه 1
 

 خرداد  81 خرداد 11 8331 0181 مهندسی پلیمر

 تیر 5 خرداد31و81 8338 0111 مهندسی معدن مکانیک سنگ روزانه 0

 تیر 5 خرداد31و81 8338 0188 مهندسی معدن مکانیک سنگ نوبت دوم 1

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0111 مهندسی معدن معدنیفرآوري مواد  روزانه 0

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0118 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی نوبت دوم 1

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0115 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی روزانه 3

 تیر 5 خرداد31و81 8331 0111 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی نوبت دوم 1

 تیر 5 خرداد31و81 8335 0183 مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی روزانه 1

 تیر 5 خرداد31و81 8335 0111 مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی نوبت دوم 1

 خرداد  85 خرداد 83 8380 3118 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي روزانه 5



5 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 85 خرداد 83 8380 0111 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي

 خرداد 85 خرداد 80 8383 3118 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي روزانه 0

 خرداد 85 خرداد 80 8388 3815 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي روزانه 1

5 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 85 خرداد 80 8388 3111 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي

 خرداد 85 خرداد 83 8381 3881 مکانیکمهندسی  ساخت و تولید روزانه 0

 روزانه 8
مهندسی و مدیریت 

 منابع آب
 خرداد  81 خرداد 81و85 8313 3110 مهندسی عمران

 روزانه 8
مهندسی آب و 

 هاي هیدرولیکیسازه
 خرداد 81 خرداد 81و 85 8311 3111 مهندسی عمران

 خرداد 81 خرداد 81و 85 8311 3111 مهندسی عمران سازه روزانه 1

5 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 81 خرداد 81و 85 8311 3151 مهندسی عمران سازه

 خرداد  31 خرداد 85 8315 3511 مهندسی برق کنترل روزانه 5

 خرداد 31 خرداد 81 8310 3510 مهندسی برق قدرت روزانه 0

 خرداد 31 خرداد 81و 85 8318 3088 مهندسی برق مخابرات سیستم روزانه 1

 خرداد 31 خرداد 85 8318 3005 مهندسی برق مخابرات میدان و موج روزانه 0

 خرداد 31 خرداد 81و 85 8311 3311 مهندسی برق الکترونیک روزانه 5

 روزانه 8
ذرات بنیادي و نظریه 

 هامیدان
 خرداد 81 خرداد 85 8838 3111 فیزیک

 خرداد 81 خرداد 85 8838 3131 فیزیک فیزیک ماده چگال روزانه 1

 خرداد 81 خرداد 85 8838 3180 فیزیک ايفیزیک هسته روزانه 1

 روزانه 1
زیربرنامه گراف و 

 ترکیبیات
 تیر  1 خرداد31 8833 8803 ریاضی

 تیر 1 خرداد31 8833 8133 ریاضی توپولوژي -هندسه  روزانه 8

 تیر 1 خرداد31 8833 8111 ریاضی کاربردي روزانه 1

 روزانه 1
 

 تیر 1 خرداد31 8838 8880 آمار

 خرداد 8 خرداد 5و0 8810 8101 شیمی شیمی معدنی روزانه 1

 خرداد 8 خرداد 5و0 8813 8588 شیمی شیمی تجزیه روزانه 1

0 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 8 خرداد 5و0 8813 8118 شیمی شیمی تجزیه

 خرداد 8 خرداد 5و0 8818 8511 شیمی شیمی آلی روزانه 1

0 
پردیس 

 خودگردان
 خرداد 8 خرداد 5و0 8818 8551 شیمی شیمی آلی

 خرداد 8 خرداد 5و0 8811 8018 شیمی شیمی فیزیک روزانه 3



 


