
  بسمه تعالی

 1399سال  کارشناسی ارشد مقطع در آزمون استعدادهاي درخشان بدون فراخوان پذیرش
 دانشگاه کاشان

پذیرش بدون آزمون استعدادهاي «نامه دانشگاه کاشان براساس آئینرساند بدینوسیله به اطالع می
وزارت علوم،  06/11/1398مورخ  و/300430به شماره » کارشناسی ارشددرخشان در دوره تحصیلی 

-رشتهمقطع کارشناسی ارشد در  1399-1400 سال تحصیلی اول نیمسال تحقیقات و فناوري براي

   .پذیردمی دانشجو زیربه شرح جدول  هايگرایش

  

 :شرایط پذیرش

 ششس از بانه کارشناسی پیوسته کـه پهاي روزانه و شآموختگان دورهدانشجویان و دانشف) ال
ه پانزدبه لحاظ میانگین کل جزو سه چهارم واحدهاي درسی  با گذراندن حداقل و تحصیلی النیمس

نیمسال اول یا ( 98-99 باشند و در سال تحصیلیخود ورودي هم و رشتهدرصد برتر دانشجویان هم
  .آموخته شوندمدت هشت نیمسال دانش و حـداکثر طـی) 31/6/99 دوم تـا تـاریخ

ه  -پانزدهم مرحله نهـایی المپیادهـاي علمـی هاي اول تا برگزیدگان رتبه  )ب دانشـجویی بـا اراـئ
  .دبیرخانه المپیاد معرفـی نامـه از

  

  نام:نحوه ثبت
موردنیاز به شرح الکترونیکی کلیه مدارك کردن و آماده ي فراخوانپس از مطالعهبایست می داوطلبان

به نشانی اینترنتی  15/12/1398لغایت  03/12/1398از تاریخ  ،زیر
https://register.kashanu.ac.ir  مبلغ نام بههزینه ثبت الکترونیکی پرداختپس از مراجعه و 

کد و  ارسال مدارك اقدامو بارگذاري نسبت به  ،)هزار تومان و پنج فتاده (معادل ریال 000057
  .دقت یادداشت و نگهداري نمایندهاي بعدي بهرهگیري را براي پیگیري

  
  
  



  :نامموردنیاز براي ثبت مدارك الکترونیکی

استفاده از شرایط ب باال  داوطلبان( JPGبه فرمت  2و  1شده شماره  هاي تکمیلفرمتصویر  -1
  )مذکور را ارسال نمایند امهنمعرفی، 2 بایستی بـه جـاي فـرم شـماره

   JPGبه فرمت  تصویر کارت ملی -2

(در صورت وجود توضیحات در صفحه آخر  JPGبه فرمت  صفحه اول شناسنامهتصویر  -3
  شناسنامه، تصویر این صفحه نیز ارسال گردد)

   JPGدوره کارشناسی حداقل تا پایان نیمسال ششم به فرمت نمرات  ریزتصویر  -4

  

  تذکرات مهم:

، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و کارشناسی ارشدپذیرش بدون آزمون در مقطع  -1
صورت می پذیرد. بدیهی است ارسال  نلباها و سوابق داوطمقررات دانشگاه پس از ارزیابی فعالیت

  مدارك، هیچ گونه حقی براي دواطلب ایجاد نخواهد کرد.

  گردد. مسترد نمیداوطلبان به هیچ وجه وجه واریزي  -2

کاشان  و فقط از طریق سایت دانشگاه 1399اول خرداد  زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه پذیرش، نیمه -3
  د.شخواهد انجام  www.kashanu.ac.ir اینترنتی به نشانی

صورت دانشگاه کاشان قرار گیرند، بهشدگان داوطلبان واجد شرایطی که در ردیف پذیرفتهقبولی   -4
مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت عمومی ایشان از سوي دبیرخانه گزینش 

  دانشجو خواهد بود.
  شدگان نهایی مجاز به تغییر رشته یا محل تحصیل نخواهند بود. پذیرفته -5
تحصیل منصرف شوند ملزم به پرداخت هزینه نام از درصورتی که پس از ثبتشدگان پذیرفته -6

  آموزش رایگان خواهند بود.
براي کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه کاشان  توانندمیداوطلبان  -7
)www.kashanu.ac.ir( - مدیریت تحصیالت تکمیلی و  -و تحصیالت تکمیلیآموزشی  ونتمعا

  اس حاصل نمایند.تم 03155912287و یا با شماره تلفن  درخشان مراجعه استعدادهاي



  هاي مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه کاشانگرایش -جدول رشته

 ردیف رشته گرایش توضیحات

  
 1 زبان و ادبیات فارسی

 
 2 ریزي شهريجغرافیا و برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهريبرنامه

  
 3 (اکوتوریسم) طبیعت گردي

  
 4 ادبیات عربی

 خواهران واحد: لیتحص محل  زن، فقط
 

 5 ادبیات عربی

  
 6 مترجمی زبان عربی

  
 7 پژوهش علوم اجتماعی

  
 8 مطالعات فرهنگی

 9  علوم قرآن و حدیث    

 10  علوم قرآن و حدیث    خواهران واحد: لیتحص محل  زن، فقط

 
 11 البالغهنهج اجتماعی اخالق و تربیت فردي و

 12  البالغهنهج  الدین و معارف علوياصول 

  
  13 فلسفه و کالم اسالمی

 14 ادیان و عرفان  

  15 ریزي درسیبرنامه  

 16 مدیریت آموزشی  

 17 موزش زبان انگلیسیآ  

 18 شناسیحقوق جزا و جرم  

  19  خانواده حقوق   خواهران واحد: لیتحص محل  زن، فقط

 20 باستان شناسی دوران تاریخی ایران 



 21  باستان شناسی هاي دیگرتمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین 

  22  عمومیروانشناسی   

  23  روانشناسی تربیتی  واحد خواهرانمحل تحصیل:   ،فقط زن

  24 کارآفرینی گردشگري 

 25  کسب و کارمدیریت   عملیات و زنجیره تامین 

  26  کسب و کارمدیریت   مالی 

  27 شیمی لیآشیمی  

 28 شیمی شیمی معدنی 

 29 شیمی فیزیکشیمی  

 30 شیمی شیمی تجزیه 

 31  شیمی   شیمی دارویی 

 32 فیتوشیمی  

 33 نانوشیمی  

 34  یمیوشیب   

 35 فیزیک فیزیک ماده چگال 

 36 فیزیک فیزیک پالسما 

 37 فیزیک ايهستهفیزیک  

 38 فیزیک هابنیادي و نظریه میدانذرات  

 39 فوتونیک  

 40 نانوفیزیک  

 41  کاربردها و اتیریاض  آنالیز 

 42 یات و کاربردهاریاض جبر 



 43 کاربردها و اتیریاض )هندسه (توپولوژي 

  44  ریاضی کاربردي  رمز و کد 

 45 ریاضی کاربردي آنالیز عددي 

 46  ریاضی کاربردي  سازيبهینه 

  47  ریاضی کاربردي  هاي دینامیکیمعادالت دیفرانسیل و سیستم 

  48 مهندسی برق مدارهاي مجتمع الکترونیک 

  49 مهندسی برق هاي قدرتسیستم 

 50 مهندسی برق هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین 

 51 مهندسی برق مخابرات میدان و موج 

 52 مهندسی برق مخابرات سیستم 

 53 مهندسی برق کنترل 

 54  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي رشته کارشناسی: مجموعه مهندسی برق

 55 مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست 

 56  مهندسی شیمی  فرآیندهاي جداسازي  

 57  مهندسی شیمی  طراحی فرآیند  

 58 مهندسی شیمی پلیمر 

 59  مهندسی شیمی   نانوفناوري 

 60  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي کارشناسی: مجموعه مهندسی شیمیرشته 

 61 مهندسی عمران سازه 

 62 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 

 63 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي 



 64 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي 

 65  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي رشته کارشناسی: مجموعه مهندسی مکانیک

 66 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی 

 67 مهندسی معدن یمعدن مواداستخراج  

 68 مهندسی معدن یمعدن مواد اکتشاف 

 69 مهندسی مواد مهندسیشناسایی و انتخاب مواد  

 70 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

 71  کامپیوتر مهندسی  هوش مصنوعی و رباتیکز 

  72 مهندسی آبخیزعلوم و  حفاظت آب و خاك 

 73  مهندسی آبخیزعلوم و   آبخیزداري شهري 

 74  مهندسی آبخیزعلوم و   مدیریت حوزه آبخیز 

  75 مهندسی مرتععلوم و  گیاهان دارویی و صنعتی 

 76 زیستسی محیط مهندعلوم و  محیط زیست لودگیآ 

 77  زیستسی محیط مهندعلوم و   ارزیابی و آمایش سرزمین 

 78 بیابان مدیریت و کنترل  

 79 مهندسی معماري  

 80  معماري فناوري معماري بیونیک 

 81 پژوهش هنر  

 82 هنراسالمی سفال و سرامیک 

 83 فرش مواد اولیه و رنگرزي 

  

  مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان


