
 
 

 بسمه تعالی

 1402سال  کارشناسی ارشد مقطع در آزمون استعدادهای درخشان بدون فراخوان پذیرش

 دانشگاه کاشان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان »نامه دانشگاه کاشان براساس آئینرساند بدینوسیله به اطالع می

 نیمسال برایی وزارت علوم، تحقیقات و فناور 17/10/1401مورخ « کارشناسی ارشددر دوره تحصیلی 

 1به شرح جدول شماره  هایگرایش-رشتهمقطع کارشناسی ارشد در  1402-1403 سال تحصیلی اول

 .پذیردمی دانشجو

 :درخشان لینک آیین نامه پذیرش استعداد

 https://graduate.kashanu.ac.ir/file/download/page/1676826902-.pdf 

 

 :شرایط پذیرش

که شرایط ذیل را داشته باشند می  دانشگاه آموختگان کارشناسـی پیوسـتهدانشجویان و دانشف( ال

 توانند دراین فراخوان شرکت نمایند

نیمسال با گذرانیدن حداقل سه چهارم واحدهای درسی مصوب از نظر معدل  6دانشجویان پس از -1

 هم ورودی باشند –کل جزو بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته 

 دانشجوحداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود-1-1

تحصیل همزمان دو رشته ویژه دانشجویان آیین نامه  : برای دانشجویان تحصیل همزمان به استناد 1تبصره

استعداد درخشان مدت تحصیل ده نیمسال است و در رشته ای که سایر شرایط این آیین نامه را داشته 

 باشند می توانند از تسهیالت مربوط بهره مند شوند



 
 

ی : برای خانم هایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده اند و از مرخص 2تبصره 

بارداری بدون احتساب سنوات و تایید دانشگاه استفاده کرده اند مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی 

 است.

: برای دانشجویان مهمان ، انتقالی یا تغییر رشته مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا  3تبصره 

قایسه متقاضیان برای رتبه بندی و نیمسال است و م 8دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم حداکثر 

تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام می شود که بیشترین واحد خود را با آنها گذرانده 

 اند

که در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته می شوند  2و 1: برای دانشجویان موضوع تبصرههای  4تبصره 

یشان با گذرانیدن سه چهارم واحد های درسی مصوب،بامعدل )به ترتیب(معدل هفت یا هشت نیمسال ا

شش نیمسال دانشجویان هم رشته ای که بیشترین واحد های درسی خود را با ایشان گذرانده اند مقایسه 

 می شود.

پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی براساس تشخیص گرده آموزشی – 2-1

 تکمیلی امکان پذیر استو تایید شورای تحصیالت 

 پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یکبار امکان پذیر است -3-1

دانشـجویی بـا ارائـه  -های اول تا پانزدهم مرحله نهـایی المپیادهـای علمـی برگزیدگان رتبه  )ب

 .دبیرخانه المپیاد معرفـی نامـه از

 

 نام:نحوه ثبت

موردنیاز به شرح الکترونیکی کلیه مدارک کردن و آماده ی فراخوانپس از مطالعهبایست می داوطلبان

به نشانی اینترنتی  24/12/1401لغایت  02/12/1401از تاریخ  ،زیر

 https://register.kashanu.ac.ir مبلغ نام بههزینه ثبت الکترونیکی پرداختپس از مراجعه و 
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کد و  و ارسال مدارک اقدامبارگذاری نسبت به  ،( تومان صد و بیست هزار )معادل ریال 1200000

 .دقت یادداشت و نگهداری نمایندهای بعدی بهرهگیری را برای پیگیری

 

 :نامثبت موردنیاز برایمدارک 

استفاده از شرایط ب باال بایستی  داوطلبان) JPGبه فرمت  2و  1شده شماره  های تکمیلفرمتصویر  -1

 (امه مذکور را ارسال نمایندنمعرفی، 2 بـه جـای فـرم شـماره

 JPGبه فرمت  تصویر کارت ملی -2

صفحه آخر شناسنامه، )در صورت وجود توضیحات در  JPGبه فرمت  صفحه اول شناسنامهتصویر  -3

 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 فناوری و کارشناسی ارشدپذیرش بدون آزمون در مقطع  -1

صورت می پذیرد. بدیهی است ارسال  نلباها و سوابق داوطمقررات دانشگاه پس از ارزیابی فعالیت

 مدارک، هیچ گونه حقی برای دواطلب ایجاد نخواهد کرد.

 گردد. داوطلبان به هیچ وجه مسترد نمیوجه واریزی  -2

کاشان  فقط از طریق سایت دانشگاه 1402ماه   فروردین راواخ زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه پذیرش -3

 د.شخواهد انجام  www.kashanu.ac.ir اینترنتی به نشانی

صورت شدگان دانشگاه کاشان قرار گیرند، بهداوطلبان واجد شرایطی که در ردیف پذیرفتهقبولی   -4

گزینش مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت عمومی ایشان از سوی دبیرخانه 

 دانشجو خواهد بود.
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 شدگان نهایی مجاز به تغییر رشته یا محل تحصیل نخواهند بود. پذیرفته -5

نام از تحصیل منصرف شوند ملزم به پرداخت هزینه آموزش درصورتی که پس از ثبتشدگان پذیرفته -6

 رایگان خواهند بود.

 (www.kashanu.ac.ir)برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه کاشان  توانندمیداوطلبان  -7

 مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان مراجعه -و تحصیالت تکمیلیآموزشی  ونتمعا -

 اس حاصل نمایند.تم 03155912287و یا با شماره تلفن 

 

 

 

 

 های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه کاشانگرایش -رشته 1شماره جدول 

 ردیف رشته گرایش توضیحات

 1 زبان و ادبیات فارسي  

 2 -زبان و ادبیات فارسي ویرایش و نگارش واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 3 و برنامه ریزی شهری ایجغراف وباز آفریني مسکن یزیبرنامه ر 

 4 و برنامه ریزی شهری ایجغراف یشهر شیآما 

 5 ژئوتوریسم  

 6 اکوتوریسم  

 7 زبان و ادبیات عربي  

 8 زبان و ادبیات عربي  واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 9 مترجمي زبان عربي  
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 10 علوم اجتماعي پژوهشگری 

 11 علوم اجتماعي مطالعات فرهنگي 

 12 علوم قرآن و حدیث  

 13 علوم قرآن و حدیث  واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 14 البالغهنهج اخالق و تربیت فردی و اجتماعي 

 15 البالغهنهج اصول الدین و معارف علوی واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 16 فلسفه و کالم اسالمي  

 17 ادیان و عرفان  

 18 برنامه ریزی درسي  

 19 مدیریت آموزشي  

 20 موزش زبان انگلیسيآ  

 21 حقوق جزا و جرم شناسي  

 22 حقوق خصوصي  

 23 باستان شناسي دوران تاریخي 

 
تمدن و فرهنگ اسالمي ایران و سرزمین 

 های دیگر
 24 باستان شناسي

 25 روانشناسي عمومي  

 26 روانشناسي تربیتي  

 27 روانشناسي تربیتي  واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 28 کسب و کارمدیریت  عملیات و زنجیره تامین 

 29 کسب و کارمدیریت  استراتژی 



 
 

 30 کسب و کارمدیریت  مالي 

 31 فیزیولوژی ورزشي  

 32 فیزیولوژی ورزشي  واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 33 شیمي فیزیکشیمي  

 34 شیمي شیمي الي 

 35 شیمي شیمي معدني 

 36 شیمي شیمي تجزیه 

 37 شیمي شیمي داروئي 

 38 فیتوشیمي  

 39 نانوشیمي  

 40 فیزیک فیزیک ماده چگال 

 41 فیزیک پالسما 

 42 فیزیک ایهستهفیزیک  

 43 فیزیک هاذرات بنیادی و نظریه میدان 

 44 فیزیک اپتیک و لیزر 

 45 نانوفیزیک  

 46 بیوشیمي  

 47 ریاضي محض جبر 

 48 ریاضي محض ()توپولوژیهندسه  

 49 ریاضي محض آنالیز 

 50 ریاضي کاربردی آنالیز عددی 



 
 

 51 ریاضي کاربردی سیستمهای دینامیکي 

 52 ریاضي کاربردی رمز وکد 

 53 ریاضي کاربردی سازیبهینه 

 54 مهندسي برق مدارهای مجتمع الکترونیک 

 55 مهندسي برق های قدرتسیستم 

 56 مهندسي برق های الکتریکيقدرت و ماشینالکترونیک  

 57 مهندسي برق مخابرات میدان و موج 

 58 مهندسي برق مخابرات سیستم 

 59 مهندسي برق کنترل 

 60 های انرژیمهندسي سیستم تکنولوژی انرژی رشته کارشناسي: مجموعه مهندسي برق

 61 مهندسي شیمي ترموسینتیک و کاتالیست 

 62 مهندسي شیمي جداسازیفرآیندهای  

 63 مهندسي شیمي صنایع شیمیایي معدني 

 64 مهندسي شیمي فراوری و انتقال گاز 

 65 مهندسي شیمي پلیمر 

 66 مهندسي عمران سازه 

 67 مهندسي عمران مهندسي و مدیریت منابع آب 

 68 مهندسي مکانیک ساخت و تولید 

 69 مهندسي مکانیک طراحي کاربردی 



 
 

 70 مهندسي مکانیک تبدیل انرژی 

رشته کارشناسي: مجموعه مهندسي 

 مکانیک
 71 های انرژیمهندسي سیستم تکنولوژی انرژی

 72 مهندسي معدن فرآوری مواد معدني 

 73 مهندسي معدن استخراج معدن 

 74 مهندسي معدن اکتشاف معدن 

 75 مهندسي مواد فلزیشناسایي و انتخاب مواد  

 76 مهندسي کامپیوتر نرم افزار 

 77 مهندسي کامپیوتر هوش مصنوعي 

 78 مهندسي آبخیزداریعلوم و  مدیریت حوزه های ابخیز 

 79 مهندسي آبخیزداریعلوم و  آبخیزداری شهری_آبخیزداری  

 80 مهندسي مرتععلوم و  گیاهان دارویي و صنعتي 

 81 زیستسي محیط مهندعلوم و  های محیط زیستلودگيآ 

 82 مهندسي معماری  

 83 معماری فناوری معماری بیونیک 

 84 نانو مهندسي شیمي  

 85 پژوهش هنر  

 86 تاریخي احیا و مرت ابنیه  

 87 معماری انرژی  

 88 هنراسالمي سفال و سرامیک 

 89 فرش مواد اولیه و رنگرزی 



 
 

 90 حقوق خانواده  

 91 شیمي کاربردی  

 پذیرش در رشته های اعالمی به شرط تایید سازمان سنجش می باشد** الزم به ذکر است 

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان


