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:ويژگي ھاي برنامه ھا 

 تدريس، آزمون دروس وكلیه برنامه ھا به زبان فارسی است

 مدرک بر اساس مجوزھاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري ايران به دانش آموختگان

. اعطا مي شودپرديس دانشگاه صنعتي اصفھانرسمی

 براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانین نظام وظیفه عمومي پس از ثبت نام درخواست معافیت

. تحصیلي خواھد شد

 ظرفیت پذیرش به متقاضیان سھمیه ایثارگران بر اساس آیین نامه ھای مربوطه% ٢٠اختصاص.

ظرفیت پذیرشTitleگرایش ھاعنوان رشتھ

Materials Eng15و انتخاب و روش ساخت موادشناسایی مھندسي مواد (زن و مرد)

Mining Eng15مکانیک سنگمھندسی معدن (زن و مرد)

Industrial Eng11[صنایعمھندسی صنایع (زن و مرد)

Electirical Eng15مخابراتمھندسی برق (زن و مرد)

Physics15ماده چگالفیزیک (زن و مرد)

Textile Eng15-نساجی (زن و مرد)



دانشگاه جھت اخذ رواديد براي دانشجويان خارجي اقدام خواھد نمود .

:ھاي كارشناسي ارشدايط پذيرش دانشجو در برنامهحداقل شر

دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره کارشناسی ارشد .١

دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاھھاي داخل كشور و يا دانشگاه ھای معتبر جھان مورد .٢

تايیدوزارت علوم تحقیقات و فناوری 

. نداشتن منع قانوني ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومي براي داوطلبین ذكور.٣

٣١/۶/١٣٩٢فراغت از تحصیل در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا تاریخ.۴

:٩٢-٩٣شھريه دوره کارشناسی ارشد براي دانشجويان ورودي سال تحصیلي 

هر واحد تئوريشهریه ثابتمقطع 
آزمایشگاهی،هر واحد عملی

سیمنارو

3000000030000005000000کارشناسی ارشد

 افزايش مي يابد% ١۵شھريه متغییر به طور ساالنه.

ھاي دانشجويي ھاي مسكن، اياب وذھاب، تغذيه ،كتاب و ساير ھزينهمبلغ شھريه شامل ھزينه

. شودنمي

 ،در صورت حذف ترم، انصراف و يا اخراج دانشجو از برنامه در ھر يك از مراحل تحصیل و به ھر دلیل

. طبق آخرين مصوبات اقدام خواھد شد

الزمی استثابت برای ترمھای مرخصی پرداخت شھریه .

:محتواي آموزشي و مدت دوره

شودبرگزار مي) ن نامهبدون پايا(آموزش محوردوره كارشناسي ارشد ناپیوسته به شیوه .

است) نیمسال۵معادل (سال ۵/٢طول دوره كارشناسي ارشد حداكثر .

دانشگاه صنعتی اصفھان مطابق با محتواي آموزشيھاي پردیسمحتواي آموزشي برنامه

. دانشگاه صنعتي اصفھان خواھد بود

واحد است و ٣٢تا ٣٠كارشناسي ارشد ھايالتحصیلي در برنامهتعداد واحد مورد نیاز براي فارغ

الزامي باتشخیص گروه آموزشي گذراندن دروس جبراني مورد نیاز متناسب با مدرك كارشناسي

. خواھد بود

:توضیحات



اي است با تمركز بر آموزش كه دانشجو پس از گذراندن واحد ھاي شیوه آموزش محور دوره) الف

.شودآموخته ميدانشنامه درسي بدون پايان

گواھینامه پايان دوره كارشناسي ارشد در شیوه آموزش محور در مقایسه با شیوه آموزشی ـ ) ب

.جھت ادامه تحصیل در دوره تحصیلي باالتر اعتبار يكساني دارند) با پایان نامه(پژوھشی 

می توانند ،دانشجویان درصورت احراز شرایط ممتاز وموافقت تحصیالت تکمیلی پردیس ) ج

.نمایند)با پایان نامه(پژوھشی –درخواست تبدیل شیوه به آموزشی 

:نحوه انجام ثبت نام اينترنتي

 قبل از اتمام مھلت داوطلبین میبايست تمامي مدارك مورد درخواست را

اعالم شده تھیه و از طريق سامانه پذيرش وب سايت دانشگاه به آدرس 

http://golestan.iut.ac.irثبت نام و ارسال مدارك خود به صورت نسبت به

.اينترنتي اقدام و كد رھگیري دريافت نمايند

٣٠/٩/١٣٩٢لغايت ٢٠/٩/١٣٩٢زمان ثبت نام

١٣٩٢دي ماه ١٧و١٨توزيع كارت ورود به جلسه

٢٠/١٠/١٣٩٢زمان آزمون

.گرددمیبرگزاراصفھانصنعتیدانشگاهدرنوبتیکدرآزمونمحل آزمون

:مدارك الزم جھت انجام ثبت نام اينترنتي 

 در صورت دارا بودن مدرك (چھار ساله دوره كارشناسي، و ريز نمراتمدركتصوير

)کارشناسی ناپیوسته ارائه تصوير مدرک وريزنمرات دوره کاردانی نیز الزامي است

 تصوير تمام صفحات شناسنامه

پیكسل ٣٠٠تمام رخ، پشت زمینه سفید، طول (عكس تصوير( 21.28mm) و عرض

)) dots per inch(٣٠٠كیفیت تصوير (16mm)پیكسل ٢٢۶

 تصوير اصل فیش پرداخت ھزينه تشكیل پرونده و ساير مراحل پذيرش به مبلغ

بانك تجارت شعبه ۵۶۴۴۴٩٠٠٧٨به حساب ) یک میلیون ريال(ريال ١،٠٠٠،٠٠٠

http://golestan.iut.ac.ir/


تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه صنعتی اصفھان به نامدانشگاه صنعتی اصفھان

عبه دانشگاه صنعتی اصفھان بنام بانک ملی ش٢١٧٧١٨٠٢٣٧٠٠٧و یا به حساب 

تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه صنعتی اصفھان 

نام الزامي در صورت پذيرش داوطلب ارائه اصل كلیه مدارك در زمان ثبت

.است

ھزينه ثبت نام غیر قابل استرداد میباشد.

زير تماس حاصل نمايندداوطلبان مي توانند جھت اطالعات بیشتر با شماره تلفن.

 وھمنسرکارخانم(0311-3915329: تلفن کارشناس دفتر(

 ٩٢-٩٣دومدروس آزمون رشته ھای تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال

ضرایبمواد امتحانیرشته تحصیلیردیف

مخابرات–مھندسی برق ١

١زبان عمومی

١ریاضیات

١الکترونیک

١کنترل خطیسیستم ھای 

مھندسی نساجی٢

١زبان عمومی

١ریاضیات

١تکنولورژی نساجی

١علوم الیاف

٣
شناسایی و انتخاب و روش ساخت –مھندسی مواد 

مواد

١زبان عمومی

١ریاضی

١خواص فیزیکی مواد

١خواص مکانیکی مواد

١زبان عمومیمکانیک سنگ–مھندسی معدن ۴



١ریاضیات

١استخراج معدن

١اکتشاف معدن

ماده چگال–فیزیک ۵

١زبان عمومی

١فیزیک جدید

١مکانیک کالسیک

١الکترومغناطیس

صنایع-مھندسی صنایع ۶

١زبان عمومی

١تئوری احتمال و آمار مھندسی

طرح و برنامه ریزی واحدھای 

صنعتی
١

١کنترل پروژهبرنامه ریزی و 


