
 بسمه تعالی

در خصوص مرحله ارزیابی تخصصیاطالعیه دانشگاه کاشان   

 1399نیمه متمرکز  سال  دکتري

  1اطالعیه شماره 

  

در انتخاب رشته خود کد یا کدهایی از  که 1399متمرکز نیمهدکتري داوطلبان الع طبدینوسیله به ا
الزم  علمی هايدر صورت داشتن حدنصاب رسانداند مینمودههاي این دانشگاه را انتخاب محلرشته

اینترنتی  با مراجعه به نشانی 29/6/99 تا 25/6/99 توانند از تاریخمی
https://register.kashanu.ac.ir ارزیابی تخصصی اقدام  شرکت در مرحله نام برايسبت به ثبتن

- ثبتدانشگاه  اینرشته محل  کد توانند جهت ارزیابی تخصصی در هربدیهی است داوطلبانی می .نمایند

 گرایش-ها در رشتهآن 1399نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  نام
الزم براي  شایان ذکر است حدنصاب باشد.دانشگاه کاشان می اعالمربوطه مساوي یا باالتر از حد نصاب 

درصد و براي داوطلبان داراي سهمیه رزمندگان و مربیان حائز  70ان داوطلبان داراي سهمیه ایثارگر
  هاي اعالم شده براي داوطلبان آزاد خواهد بود.درصد حد نصاب 80شرایط، 

هاي دکتري دانشگاه کاشان اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه) و کلیه دوره مرحله ارزیابی تخصصی
و بررسی سوابق  زیرطبق جدول  شیوه غیرحضوري (مجازي)به پردیس خودگردان از طریق مصاحبه 

 شود. علمی انجام می

  
  



     دانشگاه کاشان هاي مورد پذیرشمحلکد رشته در 99دکتري نیمه متمرکز  مصاحبه تخصصیتاریخ 
 محلرشته کد گرایش-رشتهنام   دوره  مصاحبهتاریخ 

 1028 (واحد خواهران) ادبیات فارسی زبان و  روزانه  8/7/99  9/7/99  10/7/99

 1029 ادبیات فارسی زبان و  روزانه  8/7/99  9/7/99  10/7/99

 1069 (واحد خواهران) ادبیات فارسی زبان و  نوبت دوم  8/7/99  9/7/99  10/7/99

 1070 ادبیات فارسی زبان و  نوبت دوم  8/7/99  9/7/99  10/7/99

 1209 ادبیات عرب زبان و  روزانه  8/7/99  9/7/99  10/7/99

  1210 (واحد خواهران) ادبیات عرب زبان و  روزانه  8/7/99  9/7/99  10/7/99
  1223 ادبیات عرب زبان و  نوبت دوم  8/7/99  9/7/99  10/7/99
 1224 (واحد خواهران) ادبیات عرب زبان و  نوبت دوم  8/7/99  9/7/99  10/7/99

ایران اجتماعی مسایل شناسی جامعه -شناسی جامعه روزانه  9/7/99  10/7/99  1520 

 1540 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران -جامعه شناسی  نوبت دوم  9/7/99  10/7/99

 1576  علوم قرآن و حدیث  روزانه  5/7/99  6/7/99

 1590 حدیث و قرآن علوم  نوبت دوم  5/7/99  6/7/99

 1606 حدیث و قرآن علوم  پردیس خودگردان  5/7/99  6/7/99

 1943 شناسیحقوق جزا و جرم  روزانه  9/7/99  10/7/99

 1952 شناسیجرم و جزا حقوق  نوبت دوم  9/7/99  10/7/99

 2459 شیمی فیزیک –شیمی  روزانه  12/7/99  13/7/99

 2473 شیمی فیزیک -شیمی  دوم نوبت  12/7/99  13/7/99

 2518 لیآشیمی  -شیمی  روزانه  12/7/99  13/7/99

 2540 آلیشیمی  -شیمی  نوبت دوم  12/7/99  13/7/99

 2589 تجزیهشیمی  -شیمی  روزانه  12/7/99  13/7/99

 2612 تجزیه شیمی -شیمی  نوبت دوم  12/7/99  13/7/99

 2653 شیمی معدنی -شیمی  روزانه  12/7/99  13/7/99

 2670 معدنی شیمی -شیمی  دوم نوبت  12/7/99  13/7/99

 2895 آنالیز -ریاضی  روزانه  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 2936 جبر -ریاضی  روزانه  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 2994 آنالیز عددي - کاربردي ریاضی  روزانه  1/7/99  2/7/99  3/7/99

  3025  تحقیق در عملیات - کاربردي ریاضی  روزانه  1/7/99  2/7/99  3/7/99
 3039 آنالیز -ریاضی نوبت دوم  1/7/99  2/7/99  3/7/99



 3054 جبر -ریاضی  نوبت دوم  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 3074 آنالیز عددي - کاربردي ریاضی  نوبت دوم  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 3080 تحقیق در عملیات - کاربردي ریاضی  نوبت دوم  1/7/99  2/7/99  3/7/99

  3093  آنالیز -ریاضی  پردیس خودگردان  1/7/99  2/7/99  3/7/99
  3101  جبر -ریاضی  پردیس خودگردان  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 3141 نانوساختارها -نانوفیزیک -نانو فناوري و علوم  روزانه  30/6/99  31/6/99

 3146 نانوساختارها -نانوفیزیک -فناوري نانو علوم و  نوبت دوم  30/6/99  31/6/99

  3165  ذرات بنیادي –فیزیک  روزانه  14/7/99  15/7/99  16/7/99
 3190 اپتیک و لیزر –فیزیک  روزانه  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3204 پالسما فیزیک–فیزیک  روزانه  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3232 فیزیک ماده چگال –فیزیک  روزانه  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3274  فیزیک هسته اي- فیزیک  روزانه  14/7/99  15/7/99  16/7/99

  3284  ذرات بنیادي –فیزیک  نوبت دوم  14/7/99  15/7/99  16/7/99
  3290 اپتیک و لیزر –فیزیک  نوبت دوم  14/7/99  15/7/99  16/7/99
 3293 پالسما فیزیک –فیزیک  نوبت دوم  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3304 فیزیک ماده چگال –فیزیک  دوم نوبت  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3317  فیزیک هسته اي- فیزیک  نوبت دوم  14/7/99  15/7/99  16/7/99

  3327  ذرات بنیادي –فیزیک  خودگردان پردیس  14/7/99  15/7/99  16/7/99
 3335 اپتیک و لیزر –فیزیک  خودگردان پردیس  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3339 فیزیک پالسما –فیزیک  پردیس خودگردان  14/7/99  15/7/99  16/7/99

  3344 فیزیک ماده چگال –فیزیک  پردیس خودگردان  14/7/99  15/7/99  16/7/99
 3352  فیزیک هسته اي- فیزیک  پردیس خودگردان  14/7/99  15/7/99  16/7/99

 3383 نانومواد معدنی -نانوشیمی –علوم و فناوري نانو  روزانه  30/6/99  31/6/99

 3387 معدنی نانومواد -نانوشیمی –نانو فناوري و علوم  نوبت دوم  30/6/99  31/6/99

 3617 قدرت -مهندسی برق  روزانه  5/7/99  6/7/99

 3641 قدرت -برق مهندسی  دوم نوبت  5/7/99  6/7/99

 3648 قدرت -برق مهندسی  پردیس خودگردان  5/7/99  6/7/99

 3674 کنترل -برق مهندسی  روزانه  5/7/99  6/7/99

 3687 کنترل -برق مهندسی  دوم نوبت  5/7/99  6/7/99

 3921 تولید ساخت و -مهندسی مکانیک  روزانه  30/6/99  31/6/99



 3931 تولید و ساخت -مکانیک مهندسی  نوبت دوم  30/6/99  31/6/99

 3967 جامدات مکانیک شاخه تخصصی کاربردي طراحی -مکانیک مهندسی  روزانه  30/6/99  31/6/99

 3987 جامدات مکانیک تخصصی شاخه کاربردي طراحی -مکانیک مهندسی  نوبت دوم  30/6/99  31/6/99

 4075 تبدیل انرژي -مکانیک مهندسی  روزانه  30/6/99  31/6/99

 4095 انرژي تبدیل -مکانیک مهندسی  نوبت دوم  30/6/99  31/6/99

 4108 انرژي تبدیل -مکانیک مهندسی  پردیس خودگردان  30/6/99  31/6/99

 4180  اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن  روزانه  7/7/99  8/7/99

 4186  اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن  نوبت دوم  7/7/99  8/7/99

 4187  اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن  پردیس خودگردان  7/7/99  8/7/99

 4190  استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن  روزانه  7/7/99  8/7/99

 4194  استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن  نوبت دوم  7/7/99  8/7/99

  4196  استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن  پردیس خودگردان  7/7/99  8/7/99
 4205  معدنی مواد فراوري -مهندسی معدن  روزانه  7/7/99  8/7/99

 4209  معدنی مواد فراوري -معدن مهندسی  نوبت دوم  7/7/99  8/7/99

  4211 معدنی مواد فراوري -معدن مهندسی  پردیس خودگردان  7/7/99  8/7/99
  4348  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  روزانه  5/7/99  6/7/99  7/7/99
 4358  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  نوبت دوم  5/7/99  6/7/99  7/7/99

  4392  هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر  روزانه  5/7/99  6/7/99  7/7/99
  4401  هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر  نوبت دوم  5/7/99  6/7/99  7/7/99
  4407 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر  پردیس خودگردان  5/7/99  6/7/99  7/7/99
 4543 مهندسی شیمی  روزانه  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 4558 شیمی مهندسی  نوبت دوم  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 4566 شیمی مهندسی  پردیس خودگردان  1/7/99  2/7/99  3/7/99

 4586  نانو الکترونیک -فناوري نانو  روزانه  12/7/99  13/7/99

 4588  نانو الکترونیک -فناوري نانو  نوبت دوم  12/7/99  13/7/99

 5434 مدیریت و کنترل بیابان  روزانه  19/7/99  20/7/99

 5439 بیابان کنترل و مدیریت  دوم نوبت  19/7/99  20/7/99

 5447 حفاظت آب و خاك -علوم و مهندسی آبخیزداري  روزانه  19/7/99  20/7/99

 5457 و خاك آبحفاظت  -آبخیزداري مهندسی و علوم  دوم نوبت  19/7/99  20/7/99

 
  



  نام:نحوه ثبت
از تاریخ  ،موردنیاز به شرح زیرالکترونیکی کلیه مدارك کردن و آماده اطالعیه کامل پس از مطالعهبایست می داوطلبان

 مراجعه و پس از پرداخت الکترونیکی   https://register.kashanu.ac.irبه نشانی اینترنتی 29/6/99لغایت  25/6/99
  نسبت به بارگذاري و ارسال مدارك اقدام نمایند.هزار تومان)،  هشتاد(معادل  ریال 000008 مبلغ نام بههزینه ثبت

  
  نام:مدارك الکترونیکی موردنیاز براي ثبت

   دانشگاه کاشان 1399متمرکز سال نام مرحله ارزیابی تخصصی دکتري نیمهشده درخواست ثبتتکمیل فرم -1
  تصویر کارت ملی -2
  (در صورت وجود توضیحات در صفحه آخر شناسنامه، تصویر این صفحه نیز آپلود گردد) صفحه اول شناسنامهتصویر  -3
  (ویژه آقایان) تصویر مدرك وضعیت نظام وظیفه -4
   تصویرحکم کارگزینی براي داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان -5
  1399متمرکز دکتري سال آزمون نیمه انتخاب رشته تصویر کارنامه -6
آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ( ارشد کارشناسیتصویر گواهی فراغت از تحصیل مقطع  -7

بایست تصویر گواهی تائید شده آموخته خواهند شد، میاي دانشدر مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتري حرفه 31/6/99
را آپلود  30/11/98واحدهاي گذرانده تا تاریخ  محل تحصیل، مربوط به معدلمؤسسه آموزش عالی توسط دانشگاه یا 

  )نمایند
آموخته دوره کارشناسی ناپیوسته می آن دسته از داوطلبان که دانش( کارشناسیتصویر گواهی فراغت از تحصیل مقطع  -8

  )بایست تصویر مدرك کاردانی را نیز آپلود نمایندباشند، می
  کارشناسی ارشدنمرات مقطع  ریزتصویر  -9

   کارشناسینمرات مقطع  ریزتصویر  -10
   که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد. المللی زبان ملی و یا بین هايآزمون کارنامه شرکت در تصویر -11
فایل مقاالت چاپ شده (در صفحه اول مقاله، مشخصات مجله/ کنفرانس و نام نویسندگان درج شده باشد) و تصویر  -12

  ل مشخصات مجله و نام نویسندگان)نامه پذیرش مقاالت (شام
  هاي علمی و صنعتی ایران گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشتصویر  -13
  هاي علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، رازي و ابن سینا برگزیدگی در جشنواره تصویر گواهی -14
  دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه باشد)تصویر جلد یا صفحه اول کتاب (مستند ارسالی باید نشان -15
 )ايکارشناسی ارشد و یا دکتري حرفهآموختگان دانشویژه (نامه تصویر صورتجلسه دفاع از پایان -16

  



  مهم: تذکر

هاي مقاطع کارشناسی، نامهاز جمله پایانآموزشی و پژوهشی  مستنداتکلیه مدارك و  نسخه الکترونیکی داوطلبان بایستی
در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز و  را در روز برگزاري مصاحبه خود ايارشد و یا دکتري حرفهکارشناسی 

 یند.  درخواست اعضاي هیات داوران ارائه نما

 مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان 


