
دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشکده کشاورزی عیه الاط

 () مصاحبه دکتری1401سال تحصیلی 

 

 

 

 :بارگذاری نمایند داوطلبان ضروری است قبل از شرکت در مصاحبه آزمون دکتری، مدارك زیر را در سامانه گلستان

  1401تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال  -1

 (شناسنامه و کارت ملی) کپی مدارك شناسایی -2

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

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

 (..... ت، ثبت اختراع، شرکت در همایش والمقا)کلیه مستندات سوابق پژوهشی  -5

 توصیه نامه علمی معتبر  -6

آزاد  آزمایشی بودن عضو هیئت علمی تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر دستگاهها و دانشگاه-قطعی یا رسمی -حکم کارگزینی مبنی بر رسمی  -7

 .اسالمی که از سهمیه مربی استفاده می نمایند

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

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

قط به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سداد بانک مرکزی در پرداخت ف(به حساب دانشگاه صنعتی اصفهان  ریال(  1500000)پرداخت هزینه مصاحبه  -10

 .)سامانه سیستم گلستان امکان پذیر میباشد

می رساند ضروری است نسبت به ثبت نام و تکمیل  1401ع کلیه داوطلبین شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری البه اط

اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام نکنند  ir.ac.iut.golestan://http سامانه گلستان در 1فرم شماره 

 مصاحبه و بررسی سوابق علمی به عمل نخواهد آمد

 



 

 اصفهان یدانشگاه صنعت دانشکده کشاورزی  1401 یمصاحبه دکتر یبرنامه زمانبند

 گرایش دوره ظرفیت 

کد 

رشته 

 امتحانی

 محل برگزاری جلسه تاریخ مصاحبه جامانده ها  تاریخ مصاحبه کد رشته محل

 دفترریاست 1401تیر  6 1401خرداد  7 4568 2412 فناوری مواد غذایی روزانه 2

 دفترریاست 1401تیر  6 1401خرداد  9 4880 2431 نتیک و به نژادی گیاهیژ  روزانه 6

 2چندمنظوره سالن  1401تیر  6 1401خرداد  10 4656 2420 (حاصلخیزی و تغذیه گیاه-شیمیعلوم خاك) روزانه 1

 دفتر گروه خاکشناسی 1401تیر  6 1401خرداد  10 4668 2420 (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك) علوم خاك روزانه 1

 دفتر ریاست 1401تیر  6 1401خرداد  10 4698 2421 (منابع خاك و ارزیابی اراضی) علوم خاك روزانه 2

 دفتر ریاست 1401تیر  6 1401خرداد  21 4806 2427 آبیاری و زهکشی روزانه 4

 دفتر گروه بیوتکنولوژی 1401تیر  6 1401خرداد 21 5003 2432 بیوتکنولوژی  روزانه 5

 دفتر ریاست 1401تیر  6 1401خرداد  22 4914 2432 (فیزیولوژی گیاهان زراعیآگروتکنولوژی) روزانه 5

 دفتر ریاست 1401تیر  6 1401تیر  1 5079 2440 بیماری شناسی گیاهی  روزانه 3

 

 

 

 

 

 5کشاورزی واقع در طبقه  چندمنظوره دانشکده به سالنصبح  8داوطلبان در روزهای تعیین شده برای مصاحبه راس ساعت 

و همچنین ریزنمرات شناسنامه اصل و کپی کارت ملی یا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،  رك تحصیلیاو مد مراجعه نمایند

  .همراه داشته باشندرا به بر در صورت دارا بودن تو گواهی نمره زبان مع ، سوابق پژوهشیمعتبر از هر دو مقطع


