
 بسمه تعالی

آزمون ارزیابی تخصصی اطالعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم 

 )مصاحبه دکتری( 1401نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 
تکمیل ثبت نام و ضروری است نسبت به  رساند می  1401 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  1فرم شماره 

 .به عمل نخواهد آمد علمی مصاحبه و بررسی سوابق نکنند

 

 

 

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

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

دانشگاه صنعتی  گلستان  سامانه وارد است کشور( ضروري آموزش سنجش سازمان کارنامه مطابق داوطلب یینها

 اصفهان شده و اطالعات خود را وارد نمایند.

شنبه دوسامانه گلستان دانشگاه صنعتی اصفهان جهت ثبت نام داوطلبان در محدوده زمانی 

باز بوده و داوطلبان محترم الزم است تنها در محدوده  9/3/1401شنبه دولغایت روز  2/3/1401

مراجعه وکلیه اطالعات و سوابق شخصی، آموزشی، پزوهشی، تدریس، اشتغال و زمانی مذکور به سامانه گلستان 

 ..... را وارد سامانه نمایند.
. 

 سامانه در اطالعات ورود و نام ثبت مهلت مصاحبه، و پرونده لیتشک نام، ثبت نیب مدت زمان الزم به 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 حضوری انجام می شود و الزم است جهت 

 سایت دانشکدهوب به در خصوص نحوه برگزاری مصاحبه،  اطالعات تکمیلی دستیابی به

 مربوطه مراجعه نمایند.



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

 گلستان بارگذاری نمایند.

 1401تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال  -1

 (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 -4

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

 معتبرتوصیه نامه علمی  -6

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

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

 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 1500000پرداخت هزینه مصاحبه ) -10

 .(باشدامکان پذیر میدر سامانه  سیستم گلستان  سداد بانک مرکزیپرداخت فقط به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه )

 

 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 1401دی مصاحبه دکتری سال نبرنامه زمانب

 نام رشته امتحانی

کد 

رشته 

 امتحانی

رشته  کد

 محل
 دوره نام گرايش نام رشته

تاريخ 

 مصاحبه

تاريخ 

 مصاحبه

 جاماندگان

 روزانه - امار 2816 2232 امار
 8و  7

 خرداد
 خرداد 21

 روزانه اناليز رياضی 2853 2233 رياضی
 8و  7

 خرداد
 خرداد 21

 روزانه جبر رياضی 2892 2233 رياضی
 8و  7

 خرداد
 خرداد 21

 روزانه توپولوژی-هندسه  رياضی 2924 2233 رياضی
 8و  7

 خرداد
 خرداد 21

 روزانه کاربردی رياضی 2952 2233 رياضی
 8و  7

 خرداد
 خرداد 21

 فيزيك 3040 2238 فيزيك
ذرات بنيادی ونظريه 

 ميدان ها
 روزانه

و  21

 خرداد 22
 خرداد 28

 روزانه فيزيك ماده چگال فيزيك 3106 2238 فيزيك
و  21

 خرداد 22
 خرداد 28

 روزانه فيزيك هسته ای فيزيك 3153 2238 فيزيك
و  21

 خرداد 22
 خرداد 28

-مهندسی برق 

 الكترونيك
2301 3331 

مهندسی 

 برق
 روزانه الكترونيك

11 

 خرداد 30 خرداد

آزمون  ،یک از کد رشته های مورد درخواست چدر هیاین دانشگاه 

 کتبی برگزار نمی نماید.
 



-مهندسی برق 

 مخابرات
2302 3378 

مهندسی 

 برق
 روزانه مخابرات سيستم

11 

 خرداد 30 خرداد

-مهندسی برق 

 مخابرات
2302 3401 

مهندسی 

 برق

مخابرات ميدان 

 وموج
 روزانه

11 

 خرداد 30 خرداد

-مهندسی برق 

 قدرت
2304 3460 

مهندسی 

 برق
 روزانه قدرت

11 

 خرداد 30 خرداد

-مهندسی برق 

 کنترل
2305 3506 

مهندسی 

 برق
 روزانه کنترل

11 

 تير 1 خرداد

-مهندسی عمران 

 سازه
2307 3550 

مهندسی 

 عمران
 روزانه سازه

11 

 خرداد 17 خرداد

-مهندسی عمران 

 سازه
2307 3574 

مهندسی 

 عمران
 نوبت دوم سازه

11 

 خرداد 17 خرداد

-مهندسی عمران 

 ژئوتكنيك
2309 3615 

مهندسی 

 عمران
 روزانه ژئوتكنيك

7 

 خرداد 17 خرداد

-مهندسی عمران 

مهندسی اب وسازه 

 های هيدروليكی
2310 3648 

مهندسی 

 عمران

مهندسی اب 

وسازه های 

 هيدروليكی

 روزانه
4 

 خرداد 17 خرداد

-مهندسی عمران 

مهندسی ومديريت 

 منابع اب
2313 3688 

مهندسی 

 عمران

مهندسی ومديريت 

 منابع اب
 روزانه

9 

 خرداد 17 خرداد

-مهندسی مكانيك 

 ساخت وتوليد
2321 3747 

مهندسی 

 مكانيك
 روزانه ساخت وتوليد

22 

 تير 8 خرداد



-مهندسی مكانيك 

 کاربردیطراحی 
2322 3790 

مهندسی 

 مكانيك
 تير 8 تير 1 روزانه طراحی کاربردی

-مهندسی مكانيك 

 طراحی کاربردی
2322 3817 

مهندسی 

 مكانيك
 تير 8 تير 1 نوبت دوم طراحی کاربردی

-مهندسی مكانيك 

ديناميك کنترل 

 وارتعاشات
2323 3844 

مهندسی 

 مكانيك
 روزانه طراحی کاربردی

10 

 تير 8 خرداد

-مهندسی مكانيك 

ديناميك کنترل 

 وارتعاشات
2323 3864 

مهندسی 

 مكانيك
 نوبت دوم طراحی کاربردی

10 

 تير 8 خرداد

-مهندسی مكانيك 

 تبديل انرژی
2324 3891 

مهندسی 

 مكانيك
 روزانه تبديل انرژی

22 

 تير 8 خرداد

-مهندسی مكانيك 

 تبديل انرژی
2324 3922 

مهندسی 

 مكانيك
 دومنوبت  تبديل انرژی

22 

 تير 8 خرداد

-مهندسی معدن 

 اکتشاف موادمعدنی
2335 4007 

مهندسی 

 معدن
 روزانه اکتشاف موادمعدنی

7 

 خرداد 18 خرداد

-مهندسی معدن 

 اکتشاف موادمعدنی
2335 4014 

مهندسی 

 معدن
 نوبت دوم اکتشاف موادمعدنی

7 

 خرداد 18 خرداد

-مهندسی معدن 

 فراوری موادمعدنی
2337 4029 

 مهندسی

 معدن
 روزانه فراوری موادمعدنی

11 

 خرداد18 خرداد



-مهندسی معدن 

 فراوری موادمعدنی
2337 4036 

مهندسی 

 معدن
 نوبت دوم فراوری موادمعدنی

11 

 خرداد 18 خرداد

-مهندسی معدن 

 مكانيك سنگ
2338 4041 

مهندسی 

 معدن
 روزانه مكانيك سنگ

7 

 خرداد 18 خرداد

-مهندسی معدن 

 مكانيك سنگ
2338 4046 

مهندسی 

 معدن
 نوبت دوم مكانيك سنگ

7 

 خرداد 18 خرداد

 4050 2339 مهندسی پليمر
مهندسی 

 پليمر
 روزانه -

8 

 خرداد 16 خرداد

-مهندسی پزشكی 

 بيومتريال
2349 4111 

مهندسی 

 پزشكی
 روزانه -

9 

 خرداد 18 خرداد

 4127 2350 مهندسی صنايع
مهندسی 

 صنايع

بهينه سازی سيستم 

 ها
 روزانه

31 

 ا تير خرداد

-مهندسی کامپيوتر

 نرم افزاروالگوريتم
2354 4191 

مهندسی 

 کامپيوتر
 روزانه -

31 

 تير 7 خرداد

-مهندسی کامپيوتر

 هوش مصنوعی
2356 4236 

مهندسی 

 کامپيوتر
 روزانه -

31 

 تير 7 خرداد

مهندسی متالورژی 

 ومواد
2359 4305 

مهندسی 

متالورژی 

 ومواد

 روزانه -
9 

 خرداد 18 خرداد

مهندسی متالورژی 

 ومواد
2359 4324 

مهندسی 

متالورژی 

 ومواد

 نوبت دوم -
9 

 خرداد 18 خرداد

 4349 2360 مهندسی شيمی
مهندسی 

 شيمی
 تير 12 تير 5 روزانه -

 4368 2360 مهندسی شيمی
مهندسی 

 شيمی
 تير 12 تير 5 نوبت دوم -



 خرداد 18 خرداد 7 روزانه نانومواد فناوری نانو 4390 2363 نانومواد-فناوری نانو

-مهندسی نساجی 

 تكنولوژی
2370 4419 

مهندسی 

 نساجی
 خرداد 25 خرداد 11 روزانه -

-مهندسی نساجی 

 تكنولوژی
2370 4423 

مهندسی 

 نساجی
 خرداد 25 خرداد 11 نوبت دوم -

-مهندسی نساجی 

 شيمی وعلوم الياف
2371 4424 

مهندسی 

 نساجی
 خرداد 25 خرداد 11 روزانه -

-مهندسی نساجی 

 شيمی وعلوم الياف
2371 4427 

مهندسی 

 نساجی
 خرداد 25 خرداد 11 نوبت دوم -

علوم ومهندسی 

 محيطزيست
2401 4449 

علوم 

ومهندسی 

 محيطزيست

 خرداد 11 خرداد 7 روزانه -

علوم ومهندسی 

 محيطزيست
2401 4457 

علوم 

ومهندسی 

 محيطزيست

 خرداد 11 خرداد 7 نوبت دوم -

علوم ومهندسی صنايع 

 غذايی
2412 4568 

علوم 

ومهندسی 

 صنايع غذايی

 تير 6 خرداد 7 روزانه فناوری موادغذايی

مديريت حاصل خيزی 

 وزيست فناوری خاك
2420 4656 

مديريت 

حاصل خيزی 

وزيست 

 فناوری خاك

حاصل -شيمی 

خيزی خاك وتغذيه 

 گياه

 تير 6 خرداد 10 روزانه

مديريت حاصل خيزی 

 فناوری خاك وزيست
2420 4668 

مديريت 

حاصل خيزی 

وزيست 

 فناوری خاك

بيولوژی 

 وبيوتكنولوژی خاك
 تير 6 خرداد 10 روزانه

 4698 2421 مديريت منابع خاك
مديريت منابع 

 خاك

منابع خاك وارزيابی 

 اراضی
 تير 6 خرداد 10 روزانه



-علوم ومهندسی اب 

 ابياری وزهكشی
2427 4806 

علوم 

 ومهندسی اب
 تير 6 خرداد 21 روزانه ابياری وزهكشی

ژنتيك وبه نژادی 

 گياهی
2431 4880 

ژنتيك وبه 

 نژادی گياهی
 تير 6 خرداد 9 روزانه -

 اگروتكنولوژی 4914 2432 اگروتكنولوژی
فيزيولوژی گياهان 

 زراعی
 تير 6 خرداد 22 روزانه

بيوتكنولوژی 

 کشاورزی
2435 5003 

بيوتكنولوژی 

 کشاورزی
 تير 6 خرداد 21 روزانه -

 5079 2440 بيماری شناسی گياهی
بيماری شناسی 

 گياهی
 تير 6 تير 1 روزانه -

علوم ومهندسی 

-شيالت 

 تكثيروپرورش ابزيان
2444 5129 

علوم 

ومهندسی 

 شيالت

تكثيروپرورش 

 ابزيان
 خرداد 25 خرداد 18 روزانه

علوم ومهندسی 

-شيالت 

 تكثيروپرورش ابزيان
2444 5144 

علوم 

ومهندسی 

 شيالت

تكثيروپرورش 

 ابزيان
 خرداد 25 خرداد 18 نوبت دوم

 5166 2448 علوم ومهندسی مرتع

علوم 

ومهندسی 

 مرتع

 خرداد 18 خرداد 7 روزانه -

 5171 2448 علوم ومهندسی مرتع

علوم 

ومهندسی 

 مرتع

 خرداد 18 خرداد 7 نوبت دوم -

 


