
 بسمه تعالی 

 آزمونارزیابی تخصصی اطالعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم 

 98نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 
ضروری است نسبت به تکمیل فرم شماره  رساند می 8998 دکتری آزمون مرحله دوم در شرکت داوطلبین کلیه به اطالع

اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام ننمایند   http://golestan.iut.ac.ir صرفا در سامانه گلستان 8

 مصاحبه و بررسی سوابق صورت نخواهد گرفت.

 

 

 

 .دیباش داشته همراه را زیر مدارك مصاحبه در شرکت هنگام

 8998تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال -8

 (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

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

 معتبرارائه توصیه نامه علمی -6

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

 (دانشگاههای دولتیسهمیه 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 -9

 دانشگاه صنعتی اصفهانریال( به حساب  8111111پرداخت هزینه مصاحبه  ) -81

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

 مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه         

در خصوص  اطالعات تکمیلی داوطلبین محترم توجه نمایند الزم است جهت دستیابی به

 د.مربوطه مراجعه نماین سایت دانشکدهوب به نحوه برگزاری مصاحبه، 



 

 

 

 
ه در زیر آمدبه تفکیك برای رشته های مختلف پیشنهادی سازمان سنجش تاریخ مصاحبه 

  ،باتوجه به این که تاریخ مصاحبه برخی رشته ها توسط این دانشگاه تغییر یافته استاست. 

سایت دانشکده وب برای اطمینان از روز دقیق مصاحبه و جزئیات دیگر توصیه می شود به 

 :فرمائیدمربوطه مراجعه 

 

 نام رشته كد 

كد 

 دوره گرايش محل

تاريخ 

 مصاحبه

 خرداد 52 روزانه               شيمي فيزيك                                                                       2401 شيمي فيزيك                                                                -شيمي  2211

 خرداد 52 روزانه               شيمي الي                                                                         2458 شيمي الي                                                                  -شيمي  2212

 خرداد 52 پرديس خودگردان       شيمي الي                                                                         2504 شيمي الي                                                                  -شيمي  2212

 خرداد 52 روزانه               شيمي تجزيه                                                                       2532 شيمي تجزيه                                                                -شيمي  2213

 خرداد 52 پرديس خودگردان       شيمي تجزيه                                                                       2574 شيمي تجزيه                                                                -شيمي  2213

 خرداد 52 روزانه               شيمي معدني                                                                       2595 شيمي معدني                                                                -شيمي  2214

 تير 2 روزانه                                                                                              - 2773 امار                                                                             2232

 خرداد 52 روزانه                                                                                              - 2949 رياضي كاربردي                                                                    2234

 تير 2 روزانه               ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها                                                      3059 فيزيك                                                                            2238

 تير 2 روزانه               فيزيك ماده چگال                                                                  3116 فيزيك                                                                            2238

 تير 2 روزانه               فيزيك هسته اي                                                                    3161 فيزيك                                                                            2238

 خرداد 52 روزانه               الكترونيك                                                                        3326 الكترونيك                                                           -مهندسي برق  2301

 خرداد 52 روزانه               مخابرات ميدان وموج                                                               3372 مخابرات                                                             -مهندسي برق  2302

 خرداد 52 روزانه               مخابرات سيستم                                                                    3396 مخابرات                                                             -مهندسي برق  2302

 خرداد 52 روزانه               قدرت                                                                             3470 قدرت                                                                -مهندسي برق  2304

 خرداد 52 روزانه               كنترل                                                                            3531 كنترل                                                               -مهندسي برق  2305

 تير 2 روزانه               سازه                                                                             3576 سازه                                                              -مهندسي عمران  2307

 تير 2 پرديس خودگردان       سازه                                                                             3608 سازه                                                              -مهندسي عمران  2307

 تير 2 روزانه               اب وسازه هاي هيدروليكي                                                           3677 اب وسازه هاي هيدروليكي                                            -مهندسي عمران  2310

 تير 2 روزانه               مهندسي ومديريت منابع اب                                                          3725 مديريت منابع اب                                                   -مهندسي عمران  2313

 تير 25 روزانه               ساخت وتوليد                                                                      3781 ساخت وتوليد                                                      -مهندسي مكانيك  2321

 تير 25 روزانه               طراحي كاربردي                                                                    3821 مكانيك جامدات                                                    -مهندسي مكانيك  2322

 تير 25 پرديس خودگردان       طراحي كاربردي                                                                    3858 مكانيك جامدات                                                    -مهندسي مكانيك  2322

 3875 ديناميك كنترل وارتعاشات                                          -مهندسي مكانيك  2323

طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل 

 تير 25 روزانه               وارتعاشات                                

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

 کتبی برگزار نمی نماید.
 



 تير 25 روزانه               تبديل انرژي                                                                      3926 تبديل انرژي                                                      -مهندسي مكانيك  2324

 تير 25 پرديس خودگردان       تبديل انرژي                                                                      3966 تبديل انرژي                                                      -مهندسي مكانيك  2324

 خرداد 52 روزانه               اكتشاف موادمعدني                                                                 4047 اكتشاف                                                             -مهندسي معدن  2335

 خرداد 52 نوبت دوم             اكتشاف موادمعدني                                                                 4054 اكتشاف                                                             -مهندسي معدن  2335

 خرداد 52 روزانه               استخراج موادمعدني                                                                4060 استخراج                                                            -مهندسي معدن  2336

 خرداد 52 نوبت دوم             استخراج موادمعدني                                                                4066 استخراج                                                            -مهندسي معدن  2336

 خرداد 52 روزانه               فراوري موادمعدني                                                                 4072 فراوري موادمعدني                                                   -مهندسي معدن  2337

 خرداد 52 نوبت دوم             فراوري موادمعدني                                                                 4078 فراوري موادمعدني                                                   -مهندسي معدن  2337

 خرداد 52 روزانه               مكانيك سنگ                                                                       4084 مكانيك سنگ                                                         -مهندسي معدن  2338

 خرداد 52 نوبت دوم             مكانيك سنگ                                                                       4089 مكانيك سنگ                                                         -مهندسي معدن  2338

 خرداد 52 روزانه                                                                                              - 4096 پليمر                                                              -مهندسي پليمر 2339

 خرداد 52 نوبت دوم                                                                                            - 4103 پليمر                                                              -مهندسي پليمر 2339

 خرداد 21 روزانه               بيومتريال                                                                        4146 بيومتريال                                                         -مهندسي پزشكي  2349

 تير 22 روزانه                                                                                              - 4162 مهندسي صنايع                                                                     2350

 خرداد 52 روزانه               نرم افزار                                                                        4217 نرم افزاروالگوريتم                                              -مهندسي كامپيوتر 2354

2355 

معماري سيستم هاي -مهندسي كامپيوتر

 خرداد 52 روزانه               معماري سيستم هاي كامپيوتري                                                       4242 كامپيوتري                                      

 خرداد 52 روزانه               هوش مصنوعي ورباتيكز                                                              4261 هوش مصنوعي                                                      -مهندسي كامپيوتر 2356

 خرداد 52 روزانه                                                                                              - 4321 مهندسي موادومتالورژي                                                             2359

 خرداد 52 پرديس خودگردان                                                                                      - 4353 مهندسي موادومتالورژي                                                             2359

 تير 2 روزانه                                                                                              - 4368 مهندسي شيمي                                                                      2360

 تير 2 نوبت دوم                                                                                            - 4389 مهندسي شيمي                                                                      2360

 تير 2 پرديس خودگردان                                                                                      - 4401 مهندسي شيمي                                                                      2360

 خرداد 52 روزانه               نانومواد                                                                         4418 نانومواد                                                            -فناوري نانو 2363

 خرداد 21 روزانه               تكنولوژي نساجي                                                                   4449 تكنولوژي نساجي                                                    -مهندسي نساجي  2370

 خرداد 21 نوبت دوم             تكنولوژي نساجي                                                                   4453 تكنولوژي نساجي                                                    -مهندسي نساجي  2370

 خرداد 21 روزانه               شيمي نساجي وعلوم الياف                                                           4455 شيمي نساجي وعلوم الياف                                            -مهندسي نساجي  2371

 خرداد 21 نوبت دوم             شيمي نساجي وعلوم الياف                                                           4458 شيمي نساجي وعلوم الياف                                            -مهندسي نساجي  2371

 خرداد 52 روزانه                                                                                              - 4472 علوم ومهندسي محيطزيست                                                            2401

 خرداد 52 نوبت دوم                                                                                            - 4477 علوم ومهندسي محيطزيست                                                            2401

 خرداد 55 روزانه               طراحي ماشين هاي كشاورزي                                                          4488 مهندسي مكانيك بيوسيستم                                                           2404

 خرداد 52 روزانه               فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني                                       4531 علوم ومهندسي باغباني                                                             2406

 خرداد 21 روزانه               صنايع غذايي                                                                      4569 علوم ومهندسي صنايع غذايي                                                         2412

 خرداد 21 روزانه               فناوري موادغذايي                                                                 4582 علوم ومهندسي صنايع غذايي                                                         2412

 خرداد 52 روزانه               شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه                                                   4680 مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                                2420

 خرداد 52 روزانه               بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك                                                         4687 مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                                2420

 خرداد 52 روزانه               فيزيك وحفاظت خاك                                                                 4708 مديريت منابع خاك                                                                 2421

 خرداد 52 روزانه               منابع خاك وارزيابي اراضي                                                         4715 مديريت منابع خاك                                                                 2421

 خرداد 52 روزانه               فيزيولوژي دام وطيور                                                              4727 علوم دامي                                                                        2424

 خرداد 52 روزانه               تغذيه دام                                                                        4739 علوم دامي                                                                        2424

 خرداد 52 روزانه               ژنتيك واصالح دام وطيور                                                           4754 علوم دامي                                                                        2424



 خرداد 55 روزانه               ابياري وزهكشي                                                                    4828 ابياري وزهكشي                                                  -علوم ومهندسي اب  2427

 تير 5 روزانه                                                                                              - 4899 ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                            2431

 خرداد 52 روزانه               فيزيولوژي گياهان زراعي                                                           4935 اگروتكنولوژي                                                                     2432

 خرداد 52 روزانه                                                                                              - 5110 بيماري شناسي گياهي                                                               2440

 خرداد 21 روزانه               تكثيروپرورش ابزيان                                                               5163 تكثيروپرورش ابزيان                                          -علوم ومهندسي شيالت  2444

 خرداد 21 نوبت دوم             تكثيروپرورش ابزيان                                                               5174 تكثيروپرورش ابزيان                                          -علوم ومهندسي شيالت  2444

 خرداد 21 روزانه                                                                                              - 5196 علوم ومهندسي مرتع                                                                2448

 خرداد 21 نوبت دوم                                                                                            - 5201 علوم ومهندسي مرتع                                                                2448

 
 


