
 

  

  ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان ارشناسيكپذيرش بدون آزمون در مقطع  

 ۱۴۰۲-۱۴۰۳سال تحصيلي  

ماره   دانشـگاه صـنعتي اصـفهان   اس نامه ـش ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،   17/10/1401مورخ   307862/2بر اـس ذيرش پ  جهتمعاون آموزـش

ال تحصـيلي   ته    آموختگاندانش، از بين  ۱۴۰۲  -  ۱۴۰۳بدون آزمون ـس ي پيوـس ناـس ال تحصـيلي  ورودي  ممتاز مقطع كارـش گاه    ۹۸ـس ات   هادانـش ـس و موـس

  يرد.پذميرشد دانشجو ادر مقطع كارشناسي آموزش عالي كشور

  شرایط الزم:  :الف

واحدهاي درسـی را کل سـه چهارم   ،نیمسـال  شـش پس ازکه  98دانشـگاه اختیار دارد از دانشـجویان دوره کارشـناسـی پیوسـته ورودي مهرماه  -١

  .دنمایپذیرش  ،دنباش ورودي در دانشگاه خودرشته و همدانشجویان هم درصد برتر در محدوده بیستلحاظ میانگین کل بهگذرانده و 

فهاناختصـاص : چنانچه ظرفیت پذیرش1تبصـره  نعتی اـص گاه ـص جویان دانـش رایط %20با   یافته به دانـش جویان حائز ـش دلیل انصـراف  ، بهبرتر دانـش

ا اولویت امتیاز بدانشـگاه صـنعتی اصـفهان    برتر بعدي دانشـجویان %10 از میان  ، دانشـگاه مجاز به جایگزینیتکمیل نشـود  ایشـان یا عدم تقاضـا

  باشد.میو تا سقف ظرفیت دو سوم هر کد رشته  شده کسب

  ه گردند.آموختدانشطی هشت نیمسال  الزم است و بوده  31/6/1402آخرین مهلت فراغت از تحصیل براي متقاضیان بدون آزمون  -٢

  ذیر است.پامکانگی و صرفاً براي همان سال آموختدانش: پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از 1تبصره 

ه شـوند و به لحاظ  آموختدانشکه در طول شـش نیمسـال تحصـیلی در دوره کارشـناسـی پیوسـته،   99: درخواسـت متقاضـیان ورودي  2تبصـره 

بر ظرفیت  برتر باشند، به صورت مازاد  %20ورودي خود جزء  رشته و غیر همدانشجویان هم  نگین کل هشت نیمسالمیانگین کل در مقایسه با میا

  بررسی است. پذیرش بدون آزمون، قابل

اي که ســایر شــرایط  باشــد و در رشــتهمجاز حداکثر ده نیمســال تحصــیلی میزمان در دو رشــته، مدت  همتحصــیل  : براي دانشــجویان  3تبصــره 

  مند شوند.بهره  هتوانند از تسهیالت مربوطباشند مینامه را داشته آئین

ـشگاه دوم،  گی از رـشته یا دانآموختدانشـشته، مدت مجاز از ورود به رـشته یا دانـشگاه اول تا  ـشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر ر: براي دان4تبـصره 

  حداکثر هشت نیمسال است.

اند، به تناسـب رشـناسـی پیوسـته خود شـرکت کرده در دوره کامصـوب : براي دانشـجویانی که طرح کارورزي/کارآموزي بلند مدت  5تبصـره 

  مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.دوره کارورزي سه تا دوازده ماه 

ر نه نیمسـال  اند، مدت مجاز حداکثشـرکت کرده   )کهاد(ود در دوره هاي فرعی : براي دانشـجویانی که در دوره کارشـناسـی پیوسـته خ6تبصـره 

  شود.واحدهاي درسی دوره فرعی انجام میبردگان بدون احتساب بندي نامتحصیلی است و رتبه

و با تایید  در ـسنوات اند و از مرخـصی بارداري بدون احتـساب رـشناـسی پیوـسته خود ـصاحب فرزند ـشده هایی که در دوره کا: براي خانم7تبـصره 

  باشد.اکثر ده نیمسال تحصیلی میدت مجاز حداند، مدانشگاه استفاده کرده 

  ب: نکات مهم 

ت برگزیدگان رتبه -١ جویی براي ورود به همان  15تا   1هاي  درخواـس ته یانهایی المپیادهاي علمی دانـش ته رـش نامه از ، با ارائه معرفیهاي مرتبطرـش

  باشد.رت مازاد بر ظرفیت قابل بررسی مینجش آموزش کشور به صودبیرخانه المپیاد سازمان س

ال تحصـیلی   -٢ ته ـس ی پیوـس ناـس رایط   1399  -1400اتباع غیرایرانی(مقیم ایران) ورودي کارـش تن ـش ی  توامیو بعد از آن در صـورت داـش نند متقاـض

 باشند.

  دانشگاه صنعتي اصفهان 

  دفتر جذب و هدايت استعدادهاي درخشان  

  سمه تعالي ب



ته -٣ یانی که در بیش از یک مجموعه رـش ت بررـسی پرونده دارند،  متقاـض ورت    درخواـس رفاً در ـص ان  ثبتـص ت ایـش ته، درخواـس نام مجزا در هر رـش

ط  ب باید مرت  ،دانـشگاه  ـشوراي تحـصیالت تکمیلیگروه مربوطه وطبق نظر    انتخابیهاي  مجموعه رـشتهتمام  الزم به ذکر اـست    قابل بررـسی اـست.

 با رشته تحصیلی کارشناسی متقاضی باشد.

ــ متقا -۴ ــته می  یان در هرضـ ــتهمجموعه رشـ ــی  -توانند حداکثر چهار رشـ ــورت تمایل به بررسـ گرایش را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند. در صـ

انتخاب نموده و در بند توضــیحات درخواســت، اولویت خود را براي    "ســایر"گرایش، اولویت چهارم را  -درخواســت در بیش از چهار رشــته

 د.نمایدر صورت حذف گرایش یا تغییر ظرفیت، تقاضاي داوطلب هیچ حقی براي وي ایجاد نمی نمائید. اعالمها سایر گرایش

در صورت لزوم  بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، معدل دانشجو، رزومه،  مبناي پذیرش  طبق مـصوبه ـشوراي تحـصیالت تکمیلی دانشگاه  -۵

در صـورت ناقص  رسـد.می  منتخب دانشـگاه ید کمیته  یرسـی قرار گرفته و به تامورد برمربوطه  نظر دانشـکده    اسـت که با  مصـاحبه  نامه وتوصـیه

ئولیت  بودن مدارك داوطلب،   ت.مـس ی اـس ب امتیاز در بخش مربوطه به عهده متقاـض ال براي    عدم کـس یهارـس حیح  توـص نامه تکمیل اطالعات ـص

 باشد. بارگذاري مدرك نمینام الزامی است و نیازي به در قسمت مربوط به معرف علمی در زمان ثبت

  :و مدارك اینترنتی نامج: نحوه ثبت 

 ) ســـایر فقط براي متقاضـــیان ها)، تصـــویر کارت ملی (ســـایر دانشـــگاه فقط براي متقاضـــیان مدارك موردنیاز: گواهی رتبه، تصـــویر کارنامه

گاه  یلی، افتخارات، فعالیتدانـش امل اطالعات تحـص تیار آموزـشی، فعالیتفعالیتهاي علمی، ها)، رزومه علمی (ـش ایر هاي پژوهـشی و هاي دـس ـس

 .)موارد

 گلـستان دانـشگاه  ـسامانهاز طریق    25/11/1401  ـشنبهـسه  الی  1/11/1401ـشنبه نام اینترنتی خود را در بازه زمانی روز متقاـضیان بایـستی ثبت

تت  )https://golestan.iut.ac.ir(صـنعتی اصـفهان    ریال 000/500/1نام معادل هزینه ثبت.  کمیل نمایند و نیازي به مراجعه حضـوري نیـس

  وجود ندارد. داد وجه پرداختیامکان استر. قابل پرداخت استدر سامانه گلستان زمان با تکمیل پرونده که هماست 

 ــاـمل  تکمیلی  اطالـعات تفـ ایـ رد  يارب ـــتان،  راهنـماي شـ ـــته مجموـعه  گلسـ ــال   انتـخابي ـقاـبل  ـهاگرایش و  ـهارشـ ــاـیت  ـبه،  1402براي سـ  دفتر سـ

 .نمایید مراجعه )https://evp.iut.ac.ir/fa/talent( اصفهان صنعتی دانشگاه  درخشان استعدادهاي

 ًشماره پرونده خود را حتما یادداشت و نزد خود نگه دارید. لطفا 

 باشد.مهلت ثبت نام قابل تمدید نمی 

  ها:: نحوه بررسی درخواستد 

 نام ننموده باشند به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.درخواست متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت 

   ی بین مدارك و  تب حائز شـرایط نبوده یا مغایرلخص شـود که داوطنام، بررسـی مدارك و اشـتغال به تحصـیل مشـ در هر مرحله از ثبتچنانچه

  .ایشان لغو خواهد شد نامثبتمستندات ارائه شده وجود داشته باشد 

 باشــد و دانشــگاه در قبول یا رد تقاضــا بر اســاس امتیازهاي کســب شــده اختیار دارد.ارائه درخواســت و دارا بودن شــرایط به منزله پذیرش نمی 

 آموزش کشور است.پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش 

 درخشـان دانشـگاه صـنعتی اصـفهان اعالم    هاياز طریق سـایت دفتر اسـتعداد  1402ماه  فروردینشـدگان اولیه پس از بررسـی، در اسـامی پذیرفته

  خواهد شد.

 

 

از صرفاً   03133912722و یا شماره تماس   tkt.iut.ac.irاز طریق سامانه پشتیبانی به آدرس  بدون آزمون کارشناس 

  مراجعه حضوري خودداري فرمائید.خواهشمند است از   .دنباشپاسخگو میروزهاي اداري  12الی  11ساعت 



  عنوان گرایش  مجموعه رشته 

  مهندسی مواد 

  بیومواد   -مهندسی مواد  

  استخراج فلزات   -مهندسی مواد  

  جوشکاري   -مهندسی مواد  

  خوردگی و حفاظت مواد   -مهندسی مواد  

  شناسائی و انتخاب مواد مهندسی   -مهندسی مواد  

  مهندسی معدن 

  استخراج مواد معدنی  -مهندسی معدن  

  اکتشاف مواد معدنی  -مهندسی معدن  

  اکتشاف نفت   -مهندسی معدن  

  فراوري مواد معدنی   -مهندسی معدن  

  مکانیک سنگ   -مهندسی معدن  

  مهندسی صنایع

  لجستیک و زنجیره تامین  -مهندسی صنایع  

  هاسازي سیستمبهینه  -مهندسی صنایع  

  ها و تحلیل دادهسازي سیستممدل  –مهندسی صنایع  

  مهندسی شیمی

  فرآورش   -مهندسی پلیمر  

  بیوتکنولوژي   -مهندسی شیمی  

  طراحی فرآیند   -مهندسی شیمی  

  فرایندهاي جداسازي   -مهندسی شیمی  

  مخازن هیدروکربوري   -مهندسی نفت  

  مهندسی مکانیک 

  تبدیل انرژي   -مهندسی مکانیک  

  ساخت و تولید   -مهندسی مکانیک  

  طراحی کاربردي   -مهندسی مکانیک  

  مهندسی عمران 

  هاي هیدرولیکی آب و سازه   -مهندسی عمران  

  راه و ترابري   -مهندسی عمران  

  ژئوتکنیک   -مهندسی عمران  

  سازه   -مهندسی عمران  

  مهندسی محیط زیست   -مهندسی عمران  

  مدیریت منابع آب مهندسی و    -مهندسی عمران  

  مهندسی برق 
  

  هاي الکتریکی الکترونیک قدرت و ماشین   -مهندسی برق  

  هاي قدرتسیستم  -قدرت    -مهندسی برق  

  کنترل  -مهندسی برق  

  سیستم  -مخابرات    -مهندسی برق  

  میدان و موج   -مخابرات    -مهندسی برق  

  مدارهاي مجتمع الکترونیک   -مهندسی برق  

  راتیهاي مخاب کهشب  -مهندسی برق  

  بیوالکتریک   -مهندسی پزشکی  

 مهندسی کامپیوتر 

  رایانش امن   -مهندسی کامپیوتر  

  علوم داده   -مهندسی کامپیوتر  

  هاي کامپیوتري معماري سیستم   -مهندسی کامپیوتر  

  افزار نرم   -مهندسی کامپیوتر  

  هوش مصنوعی و رباتیکز   -مهندسی کامپیوتر  

  ریاضی

  آنالیز عددي   -ریاضی کاربردي  

  بهینه سازي   -ریاضی کاربردي  

  علوم داده   -ریاضی کاربردي  

  کدگذاري و رمزنگاري   -ریاضی کاربردي  



  عنوان گرایش  مجموعه رشته 

  هاي دینامیکی معادالت دیفرانسیل و سیستم  -ریاضی کاربردي  

  آنالیز   -ریاضیات و کاربردها  

  جبر   -ریاضیات و کاربردها  

  گراف و ترکیبیات  -ریاضیات و کاربردها  

  هندسه (توپولوژي)   -ریاضیات و کاربردها  

  آمار اقتصادي و اجتماعی   آمار 

  فیزیک

  ذرات بنیادي  -فیزیک  

  فیزیک ماده چگال   -فیزیک  

  ايفیزیک هسته  -فیزیک  

  شیمی

  شیمی آلی   -شیمی  

  شیمی تجزیه   -شیمی  

  شیمی فیزیک  -شیمی  

  شیمی معدنی   -شیمی  

  نانوشیمی

  مهندسی نساجی 

  الیاف   -مهندسی نساجی  

  پوشاك   -مهندسی نساجی  

  شیمی نساجی و رنگ  -مهندسی نساجی  

  فناوري   -مهندسی نساجی  

  ونقل حمل   -مهندسی عمران    مهندسی حمل و نقل

  زبان انگلیسی   زبان انگلیسی 

  علوم و مهندسی آب 

  زهکشیآبیاري و    -علوم و مهندسی آب  

  منابع آب   -علوم و مهندسی آب  

  هاي آبی سازه   -علوم و مهندسی آب  

  مهندسی علوم باغبانی 
  اي تولید محصوالت گلخانه  -علوم و مهندسی باغبانی  

  گیاهان زینتی  -علوم و مهندسی باغبانی  

  بیوتکنولوژي کشاورزي   بیوتکنولوژي کشاورزي 

  مهندسی علوم خاك 

  شیمی، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  -حاصلخیزي و زیست فناوري خاك  مدیریت  

  بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك   -فناوري خاك  مدیریت حاصلخیزي و زیست 

  فیزیک و حفاظت خاك   -مدیریت منابع خاك  

  منابع خاك و ارزیابی اراضی   -مدیریت منابع خاك  

مهندسی زراعت و اصالح  

  نباتات

  فیزیولوژي گیاهان زراعی   -آگروتکنولوژي  

  نژادي گیاهیژنتیک و به

  مهندسی علوم دامی 

  تغذیه دام   -علوم دامی  

  تغذیه طیور   -علوم دامی  

  ژنتیک و اصالح دام و طیور  -علوم دامی  

  فیزیولوژي دام و طیور   -علوم دامی  

مهندسی علوم و صنایع  

  غذایی 

  فناوري مواد غذاییزیست  -غذایی  علوم و مهندسی صنایع  

  صنایع غذایی  -علوم و مهندسی صنایع غذایی  

  فناوري مواد غذایی  -علوم و مهندسی صنایع غذایی  

  مهندسی گیاه پزشکی 
  شناسی گیاهیبیماري   -مهندسی کشاورزي  

  شناسی کشاورزي حشره   -مهندسی کشاورزي  

  مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  طراحی و ساخت   -مکانیک بیوسیستم  مهندسی  

  فناوري پس از برداشت   -مهندسی مکانیک بیوسیستم  

  توسعه روستایی  -مهندسی کشاورزي    توسعه روستایی 



  عنوان گرایش  مجموعه رشته 

  مهندسی محیط زیست

  آلودگی محیط زیست   -علوم و مهندسی محیط زیست  

  ارزیابی و آمایش سرزمین   -علوم و مهندسی محیط زیست  

  مدیریت و حفاظت تنوع زیستی   -مهندسی محیط زیست  علوم و  

  مهندسی شیالت 
  شناسی آبزیان بوم   -علوم و مهندسی شیالت  

  تکثیر و پرورش آبزیان   -علوم و مهندسی شیالت  

  سیالب و رودخانه   -علوم و مهندسی آبخیز    مهندسی آبخیزداري 

  مهندسی علوم مرتع 
  مدیریت و کنترل بیابان   -علوم و مهندسی مرتع  

  مدیریت مرتع   -علوم و مهندسی مرتع  

  فنی و مهندسی گلپایگان

  قدرت  -مهندسی برق  

  هاسازي سیستمبهینه  -مهندسی صنایع  

  تبدیل انرژي   -مهندسی مکانیک  

  طراحی کاربردي   -مهندسی مکانیک  

  سرامیک   -مهندسی مواد  

  شناسائی و انتخاب مواد مهندسی   -مواد  مهندسی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنماي  ثبت نام

  مرحله مقدماتی 

 http://golestan.iut.ac.irمراجعه به سایت -1

 را کلیک کنید و سپس کد قابل مشاهده روي صفحه را وارد نمائید.  "ورود به سیستم" -2

 را کلیک کنید.  " متقاضی بدون آزمون کارشناسی ارشد"عبارت -3

مورد نظر خود را با رعایت    شناسه کاربري و گذرواژه در فرم ثبت مشخصات اولیه داوطلب، اطالعات خود را کامل و صحیح وارد نمائید. آنگاه  -4

 دستورالعمل ذکر شده، وارد نموده و بخاطر بسپارید. 

 ا کلیک کنید.ر "ثبت موقت مشخصات داوطلب"توضیحات مهم پائین صفحه را به دقت مطالعه نموده و سپس -5

 باالي صفحه (به رنگ آبی قابل مشاهده است) کلیک کنید. "خروج"روي کلمه -6

 را کلیک کنید و کد قابل مشاهده، روي صفحه را وارد نمائید. " ورود به سیستم" مجدداً-7

  اید، وارد نمائید. به سیستم معرفی کرده  4شناسه کاربري و گذر واژه خود را که در مرحله -8

  :لمرحله او

 را کلیک نموده و اطالعات مورد نظر را تکمیل نمائید.  مشخصات داوطلب-1

 را انتخاب نمائید. مربوطه  گزینه ابتدا در قسمت مجموعه رشته روي عالمت سوال کلیک نموده و  "مشخصات پذیرش"در بخش -2

در صورت تمایل به بررسی درخواست در بیش از    گزینه الزامی نیست).  4(تکمیل هر    آنگاه گرایش هاي مورد عالقه خود را به ترتیب وارد نمائید-3

 ها اعالم نمائید.گرایش، اولویت چهارم را سایر انتخاب نموده و در بند توضیحات درخواست، اولویت خود را براي سایر گرایش-چهار رشته

(پائین    بازگشترا کلیک نمائید و سپس    اعمال تغییراتدید گزینه  گزینه بررسی تغییرات را کلیک نموده و در صورتی که پیغام خطا دریافت ننمو-4

 صفحه سمت چپ) را کلیک نمائید.

  را تکمیل نمایید. رداختمرحله پ :مرحله دوم

فرم گواهی  ها  سایر دانشگاه دانشجویان  از گلستان را الزم است ارسال نمایند.    رتبه صادره   یگواهاصفهان  دانشجویان دانشگاه صنعتی    :سوممرحله  

  رتبه را چاپ نموده و پس از تکمیل و تائید دانشگاه محل تحصیل (امضا و مهر دانشگاه) ذخیره نمائید.

را کلیک نموده و سپس گزینه ارسال را کلیک   "تصویر کارت ملی، رزومه علمی،گواهی رتبه تایید شده   تصویر کارنامه،  ارسال"  :چهارممرحله  

  فایل اسکن شده  مرحله را آپلود و سپس گزینه اعمال تغییرات را کلیک نمائید. "انتخاب فایل"نمائید با گزینه 

   :پنجممرحله 

  چاپ یا ذخیره نموده و نزد خود نگهداري نمائید. گواهی انجام ثبت نام را کلیک کرده، یک نسخه -1

  بررسی نمایید. مجدد  درصورتی که در مرحله چاپ گواهی ثبت نام با خطا مواجه شدید ثبت نام شما ناقص می باشد لطفا مراحل ثبت نام را-2

 پذیر خواهد بود. مندرج در گواهی انجام کد ثبت نامپاسخگویی به سواالت بعدي تنها با ارائه -2


