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دانشگاه کاشان به شرح جدول  1398بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون 

از آنجا که هر متقاضی می تواند صرفاً به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید، گردد. ذیل اعالم می

شنبه مورخ حداکثر تا پایان وقت اداري روز انصراف،  تمایل به، درصورت معرفی شدهالزم است افراد 

  .اقدام نمایند 03155513011به شماره ) 3شماره  انصراف زیر (فرم تکمیل و فاکس فرمنسبت به  5/5/98

  مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان
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  دانشگاه کاشان 98-99تحصیلی درخواست انصراف از پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال 
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  دانشگاه کاشان را دارم. 98-99پیرو درخواست قبلی، تقاضاي انصراف از پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 
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  دانشگاه کاشان 1398اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون فهرست 

 رشته گرایش توضیحات  اسامی پذیرفته شده

 -فرمرضیه معتمدي  -مهدیه سادات میرجمالی 
   فاطمه مانیان - فاطمه جعفري فینی 

 زبان و ادبیات فارسی

محل تحصیل:  -فقط زن  
 واحد خواهران

 و ادبیات فارسی زبان ویرایش و نگارش

 
 

 جغرافیا و برنامه ریزي شهري ریزي مسکن و بازآفرینی شهريبرنامه

 
  

 طبیعت گردي

  -فاطمه اسکندري  -مطهره حیدریان 

   رضوان زراعتی
 زبان و ادبیات عربی

محل تحصیل:   فقط زن  
  واحد خواهران

 زبان و ادبیات عربی

 سمانه دهقانی- فرناز صالح جزي 
  

 زبان عربیمترجمی 

  - مهدیه ابوالحسنی  -فاطمه نامیان 

   حوریه سادات صالحی
 مطالعات فرهنگی

محل تحصیل:   فقط زن  
  واحد خواهران

 مطالعات فرهنگی

  علوم قرآن و حدیث      زینب مرادي

محل تحصیل:   فقط زن  زهرا زارعی
  واحد خواهران

  علوم قرآن و حدیث  

 
 

 البالغهنهج اخالق و تربیت فردي و اجتماعی

  البالغهنهج  اصول الدین و معارف علوي  

 حوریه قاسمیان
  

 فلسفه و کالم اسالمی



 ادیان و عرفان   

 برنامه ریزي درسی   فاطمه قاضیان

 مدیریت آموزشی   شیرین عبدالوهابی -شفیعه ستاري

 موزش زبان انگلیسیآ   الهه یزدان خواه -پگاه ضیایی -نسترن سرلک

  -زینب خدمتی -عباسیمهسا 

 عارفه فخرالدینی
 حقوق جزا و جرم شناسی  

 باستان شناسی پیش از تاریخ ایران  نرجس خان فینی -نسرین طحان منفرد

  -زهرا نقی بیرانوند -سارا تقوي مقدم

 مهتاب شاهوردي 
 

تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و 
 هاي دیگرسرزمین

  باستان شناسی

 - فاطمه عبدالغدیري آرانی -مهدیه نوري بیدگلی
  روانشناسی تربیتی   فاطمه الماسی -مریم علیزاده زارعی

محل تحصیل:   فقط زن  
  روانشناسی تربیتی  واحد خواهران

 کسب و کارمدیریت  استراتژي  عربیان آرانی خانم کوثر

  کسب و کارمدیریت   عملیات و زنجیره تامین  

  کسب و کارمدیریت   مالی  

 شیمی فیزیکشیمی   

 شیمی شیمی الی  

 شیمی شیمی معدنی  

 -زادهسمانه نصراله -فاطمه قاضی - نرگس راحمی
 شیمی شیمی تجزیه  زهرا یلوه

 فیتوشیمی   فاطمه رحیمی -فاطمه غیاثی

 نانوشیمی   فاطمه صنعتکار  - زبنب طالب زاده



 فیزیک فیزیک ماده چگال  

 فیزیک فیزیک پالسما  

 فیزیک ايهستهفیزیک   

 فیزیک هاذرات بنیادي و نظریه میدان  

 نانوفیزیک   

 فوتونیک   فرزاد کرباسی

 بیوشیمی   

 ریاضی محض جبر  

 ریاضی محض )هندسه (توپولوژي  

 ریاضی کاربردي آنالیز عددي  وحید جعفرزاده زارع

  ریاضی کاربردي  سازيبهینه  

 فاطمه نان آور -مهران مداح
 

هاي معادالت دیفرانسیل و سیستم
  دینامیکی

  ریاضی کاربردي

  ریاضی کاربردي  رمز و کد  

 مهندسی برق مدارهاي مجتمع الکترونیک  مریم جهانبازي - راهله عرب بافرانی

  - ابوالفضل عظیمی -سید محمد طاهر

 محمد تقی خدا ترس
 مهندسی برق هاي قدرتسیستم 

 امیرحسین عطایی کچوئی  -امیرحسین جعفري
 

هاي الکترونیک قدرت و ماشین
 الکتریکی

 مهندسی برق

 مهندسی برق مخابرات میدان و موج  

 مهندسی برق مخابرات سیستم  گرزادهفاطمه قلع -رسول شکوهی

 مهندسی برق کنترل  زادهمهدي شادمانی



رشته کارشناسی: مجموعه   
 مهندسی برق

  هاي انرژيسیستممهندسی   تکنولوژي انرژي

 مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست  زینب توکلی گارماسه

  مهندسی شیمی  فرآیندهاي جداسازي    محمد حسامی -محمد پاکی

  فائزه دبستانی قمبوانی
  مهندسی شیمی  طراحی فرآیند  

 مهندسی شیمی پلیمر  راضیه صالحی -نژادتارا غفاري

رشته کارشناسی: مجموعه   
 شیمیمهندسی 

  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي

  -ابوالفضل ماشااله زاده - علی آبیاتی

  رسول سرکرده
 مهندسی عمران سازه 

  -حسین اسپنانی -محمد جواد آقایی ریزي

 عماد محسنی
 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 

 -محمدرضا انوري -شایان منانی -صادق شاه باال
 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي  محمدرضا حقیقت -دآرانیفرنعیمه معروفی

  - محمدرضا سیاح - مجتبی دیانت پور

   -جواد نوروزي -ابوالفضل طاهرزاده فینی

 محمد جواد احمدي - مجتبی مومن

 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي 

رشته کارشناسی: مجموعه   سید علی سادات
 مهندسی مکانیک

  انرژيهاي مهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي

 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی  محمدحسن شاهیان -حمیدرضا غائبی

 مهندسی معدن استخراج معدن  علی داداي یزدلی

 مهندسی معدن اکتشاف معدن  



 مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  

   -پرهام زیلوچیان مقدم - فرید لطفعلی

 امیر ثریائی مقدم- بدرالدین بهشتی سید
 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

 مهندسی آبخیزداريعلوم و  سیالب و رودخانه  

  مهندسی آبخیزداريعلوم و   آبخیزداري شهري  

 مهندسی مرتععلوم و  گیاهان دارویی و صنعتی  

 زیستسی محیط مهندعلوم و  هاي محیط زیستلودگیآ  

  زیستسی محیط مهندعلوم و   ارزیابی و آمایش سرزمین  

 بیابان مدیریت و کنترل   

   -عارفه عطایی -زهرا حمامیان زواره

   - سپیده سراج - سمانه رضایی شهرکی

 زینب قاسمی سنگی

 مهندسی معماري  

  معماري فناوري معماري بیونیک  گلبرگ صادقیان -نیکو سرشتی

 پژوهش هنر   زهراسادات هاشمی -امیرحسین هادیزاده

 هنراسالمی سفال و سرامیک   مریم ترابیان -ندا اسدي چیمه

 فرش مواد اولیه و رنگرزي  زهرا بخارایی -زادهمرضیه جان

 

 
 


