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 بسمه تعالی

 دانشگاه کاشان 1396سال  دکتري مقطع در آزمون استعدادهاي درخشان بدون فراخوان پذیرش

پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره «نامه دانشگاه کاشان براساس آئینرساند بدینوسیله به اطالع می
و  16/12/1393مورخ  237200/21 شمارهیه و اصالح 18/4/1393مورخ  67272/21به شماره » تحصیلی دکتري

تحصیلی ل سا اول نیمسال وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي 25/2/1395مورخ  34360/21/2 شمارهاصالحیه 
  .پذیرد دانشجوي دکتري می 1هاي به شرح جدول شماره محلدر رشته 97-1396

  

  دانشگاه کاشاندکتري بدون آزمون مورد پذیرش  هايگرایش- رشته: 1جدول شماره 
  

ظرفیت   توضیحات
  پذیرش

 ردیف گرایش -رشتهنام   دوره

 1 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران -جامعه شناسی  روزانه  1  

 2 حدیث علوم قران و  روزانه  1  

 3 ادبیات فارسی زبان و  روزانه  1  

  فقط زن
  انتهاي خیابان طالقانی -محل تحصیل: واحد خواهران

 4 ادبیات فارسی زبان و  روزانه  1

 5 ادبیات عرب زبان و  روزانه  1  

  فقط زن
  انتهاي خیابان طالقانی -محل تحصیل: واحد خواهران

 6 ادبیات عرب زبان و  روزانه  1

 7 شیمی فیزیک -شیمی  روزانه  1  

 8 لیآشیمی   -شیمی  روزانه  1  

 9 شیمی تجزیه -شیمی  روزانه  1  

 10 معدنیشیمی  -شیمی  روزانه  1  

 11 معدنی نانومواد -نانوشیمی -علوم و فناوري نانو  روزانه  1  

 12 جبر -ریاضی  روزانه  2  

 13 نالیزآ -ریاضی  روزانه  1  
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 14 عددي نالیزآ -کاربردي ریاضی  روزانه  1  

 15 اتمی و مولکولی -فیزیک  روزانه  1  

 16 ذرات بنیادي -فیزیک  روزانه  1  

 17  ايهسته -فیزیک  روزانه  1  

 18 نانوساختارها -نانوفیزیک -علوم وفناوري نانو  روزانه  1  

 19 قدرت -مهندسی برق  روزانه  1  

 20 کنترل -مهندسی برق  روزانه  1  

 21 تولید ساخت و -مهندسی مکانیک  روزانه  1  

  
  روزانه  2

 شاخه تخصصیطراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک
 مکانیک جامدات

22 

 23 تبدیل انرژي -مکانیکمهندسی   روزانه  1  

 24 معدنی مواد فرآوري -مهندسی معدن  روزانه  1  

 25 معدنی استخراج مواد -مهندسی معدن  روزانه  1  

 26  مهندسی شیمی  روزانه  2  

  27 بیابانمدیریت و کنترل   روزانه  1  
 28 بآ -بخیزداريآمهندسی  علوم و  روزانه  1  

  

  :پذیرششرایط 

آموختگانی که تاریخ  دانشجوي نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد باشد (دانشو یا متقاضی باید دانش آموخته  -1
آموخته شوند  دانش 31/6/1396که حداکثر تا تاریخ  به بعد باشد و نیز دانشجویانی 1/2/1394تحصیل ایشان  فراغت از

  )توانند در این فراخوان شرکت کنند. می

    و باالتر در مقطع کارشناسی 16و یا معدل همتراز شده  داشتن معدل -2

  )نامهپایان نمره بدون احتساب( و باالتر در مقطع کارشناسی ارشد 17و یا معدل همتراز شده  داشتن معدل -3

 )4تا  2(مطابق جداول هاي آموزشی، پژوهشی و مصاحبه امتیاز از فعالیت 60کسب حداقل  -4
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  امتیاز) 40: نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی داوطلب (حداکثر 2جدول شماره 

  نوع فعالیت  ردیف
حدااقل 

  امتیاز
حداکثر 

  امتیاز
  نحوه ارزیابی

1 

  نامهپژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان -مقاالت علمی

7  40  

  نامه ارتقاامتیاز مطابق آیین 7هر مقاله تا 

هاي علمی و صنعتی پژوهش گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان
  ایران

  امتیاز 5و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

هاي علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، برگزیدگی در جشنواره
  رازي و ابن سینا

  امتیاز 7المللی تا و بین 3برگزیدگی داخلی تا 

  نامه ارتقاامتیاز مطابق آیین 2هر مقاله تا   6  -  نامهترویجی مرتبط با پایان -مقاالت علمی  2

  و داخلی تا ا امتیاز 2خارجی تا   4  -  هاي معتبر (داخلی یا خارجی)شده در کنفرانسمقاالت چاپ  3

  -  4  -  تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی  4

  امتیاز 2و بسیارخوب تا  4عالی تا   4 -  نامه کارشناسی ارشدکیفیت پایان  5

    40 7  حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

 

  امتیاز) 30: نحوه محاسبه امتیازات آموزشی داوطلب (حداکثر 3جدول شماره 

  نحوه ارزیابی  حداکثر امتیاز  نوع فعالیت  ردیف

  کنندهطبق نظر کمیته مصاحبه  6  معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)  1

2  
نامه) و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره معدل (بدون احتساب نمره پایان

  کارشناسی ارشد ناپیوسته 
  کنندهطبق نظر کمیته مصاحبه  5

  3  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  3
نیمسال  4نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  8بیش از 

  کارشناسی ناپیوسته امتیازي ندارد.

  نیمسال امتیازي ندارد. 5بیش از   3  مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهطول   4

  5  برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  5
، 9تا  7امتیاز؛ رتبه  2، 6تا  4امتیاز؛ رتبه  5، 3تا  1رتبه 

  امتیاز1، 15تا  13امتیاز؛ رتبه  2، 12تا  10امتیاز؛ رتبه  3

  1-3جدول طبق   8  مدرك زبان معتبر  6

  30  جمع
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  المللی زبان انگلیسی و امتیاز مربوطههاي ملی و بین: همترازي نمرات آزمون1-3جدول 

MSRT 
(MCHE)  

IELTS 
Academic  

TOEFL 
IBT  

TOEFL 
CBT  TOEELPAPER+TOLIMO 

حداکثر 
  امتیاز

100-90  0/9-7  120-96  300-250  680-600  8  
89-85  9/6-5/6  95-86  249-232  599-575  7  
84-80  4/6-6  85-76  231-213  574-550  6  
79-75  9/5-5/5  75-66  212-196  549-525  5  
74-70  4/5-5  65-56  195-173  524-500  4  
69-65  9/4-5/4  55-46  172-152  499-475  3  
64-60  4/4-4  45-36  151-133  474-450  2  
59-50  9/3-5/3  35-29  132-113  449-425  1  

 

 

 

  امتیاز) 30: امتیاز مصاحبه شفاهی داوطلب (حداکثر 4جدول شماره 

 حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت 1

 3 وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی 2

 3 شخصیت، متانت، نحوه تعامل 3

 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 4

 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 5

هاي علمی اعضاي گروهراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهم 6  15 

  
  



٥ 
 

  نام:نحوه ثبت
 10/2/96شنبه مورخ یکپایان وقت اداري روز بایست کلیه مدارك موردنیاز به شرح زیر را حداکثر تا متقاضیان می

 با پست پیشتاز به نشانی کاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان، مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي
مربوط به پذیرش «ارسال و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت  87317-53153کد پستی  -درخشان

  بر روي پاکت پستی الزامی است. مورد تقاضا گرایش-نام رشتهو  ردیفو نیز » بدون آزمون دکتري
   (فرم پیوست) دانشگاه کاشان 1396سال  فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون دوره دکتري -1

   مقاطع دانشگاهیکلیه تصویر گواهی فراغت از تحصیل  -2

  مقاطع دانشگاهیکلیه نمرات  ریز -3

  تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  -4

، ثبت اختراع، شامل مقاله، کتابآموزشی  پژوهشی و هايکلیه فعالیتمستندات مربوط به  یک نسخه از -5
  افتخارات و جوایز علمی و ...

نمره زبان اخذ شده مشخص  که در آن 1-3جدول هاي مندرج در آزمون گواهی شرکت در هر یک تصویر -6
  باشد.

  صفحات شناسنامه تمامییک نسخه کپی از  -7

  تصویر کارت ملی (پشت و رو) -8

  تصویر مدرك وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان) -9

درآمدهاي معاونت «به حساب  هزار تومان) و بیست (معادل یکصد ریال 0000021اصل فیش واریزي به مبلغ  -10
با شماره شناسه پرداخت  1609065725شعبه دانشگاه کاشان به شماره  -در بانک تجارت» آموزشی دانشگاه کاشان

000160906572552  
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  تذکرات مهم:

تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه پس پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري، مطابق ضوابط وزارت علوم،  -1
ن و انجام مصاحبه صورت می پذیرد. بدیهی است ارسال لباها و سوابق داوطاز ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت

  مدارك، هیچ گونه حقی براي دواطلب ایجاد نخواهد کرد.

  گردد. داوطلبان به هیچ وجه مسترد نمیو وجه واریزي مدارك ارسالی  -2

مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتري از طریق سایت دانشگاه کاشان به  زمان و مکان مرحله مصاحبه -3
   متعاقبآ به اطالع متقاضیان خواهد رسید. www.kashanu.ac.irنشانی 

 و فقط از طریق سایت دانشگاه 95 زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه پذیرش، نیمه دوم تیرماه -4
)www.kashanu.ac.ir( .خواهد بود  
شدگان ردیف پذیرفتهداوطلبانی که مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی را با موفقیت به اتمام برسانند و در  -5

بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط دانشگاه کاشان قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها 
  ها از سوي دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.به تایید صالحیت عمومی آن

هاي زبان مندرج در % نمره یکی از آزمون50 نام متعهد به کسب حداقلدر زمان ثبت شدگان نهایی پذیرفته -6
  .خواهند شدتا قبل از آزمون جامع دکتري  1-3جدول 

  شدگان نهایی مجاز به تغییر رشته یا محل تحصیل نخواهند بود. پذیرفته -7
دانشجویانی که از طریق این تسهیالت در دانشگاه کاشان پذیرفته شوند درصورتی که پس از ثبت نام از  -8

  تحصیل منصرف شوند ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان خواهند بود.
کسب اطالعات بیشتر به قسمت استعدادهاي درخشان معاونت آموزشی در سایت توانند براي  داوطلبان می -9

  تماس حاصل نمایند. 03155912287مراجعه و یا با شماره تلفن  )www.kashanu.ac.ir(دانشگاه کاشان 

 

  مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان


