
 بسمه تعالی

 در خصوص مرحله ارزیابی تخصصیاطالعیه دانشگاه کاشان 

 1044نیمه متمرکز  سال  دکتری

 1اطالعیه شماره 

 

در انتخاب رشته خود کد یا کدهایی از  که 0011متمرکز نیمهدکتری داوطلبان الع طبدینوسیله به ا

الزم  علمی هایت داشتن حدنصابدر صور ،رسانداند مینمودههای این دانشگاه را انتخاب محلرشته

ا ت 92/19/0011 تاریخ از https://register.kashanu.ac.ir شانیبه ن مراجعه باتوانند می

بدیهی است  .ارزیابی تخصصی اقدام نمایند شرکت در مرحله نام برایسبت به ثبتن 10/10/0011

نمایند که نمره کل  نامثبتدانشگاه  اینرشته محل  کد توانند جهت ارزیابی تخصصی در هرداوطلبانی می

مربوطه مساوی یا باالتر  گرایش-ها در رشتهآن 0011مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 

ی سهمیه شایان ذکر است حدنصاب الزم برای داوطلبان دارا باشد.دانشگاه کاشان می اعالاز حد نصاب 

درصد حد  01درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط،  01ان ایثارگر

 های اعالم شده برای داوطلبان آزاد خواهد بود.نصاب

های دکتری دانشگاه کاشان اعم از روزانه، نوبت دوم )شبانه( و کلیه دوره مرحله ارزیابی تخصصی

و بررسی سوابق  زیرطبق جدول  شیوه غیرحضوری )مجازی(به مصاحبه از طریق  دانشگاهیپردیس 

 شود. علمی انجام می
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    دانشگاه کاشان های مورد پذیرشمحلکد رشته در 1044دکتری نیمه متمرکز  مصاحبه تخصصیتاریخ 

 محلرشته کد گرایش-رشتهنام  دوره تاریخ مصاحبه

 0190 )واحد خواهران( ادبیات فارسی زبان و روزانه 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0191 ادبیات فارسی زبان و روزانه 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0110 )واحد خواهران( ادبیات فارسی زبان و نوبت دوم 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0110 ادبیات فارسی زبان و نوبت دوم 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0021 ادبیات عرب زبان و روزانه 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0021 )واحد خواهران( ادبیات عرب زبان و روزانه 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0901 ادبیات عرب زبان و نوبت دوم 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

 0900 )واحد خواهران( ادبیات عرب ن وزبا نوبت دوم 92/10/0011 01/10/0011 13/31/3033

ایران اجتماعی مسایل شناسی جامعه -شناسی جامعه روزانه 09/10/0011 31/30/3033  0119 

 0190 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران -جامعه شناسی نوبت دوم 09/10/0011 31/30/3033

 0110 ()واحد خواهران ایران اجتماعی لمسای شناسی جامعه -شناسی جامعه روزانه 09/10/0011 31/30/3033

 0119 علوم قرآن و حدیث روزانه 10/10/0011 30/30/3033

 0111 حدیث و قرآن علوم نوبت دوم 10/10/0011 30/30/3033

 0100 حدیث و قرآن علوم دانشگاهیپردیس  10/10/0011 30/30/3033

 0111  علوم و معارف نهج البالغه روزانه 10/10/0011 30/30/3033

شناسی حقوق جزا و جرم روزانه 10/10/0011 30/30/3033  0291 

 0201 شناسیجرم و جزا حقوق نوبت دوم 10/10/0011 30/30/3033

 9010 شیمی فیزیك –شیمی روزانه 91/10/0011 02/31/3033

 9009 شیمی فیزیك -شیمی دوم نوبت 91/10/0011 02/31/3033

 9190 لیآشیمی  -شیمی روزانه 91/10/0011 02/31/3033

 9109 آلیشیمی  -شیمی نوبت دوم 91/10/0011 02/31/3033

 9100 تجزیهشیمی  -شیمی روزانه 91/10/0011 02/31/3033

 9110 تجزیه شیمی -شیمی نوبت دوم 91/10/0011 02/31/3033

 9101 شیمی معدنی -شیمی روزانه 91/10/0011 02/31/3033

 9119 معدنی شیمی -شیمی بت دومنو 91/10/0011 02/31/3033

 9000 آنالیز -ریاضی روزانه 00/10/0011 00/10/0011 30/31/3033

 9212 جبر -ریاضی روزانه 00/10/0011 00/10/0011 30/31/3033

 9201 کاربردی – ریاضی روزانه 00/10/0011 00/10/0011 30/31/3033



 0910 جبر -ریاضی نوبت دوم 00/10/0011 00/10/0011 30/31/3033

 0110 نانوساختارها -نانوفیزیك -نانو فناوری و علوم روزانه 10/10/0011 30/31/3033

 0119 نانوساختارها -نانوفیزیك -فناوری نانو علوم و نوبت دوم 10/10/0011 30/31/3033

 0100 ذرات بنیادی –فیزیك روزانه 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0120 اپتیك و لیزر –فیزیك روزانه 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0010 پالسما فیزیك–فیزیك روزانه 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0000 فیزیك ماده چگال –فیزیك روزانه 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0000 فیزیك هسته ای-فیزیك روزانه 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0910 اپتیك و لیزر –فیزیك نوبت دوم 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0912 پالسما فیزیك –فیزیك نوبت دوم 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0911 اپتیك و لیزر –فیزیك دانشگاهی پردیس 99/10/0011 90/10/0011 00/31/3033

 0920 نانومواد معدنی -مینانوشی –علوم و فناوری نانو روزانه 10/10/0011 30/31/3033

 0921 معدنی نانومواد -نانوشیمی –نانو فناوری و علوم نوبت دوم 10/10/0011 30/31/3033

 0191 قدرت -مهندسی برق روزانه 11/10/0011 11/10/0011 30/30/3033

 0100 قدرت -برق مهندسی دوم نوبت 11/10/0011 11/10/0011 30/30/3033

 0119 قدرت -برق مهندسی دانشگاهی پردیس 11/10/0011 11/10/0011 30/30/3033

 0101 کنترل -برق مهندسی روزانه 11/10/0011 11/10/0011 -

 0121 کنترل -برق مهندسی دوم نوبت 11/10/0011 11/10/0011 -

 0000 تولید ساخت و -مهندسی مكانیك روزانه 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0000 تولید و ساخت -مكانیك مهندسی نوبت دوم 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0000  کاربردی طراحی -مكانیك مهندسی روزانه 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0021  کاربردی طراحی -مكانیك مهندسی نوبت دوم 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0200 تبدیل انرژی -مكانیك مهندسی روزانه 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0111 انرژی تبدیل -مكانیك مهندسی نوبت دوم 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0101 انرژی تبدیل -مكانیك مهندسی دانشگاهی پردیس 10/10/0011 12/10/0011 33/31/3033

 0100 اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن روزانه 00/10/0011 30/31/3033

 0129 اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن نوبت دوم 00/10/0011 30/31/3033

 0120 استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن روزانه 00/10/0011 30/31/3033

فراوري مواد معدني -مهندسي معدن روزانه 00/10/0011 30/31/3033  0114 

 0000 فراوری مواد معدنی -مهندسی معدن نوبت دوم 00/10/0011 30/31/3033



 0091 مكانیك سنگ -مهندسی معدن روزانه 00/10/0011 30/31/3033

 0091 مكانیك سنگ -معدن مهندسی دانشگاهی پردیس 00/10/0011 30/31/3033

 0911 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر روزانه 10/10/0011 10/10/0011 30/30/3033

 0900 نرم افزار -مپیوترمهندسی کا نوبت دوم 10/10/0011 10/10/0011 30/30/3033

 0012 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر روزانه 10/10/0011 10/10/0011 30/30/3033

 0091 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر نوبت دوم 10/10/0011 10/10/0011 30/30/3033

 0091 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر دانشگاهی پردیس 10/10/0011 10/10/0011 30/30/3033

 0090 مهندسی شیمی روزانه 10/0011/.92 01/10/0011 13/31/3033

 0001 شیمی مهندسی نوبت دوم 10/0011/.92 01/10/0011 13/31/3033

 0001 شیمی مهندسی دانشگاهی پردیس 10/0011/.92 01/10/0011 13/31/3033

 0019 نانو الكترونیك -فناوری نانو روزانه 10/10/0011 30/31/3033

 0010 نانو الكترونیك -فناوری نانو نوبت دوم 10/10/0011 30/31/3033

 1910 مدیریت و کنترل بیابان روزانه 10/10/0011 30/31/3033

 1910 بیابان کنترل و مدیریت دوم نوبت 10/10/0011 30/31/3033

 1900 حفاظت آب و خاک -علوم و مهندسی آبخیزداری روزانه 10/10/0011 30/31/3033

 1909 و خاک آبحفاظت  -آبخیزداری مهندسی و علوم دوم نوبت 10/10/0011 30/31/3033

 

 نام:نحوه ثبت

از تاریخ  ،نیاز به شرح زیر موردالکترونیکی کلیه مدارک کردن و آماده اطالعیه کامل پس از مطالعهبایست می داوطلبان

مراجعه و پس از پرداخت   https://register.kashanu.ac.irبه نشانی اینترنتی 31/31/3033لغایت  00/30/3033

 فیلم آموزشی، لینک کالس و فایلهزار تومان(،  و هشت هشتاد)معادل  ریال 333388 مبلغ نام بههزینه ثبت الکترونیکی

الزم به ذکر  اقدام نمایند. نسبت به بارگذاری و ارسال مدارک های فیلم آموزشی بق دستورالعملطرا دریافت کرده و  مدارک

 .خواهد رسید ایشانیک روز قبل از مصاحبه از طریق تماس تلفنی به اطالع  هر داوطلب مصاحبه برگزاریاست ساعت 

 

 نام:مدارک الکترونیکی موردنیاز برای ثبت

  دانشگاه کاشان 3033متمرکز سال نام مرحله ارزیابی تخصصی دکتری نیمهدرخواست ثبتشده تکمیل فرم -3

 تصویر کارت ملی -0

 )در صورت وجود توضیحات در صفحه آخر شناسنامه، تصویر این صفحه نیز آپلود گردد( صفحه اول شناسنامهتصویر  -1
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 )ویژه آقایان( تصویر مدرک وضعیت نظام وظیفه -0

  کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیانحکم  تصویر -0

 3033متمرکز دکتری سالآزمون نیمه انتخاب رشته تصویر کارنامه -2

آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ) ارشد کارشناسیتصویر گواهی فراغت از تحصیل مقطع  -0

بایست تصویر گواهی تائید شده آموخته خواهند شد، میای دانشدر مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه 13/2/3033

را آپلود  13/33/00محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ مؤسسه آموزش عالی توسط دانشگاه یا 

 (نمایند

اسی ناپیوسته آموخته دوره کارشنآن دسته از داوطلبان که دانش) کارشناسیتصویر گواهی فراغت از تحصیل مقطع  -8

 (بایست تصویر مدرک کاردانی را نیز آپلود نمایندباشند، می می

 کارشناسی ارشدنمرات مقطع  ریزتصویر  -0

  کارشناسینمرات مقطع  ریزتصویر  -33

 آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد که در المللی زبان ملی و یا بین هایآزمون کارنامه شرکت در تصویر -33

االت چاپ شده )در صفحه اول مقاله، مشخصات مجله/ کنفرانس و نام نویسندگان درج شده باشد( و تصویر فایل مق -30

 نامه پذیرش مقاالت )شامل مشخصات مجله و نام نویسندگان(

 های علمی و صنعتی ایران گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشتصویر  -31

 های علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا برگزیدگی در جشنواره تصویر گواهی -30

 دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه باشد(تصویر جلد یا صفحه اول کتاب )مستند ارسالی باید نشان -30

 (ایکارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهآموختگان دانشویژه )نامه تصویر صورتجلسه دفاع از پایان -32

 

 مهم: تذکر

های مقاطع کارشناسی، نامهاز جمله پایانآموزشی و پژوهشی  مستنداتکلیه مدارک و  نسخه الکترونیکی وطلبان بایستیدا

در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز و  را در روز برگزاری مصاحبه خود ایکارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه

 یند.  درخواست اعضای هیات داوران ارائه نما

 دانشگاه کاشان تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان مدیریت


