
  بسمه تعالی

  اطالعیه دانشگاه کاشان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی

 1395آزمون نیمه متمرکز دکتري  سال 

  1اطالعیه شماره 

ورودي دکتري مورخ رساند داوطلبان حاضر در جلسه آزمون بدینوسیله به اطالع می
 توسط سازمان سنجش) سنجش علمی(ها کارنامه مرحله اول که براي آن 14/12/1394

هاي اعالم شده در جدول شماره آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصاب
با مراجعه به سایت دانشگاه کاشان به نشانی  17/2/95تا  10/2/95توانند از تاریخ می) 1(
)ir.ac.kashanu.www(  بدیهی  .ارزیابی تخصصی اقدام نمایند براي اولیه نامثبتنسبت به

رشته محل این دانشگاه ثبت نام  است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هرکد
ها در رشته آن 1395نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه  آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 

شایان ذکر . باشد )1( رهامتحانی مربوطه مساوي یا باالتر از حد نصاب مندرج در جدول شما
درصد و براي داوطلبان داراي  70 است حد نصاب الزم براي داوطلبان داراي سهمیه ایثارگر

هاي اعالم شده براي داوطلبان درصد حد نصاب 80سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط، 
 .خواهد بود) 1مندرج در جدول شماره (آزاد 

و  )شبانه(نوبت دوم  ،روزانههاي دکتري دانشگاه کاشان اعم از کلیه دورهپذیرش در  
. از طریق مصاحبه شفاهی و بررسی سوابق علمی انجام می شود پردیس خودگردان

امتیازات % 30امتیازات آموزشی و % 30مصاحبه شفاهی، % 04ارزیابی نهایی براساس 
  .پژوهشی انجام خواهد شد

 

  .هاي بعدي به آگاهی داوطلبان خواهد رسیدعیهزمان مصاحبه و سایر موارد در اطال

  



  ها ها و حد نصابهاي مورد پذیرش، ظرفیتکد رشته محل: 1جدول شماره 

 توضیحات
حد نصاب 

 دانشگاه
ظرفیت 
 رشته محلنام   دوره  پذیرش

کد 
رشته 
 محل

 
 1220 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران  -جامعه شناسی  روزانه  4 4982

 
 1241 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران  -جامعه شناسی  دوم نوبت  4 4327

 
 1280 جرم شناسی  و حقوق جزا  روزانه  2 4400

 
 1309 جرم شناسی  و حقوق جزا  نوبت دوم  2 4219

 
 1766 معارف نهج البالغه علوم و  روزانه  2 3831

 
 1775 حدیث  علوم قران و  روزانه  3 3928

 
 1835 معارف نهج البالغه  علوم و  نوبت دوم  2 2650

 
 1841 ن وحدیث آعلوم قر  نوبت دوم  3 3318

 
پردیس   3 1358

 1908 ن وحدیث آعلوم قر  خودگردان

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2157 ادبیات فارسی  زبان و  روزانه  2 5201

 
 2158 ادبیات فارسی  زبان و  روزانه  5 5352

 
 2199 ادبیات فارسی  زبان و  نوبت دوم  5 4606

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2200 ادبیات فارسی زبان و  نوبت دوم  2 4381

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2247 ادبیات عرب  زبان و  روزانه  2 4507

 
 2248 ادبیات عرب  زبان و  روزانه  5 4602

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2259 ادبیات عرب  زبان و  نوبت دوم  2 2954

 
 2260 ادبیات عرب  زبان و  نوبت دوم  5 2982

 
 2360 شیمی فیزیک  -شیمی  روزانه  3 1573

 
 2399 لی آشیمی   -شیمی  روزانه  7 2028

 
 2439 شیمی تجزیه  -شیمی  روزانه  6 1572

 
 2476 شیمی معدنی  -شیمی  روزانه  3 1666

 
 2492 معدنی  نانومواد -نانوشیمی  روزانه  5 2250



 
 2499 شیمی فیزیک  -شیمی  نوبت دوم  3 836

 
لیآشیمی  -شیمی  نوبت دوم  7 1174  2513 

 
 2526 شیمی تجزیه  -شیمی  نوبت دوم  6 1165

 
 2537 شیمی معدنی  -شیمی  نوبت دوم  3 628

 
 2543 معدنی  نانومواد -نانوشیمی  نوبت دوم  5 1184

 
 2723 جبر  -ریاضی محض  روزانه  4 2511

 
 2760 نالیزآ -ریاضی محض  روزانه  1 2266

 
 2835 جبر  -ریاضی محض  نوبت دوم  4 1716

 
 2846 نالیز آ -ریاضی محض  نوبت دوم  1 1706

 
پردیس   4 32

 2877 جبر  -ریاضی محض  خودگردان

 
پردیس   1 63

 2882 نالیز آ -ریاضی محض  خودگردان

 3032 فیزیک   روزانه  1 2155 گرایش فیزیک ماده چگال

 3033 فیزیک   روزانه  2 1690 می و مولکولیتگرایش فیزیک ا

 
 3062 نانوساختارها  -نانوفیزیک -علوم وفناوري نانو  روزانه  3 1787

 3095 فیزیک  نوبت دوم  1 1108 گرایش فیزیک ماده چگال

 3096 فیزیک   نوبت دوم  2 1003 می و مولکولیتگرایش فیزیک ا

 
 3105 نانوساختارها -نانوفیزیک -علوم وفناوري نانو  نوبت دوم  3 1016

پردیس   1 23 گرایش فیزیک ماده چگال
 3123 فیزیک   خودگردان

پردیس   2 3 می و مولکولیتگرایش فیزیک ا
 3124 فیزیک   خودگردان

 
 3268 قدرت  - مهندسی برق  روزانه  4 2402

 
 3299 کنترل  - مهندسی برق  روزانه  2 2380

 
 3337 قدرت  - مهندسی برق  نوبت دوم  4 1911

 
 3349 کنترل  - مهندسی برق  نوبت دوم  2 1729

 
پردیس   4 632

 3377 قدرت - مهندسی برق  خودگردان

 
 3614 تولید  ساخت و - مهندسی مکانیک  روزانه  2 1891

 
 3643 طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات  - مهندسی مکانیک  روزانه  8 2353



 
 3697 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  روزانه  6 2716

 
 3711 ساخت وتولید  - مهندسی مکانیک  نوبت دوم  2 1363

 
 3723 طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات - مهندسی مکانیک  نوبت دوم  8 1507

 
 3744 تبدیل انرژي  - مکانیکمهندسی   نوبت دوم  6 2162

 
پردیس   6 13

 3778 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  خودگردان

 
 3842 معدنی  اکتشاف مواد -مهندسی معدن  روزانه  1 1833

 
 3846 معدنی  استخراج مواد -مهندسی معدن  روزانه  1 2141

 
 3860 معدنی  اکتشاف مواد -مهندسی معدن  نوبت دوم  1 148

 
 3863 معدنی  استخراج مواد -مهندسی معدن  دومنوبت   1 332

 
پردیس   1 52

 3871 معدنی  اکتشاف مواد -مهندسی معدن  خودگردان

 
پردیس   1 52

 3874  معدنی  استخراج مواد -مهندسی معدن  خودگردان

 
  3998  مهندسی شیمی  روزانه  8  2955

 
 4019 مهندسی شیمی   نوبت دوم  8 1956

 
پردیس   8 7

 4030 مهندسی شیمی  خودگردان

 
 4054 نرم افزار  -مهندسی کامپیوتر  روزانه  1 3774

 
 4078 رباتیک هوش مصنوعی و -مهندسی کامپیوتر  روزانه  1 3586

 
 4100 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  نوبت دوم  1 3305

 
 4232 نانوالکترونیک -فناوري نانو  روزانه  2 2226

 
 4235 نانوالکترونیک -فناوري نانو  نوبت دوم  2 1429

 
 4844 بیابان زدایی   روزانه  4 3896

 
 4850 ب آ -بخیزداريآمهندسی  علوم و  روزانه  2 4691

 
 4863 بیابان زدایی   نوبت دوم  4 2189

 
 4868 ب آ -بخیزداريآعلوم ومهندسی   نوبت دوم  2 2813

  

 مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان


