
 بسمه تعالی

در خصوص مرحله ارزیابی تخصصیاطالعیه دانشگاه کاشان   

 1397نیمه متمرکز  سال  دکتري

  2اطالعیه شماره 

  

نانوفیزیک، نانوالکترونیک و هاي در رشته 1397متمرکز نیمهدکتري داوطلبان الع طبدینوسیله به ا
-اند مینمودههاي این دانشگاه را انتخاب محلدر انتخاب رشته خود کد یا کدهایی از رشتهکه  نانوشیمی

طبق جدول زیر براي شرکت در مصاحبه توانند میالزم  علمی هايدر صورت داشتن حد نصاب رساند
این دسته از داوطلبان با توجه به تاخیر زمان اعالم  در مورد فرمایند. مراجعهمرحله ارزیابی تخصصی 

به ثبت نام اینترنتی از طریق نشانی نتایج اولیه از سوي سازمان سنجش آموزش کشور نیازي 
https://register.kashanu.ac.ir نمی باشد.  

 
 

  داوطلبان براي انجام مرحله مصاحبه همراه خود داشته باشند:بایست مدارك مورد نیاز که می
 (فرم پیوست)دانشگاه کاشان  1397متمرکز سال شده مرحله ارزیابی تخصصی دکتري نیمهفرم تکمیل -1

  اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویري از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی -2

  1397دکتري سال تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز  -3

 31/6/97آن دسته ازدانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ اصل و تصویر مدرك کارشناسی ارشد ( -4
اي فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تائید در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتري حرفه



دل واحدهاي گذرانده تا تاریخ محل تحصیل، مربوط به معمؤسسه آموزش عالی شده توسط دانشگاه یا 
  ).را همراه داشته و ارائه نمایند 30/11/96

آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل  دوره کارشناسی ناپیوسته اصل و تصویر مدرك کارشناسی ( -5
  ).بایست اصل و تصویر مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایندمی باشند، می

فوق  5و  4مندرج در بندهاي   قادر به ارائه اصل مدرك یا مداركداوطلبانی که به دالئلی  -تبصره
باشند، الزم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك را  نمی

 به همراه داشته باشند.

التحصیل دوره  آن دسته از معرفی شدگانی که فارغریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد ( -6
  .)کاردانی را نیز ارائه نمایند ریز نمرات مقطعبایست  باشند می کارشناسی ناپیوسته می

  هاي کارشناسی و کارشناسی ارشدنامهپایان -7
المللی که در آن نمره زبان اخذ شده  هاي ملی و یا بین گواهی شرکت در آزمون تصویراصل و  -9
  شخص باشد.م

اصل و تصویرحکم کارگزینی براي داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی  -10
 آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی  سایر -11
 درآمدهاي«حساب به واریز شده هزار تومان)  هفتادریال (معادل  700000اصل فیش بانکی به مبلغ  -12

شعبه دانشگاه کاشان به شماره  -بانک تجارت نزد» معاونت آموزشی دانشگاه کاشان اختصاصی
 در مصاحبه یک داوطلب شرکتجهت ( 000160906572552با شماره شناسه پرداخت  1609065725

ها کافی  محلریال بدون توجه به تعداد کد رشته 700000چند کد رشته محل این دانشگاه، پرداخت مبلغ 
  .)است



 مکان مصاحبه
شروع 
  مصاحبه

مصاحبه شوندگان براساس 
 حرف اول نام خانوادگی

 تاریخ مصاحبه
ظرفیت 
  پذیرش

 گرایش-رشتهنام   دوره

  کد
-رشته

 محل

پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو

 صبح 8
 5/3/97  شالف  تا  

  روزانه  4
 -نانوفیزیک -نانو فناوري و علوم

 نانوساختارها
2997 

 6/3/97 يتا    ص

پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو

 5/3/97  شالف  تا   صبح 8
  نوبت دوم  2

 -نانوفیزیک -فناوري نانو علوم و
 نانوساختارها

3000 
 6/3/97 يتا    ص

پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو

 7/3/97 شالف  تا  صبح 8
 -نانوشیمی –و فناوري نانوعلوم   روزانه  7

 نانومواد معدنی
3225 

 8/3/97 يتا    ص

پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو

 7/3/97 شالف  تا  صبح 8
  نوبت دوم  4

 -نانوشیمی –نانو فناوري و علوم
 معدنی نانومواد

3227 
 8/3/97 يتا    ص

پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو

 4379  نانو الکترونیک -فناوري نانو  روزانه  3  5/3/97 يالف  تا   صبح 8

پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو

 4381  نانو الکترونیک -فناوري نانو  نوبت دوم  2  5/3/97 يالف  تا  صبح 8

 

  
 مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان 


