
  بسمه تعالی

  اطالعیه دانشگاه کاشان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی

 1395آزمون نیمه متمرکز دکتري  سال 

  1اطالعیه شماره 
ورودي دکتري مورخ رساند داوطلبان حاضر در جلسه آزمون بدینوسیله به اطالع می

 توسط سازمان سنجش) سنجش علمی(ها کارنامه مرحله اول که براي آن 14/12/1394
هاي اعالم شده در جدول شماره آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصاب

با مراجعه به سایت دانشگاه کاشان به نشانی  17/2/95تا  10/2/95توانند از تاریخ می) 1(
)ir.ac.kashanu.www( بدیهی است  .اقدام نمایندنام براي ارزیابی تخصصی نسبت به ثبت

رشته محل این دانشگاه ثبت نام نمایند  داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هرکد
ها در رشته آن 1395که نمره کل مندرج در کارنامه  آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 
یان ذکر شا. باشد )1( امتحانی مربوطه مساوي یا باالتر از حد نصاب مندرج در جدول شماره

درصد و براي داوطلبان داراي  70 است حد نصاب الزم براي داوطلبان داراي سهمیه ایثارگر
هاي اعالم شده براي داوطلبان درصد حد نصاب 80سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط، 

  .خواهد بود) 1مندرج در جدول شماره (آزاد 

از طریق آزمون کتبی، مصاحبه شـفاهی و  ) شبانه(پذیرش در دوره هاي روزانه و نوبت دوم  -1
نمره آزمـون  %  40از داوطلبانی که موفق به کسب حداقل . بررسی سوابق علمی انجام می شود

مـواد امتحـانی   (کتبی شوند براي شرکت در مرحله مصاحبه شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد 
 ).مـی باشـد   2شـماره  ها در هر رشته گـرایش بـه شـرح جـدول     آزمون مذکور به همراه ضریب آن

امتیازات آموزشی و % 25مصاحبه شفاهی، % 30نمره آزمون کتبی، % 20ارزیابی نهایی براساس 
  .امتیازات پژوهشی انجام خواهد شد% 25
ــاس     -2 ــودگردان براسـ ــردیس خـ ــایی در دوره پـ ــابی نهـ ــفاهی، % 50ارزیـ ــاحبه شـ  مصـ

بنابر این از کلیه متقاضیان . شدامتیازات پژوهشی انجام خواهد % 25امتیازات آموزشی و % 25 
رشته محل هاي دوره هاي پردیس خودگردان که نسبت به ثبت نام اقدام نمایند بدون شرکت 

  .در آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی به عمل خواهد آمد
 
 



  ها ها و حد نصابهاي مورد پذیرش، ظرفیتکد رشته محل: 1جدول شماره 

 توضیحات
حد نصاب 

 دانشگاه
ظرفیت 
 رشته محلنام   دوره  پذیرش

کد 
رشته 
 محل

 
 1220 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران  -جامعه شناسی  روزانه  4 4982

 
 1241 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران  -جامعه شناسی  نوبت دوم  4 4327

 
 1280 جرم شناسی  و حقوق جزا  روزانه  2 4400

 
 1309 جرم شناسی  و حقوق جزا  نوبت دوم  2 4219

 
 1766 معارف نهج البالغه علوم و  روزانه  2 3831

 
 1775 حدیث  علوم قران و  روزانه  3 3928

 
 1835 معارف نهج البالغه  علوم و  نوبت دوم  2 2650

 
 1841 ن وحدیث آعلوم قر  نوبت دوم  3 3318

 
پردیس   3 1358

 1908 ن وحدیث آعلوم قر  خودگردان

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 انتهاي خیابان طالقانی خواهران

 2157 ادبیات فارسی  زبان و  روزانه  2 5201

 
 2158 ادبیات فارسی  زبان و  روزانه  5 5352

 
 2199 ادبیات فارسی  زبان و  نوبت دوم  5 4606

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2200 ادبیات فارسی زبان و  نوبت دوم  2 4381

تحصیل واحد  محل -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2247 ادبیات عرب  زبان و  روزانه  2 4507

 
 2248 ادبیات عرب  زبان و  روزانه  5 4602

محل تحصیل واحد  -فقط زن
 خواهران انتهاي خیابان طالقانی

 2259 ادبیات عرب  زبان و  نوبت دوم  2 2954

 
 2260 ادبیات عرب  زبان و  نوبت دوم  5 2982

 
 2360 شیمی فیزیک  -شیمی  روزانه  3 1573

 
 2399 لی آشیمی   -شیمی  روزانه  7 2028

 
 2439 شیمی تجزیه  -شیمی  روزانه  6 1572

 
 2476 شیمی معدنی  -شیمی  روزانه  3 1666

 
 2492 معدنی  نانومواد -نانوشیمی  روزانه  5 2250



 
 2499 شیمی فیزیک  -شیمی  نوبت دوم  3 836

 
لیآشیمی  -شیمی  دومنوبت   7 1174  2513 

 
 2526 شیمی تجزیه  -شیمی  نوبت دوم  6 1165

 
 2537 شیمی معدنی  -شیمی  نوبت دوم  3 628

 
 2543 معدنی  نانومواد -نانوشیمی  نوبت دوم  5 1184

 
 2723 جبر  -ریاضی محض  روزانه  4 2511

 
 2760 نالیزآ -ریاضی محض  روزانه  1 2266

 
 2835 جبر  -محضریاضی   نوبت دوم  4 1716

 
 2846 نالیز آ -ریاضی محض  نوبت دوم  1 1706

 
پردیس   4 32

 2877 جبر  -ریاضی محض  خودگردان

 
پردیس   1 63

 2882 نالیز آ -ریاضی محض  خودگردان

 3032 فیزیک   روزانه  1 2155 گرایش فیزیک ماده چگال

 3033 فیزیک   روزانه  2 1690 می و مولکولیتگرایش فیزیک ا

 
 3062 نانوساختارها  -نانوفیزیک -علوم وفناوري نانو  روزانه  3 1787

 3095 فیزیک  نوبت دوم  1 1108 گرایش فیزیک ماده چگال

 3096 فیزیک   نوبت دوم  2 1003 می و مولکولیتگرایش فیزیک ا

 
 3105 نانوساختارها -نانوفیزیک -علوم وفناوري نانو  نوبت دوم  3 1016

پردیس   1 23 گرایش فیزیک ماده چگال
 3123 فیزیک   خودگردان

پردیس   2 3 می و مولکولیتگرایش فیزیک ا
 3124 فیزیک   خودگردان

 
 3268 قدرت  - مهندسی برق  روزانه  4 2402

 
 3299 کنترل  - مهندسی برق  روزانه  2 2380

 
 3337 قدرت  - مهندسی برق  نوبت دوم  4 1911

 
 3349 کنترل  - مهندسی برق  نوبت دوم  2 1729

 
پردیس   4 632

 3377 قدرت - مهندسی برق  خودگردان

 
 3614 تولید  ساخت و - مهندسی مکانیک  روزانه  2 1891

 
طراحی کاربردي زمینه مکانیک  - مهندسی مکانیک  روزانه  8 2353 3643 



 جامدات 

 
 3697 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  روزانه  6 2716

 
 3711 ساخت وتولید  - مهندسی مکانیک  نوبت دوم  2 1363

 
طراحی کاربردي زمینه مکانیک  - مهندسی مکانیک  نوبت دوم  8 1507

 جامدات
3723 

 
 3744 تبدیل انرژي  - مهندسی مکانیک  نوبت دوم  6 2162

 
پردیس   6 13

 3778 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  خودگردان

 
 3842 معدنی  اکتشاف مواد -مهندسی معدن  روزانه  1 1833

 
 3846 معدنی  استخراج مواد -مهندسی معدن  روزانه  1 2141

 
 3860 معدنی  اکتشاف مواد -مهندسی معدن  نوبت دوم  1 148

 
 3863 معدنی  استخراج مواد -مهندسی معدن  نوبت دوم  1 332

 
پردیس   1 52

 3871 معدنی  اکتشاف مواد -مهندسی معدن  خودگردان

 
پردیس   1 52

 3874  معدنی  استخراج مواد -مهندسی معدن  خودگردان

 
  3998  مهندسی شیمی  روزانه  8  2955

 
 4019 مهندسی شیمی   نوبت دوم  8 1956

 
پردیس   8 7

 4030 مهندسی شیمی  خودگردان

 
 4054 نرم افزار  -مهندسی کامپیوتر  روزانه  1 3774

 
 4078 رباتیک هوش مصنوعی و -مهندسی کامپیوتر  روزانه  1 3586

 
 4100 نرم افزار -کامپیوترمهندسی   نوبت دوم  1 3305

 
 4232 نانوالکترونیک -فناوري نانو  روزانه  2 2226

 
 4235 نانوالکترونیک -فناوري نانو  نوبت دوم  2 1429

 
 4844 بیابان زدایی   روزانه  4 3896

 
 4850 ب آ -بخیزداريآمهندسی  علوم و  روزانه  2 4691

 
 4863 بیابان زدایی   نوبت دوم  4 2189

 
 4868 ب آ -بخیزداريآعلوم ومهندسی   نوبت دوم  2 2813

  

  



  گرایش ها در هر رشتهمواد امتحانی و ضریب آن: 2جدول شماره 

ضری  مواد امتحانی  نام رشته گرایش ردیف
  ب

1  
جامعه  -جامعه شناسی

شناسی مسایل اجتماعی 
  ایران

  1  شناسی هاي جامعه نظریه
  1  هاي تحقیق و آمار در علوم اجتماعی روش
  1  هاي تخصصی مسائل اجتماعی حوزه

  جرم شناسی و حقوق جزا  2

  1  حقوق کیفري عمومی
  1  حقوق کیفري اختصاصی

  1  آیین دادرسی کیفري
  1  شناسیجرم

  معارف نهج البالغه علوم و  3
  1  2و  1التراتیب االداریه عبد الحی الکتانی جلدهاي 

  1  2و  1شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید جلدهاي 
  1  وجوه اعرابی و بالغی) صد خطبه اول(متن نهج البالغه 

  ن وحدیثآعلوم قر  4

  1  از تفسیر المیزان 28و  27، 26هاي جزء: تفسیر
تلخیص التمهید از آیت اله معرفت، البیان آیت اله خویی، تاریخ : علوم قرآنی

محمدحسین ذهبی، قرآن رامیار، اسباب النزول حجتی، تفسیر و المفسرون 
  شناسی تفسیر قران از محمود رجبیروش

1  

مقدمه معجم رجال آیت اله خویی، درایه الحدیث : علوم حدیث و رجال
چی، علوم الحدیث و المسطلحه از صبحی صالح، تاریخ عمومی حدیث شانه

  دکتر معارف
1  

  ادبیات فارسی زبان و  5

اشعار حافظ، سنایی، سعدي : متون نظم فارسی با تکیه بر آثاري چون
مخزن االسرار، (، نظامی )مثنوي، دو دفتر اول(، موالنا )بوستان و غزلیات(

قصاید و گزارش دشواري هاي (، خاقانی )خسرو و شیرین، و لیلی و مجنون
  ، فردوسی، ناصرخسرو)دیوان خاقانی

1  

جهانگشاي تاریخ بیهقی، تاریخ : متون نثر فارسی با تکیه بر آثاري چون
جوینی، کلیله و دمنه، چهار مقاله، مرزبان نامه، کشف المحجوب، رسالۀ 

  قشیریه، مصباح الهدایه، گلشن راز، نفثه المصدور
1  

استادان بهار و (، سبک شناسی )استاد صفا(تاریخ ادبیات : کلیات ادبی
دکتر (، بیان، بدیع و معانی )دکتر شمیسا و ماهیار(، عروض و قافیه )شمیسا
، موسیقی شعر و صور خیال در شعر )استاد همایی(، صناعات ادبی )شمیسا

دکتر فرشیدورد و (، دستور زبان فارسی )استاد شفیعی کدکنی(فارسی 
، مرجع )دکتر باطنی(، توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی )خیامپور
، )پورآرینیحیی (، از صبا تا نیما و از نیما تا روزگار ما )دکتر ستوده(شناسی 

  )رنه ولک(، نظریۀ ادبیات )دکتر شمیسا(نقد ادبی 

1  

قرآن، نهج البالغه، مبادي العربیه، مجانی الحدیثه و آثار برجستۀ : عربی
در حد فهم و تجزیه و ترکیب اشعار و (شاعران و سخنوران بزرگ عرب 

  )سخنان
1  



  ادبیات عرب زبان و  6

  1  )شرح ابنعقیل(صرف و نحو 
  1  )جواهرالبالغه و مختصر المعانی( بالغت

مجانی جلدهاي اول و دوم و سوم، خطب و نامه هاي مهم (متوننظم و نثر 
  1  )قرآن 30و  29هاي نهج البالغه بههمراه کلمات قصار، جزء

جریانات مهم هر دوره با تاکید بر کتاب تاریخ (مقاله نویسی به زبان عربی 
  1  )دوم دکتر شوقی ضیف و مکاتب ادبادبیات جاهلی و عباسی اول و 

  شیمی فیزیک -شیمی  7

در حد شیمی فیزیک لواین جلد اول و (فیزیک کالسیک و سینتیک  شیمی
  1  )دوم

  1  )12به جز فصل  1- 14در حد شیمی کوانتوم لواین فصول (شیمی کوانتوم 

  1  )1-9کواري فصول  در حد ترمودینامیک مک (ترمودینامیک آماري 

  لیآشیمی  -شیمی  8

  1  شیمی آلی پیشرفته
  1  شیمی فیزیک آلی پیشرفته

  1  سنتز مواد آلی
  1  کاربرد طیف سنجی پیشرفته

  شیمی تجزیه -شیمی  9

  1  ايالکتروشیمی تجزیه
  1  هاي فیزیکی و شیمیایی جداسازيروش

  1  طیف سنجی اتمی و مولکولی
  1  شیمی تجزیه کالسیک و پیشرفته

  شیمی معدنی -شیمی  10

  1  شیمی معدنی پیشرفته
  1  سنجی در شیمی معدنیطیف

  1  شیمی فیزیک معدنی
  1  هاي شیمی معدنیسینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم واکنش

  معدنی نانومواد -نانوشیمی  11

  1  روشهاي آنالیز در مقیاس نانو
  1  روشهاي ساخت در مقیاس نانو

  1  مکانیک کوانتومی
  1  خواص نانو مواد

  جبر -ریاضی محض  12
  3  جبر پیشرفته 

  2  مبانی جبر 
  1  جبرخطی 

  آنالیز -ریاضی محض  13
  3  آنالیز حقیقی
  2  مبانی آنالیز

  1  جبرخطی

  فیزیک ماده چگال -فیزیک  14
  1  مکانیک اماري پیشرفته

  1  پیشرفته حالت جامد 
  1  مکانیک کوانتومی پیشرفته

  1  الکترودینامیک پیشرفتهفیزیک اتمی و  -فیزیک  15



  1  یا پالسما پیشرفته  یکی از دروس لیزر پیشرفته  مولکولی
  1  مکانیک کوانتومی پیشرفته

 -فناوري نانو علوم و  16
  نانوساختارها -نانوفیزیک

  1  هاي آنالیز و ساخت در مقیاس نانوروش
  1  مکانیک کوانتومی پیشرفته

  1 نانو موادخواص 
  1 الکترودینامیک

  قدرت - مهندسی برق  17
  1  تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی

  1   1دینامیک سیستم هاي قدرت 
  1  1الکترونیک قدرت 

  کنترل - مهندسی برق  18
  1  کنترل بهینه

  1  کنترل غیرخطی 
  1  کنترل مدرن

ساخت   - مهندسی مکانیک  19
  تولید و

  1  آنالیز شکل دهی فلزاتشکل دهی و 
  1  ماشینکاري و ابزار شناسی
  1  فرایندهاي الکتروفیزیکی

20  
  - مهندسی مکانیک

طراحی کاربردي زمینه 
  مکانیک جامدات

  1  ریاضیات پیشرفته 
  1  پیوسته هاي مکانیک محیط

هاي ارتعاشات سیستم -یکی از دروس االستیسیته  یا ارتعاشات پیشرفته
  1  به انتخاب متقاضیممتد 

تبدیل   - مهندسی مکانیک  21
  انرژي

  1  ترمودینامیک
  1  سیاالت

  1  انتقال حرارت

اکتشاف   -مهندسی معدن  22
  معدنی مواد

  1  زمین آمار 
  1  ژه هاي ژئوفیزیکی  طراي پرو

  1  طراحی پروژه هاي ژئوشیمیایی

استخراج   -مهندسی معدن  23
  مواد معدنی 

  1  زیرزمینیاستخراج 
  1  استخراج روباز

  1  ژئوتکنیک

  مهندسی شیمی  24

  1  ریاضیات پیشرفته
  1  طرح راکتور و سینتیک پیشرفته

  1  ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته 
یکی از دروس انتقال جرم پیشرفته، انتقال حرارت پیشرفته و مکانیک 

  1  سیاالت پیشرفته به انتخاب متقاضی

نرم  -مهندسی کامپیوتر  25
  افزار

  1  مهندسی نرم افزار پیشرفته
  1  سیستم عامل پیشرفته 

  1  طراحی الگوریتم

هوش  -مهندسی کامپیوتر  26
  مصنوعی و رباتیک

سه درس به انتخاب متقاضی از بین چهار درس پردازش تصویر، شبکه هاي 
  1  عصبی، شناسایی آماري الگو و یادگیري ماشین



نانوالکترونیک  -نانو فناوري  27
  روزانه

  1  ادوات نیمه هادي
  1  مکانیک کوانتومی کاربردي

  1  تکنولوژي ساخت
  1 نانو الکترونیک

  بیابان زدایی  28
  1  اکوسیستم مناطق بیابانی

  1  فرسایش بادي و کنترل آن 
  1  هاي کنترل آنبیابان زایی و روش

علوم ومهندسی   29
  آب  - بخیزداريآ

  1  کنترل سیالب
  1  مدیریت منابع آب

  1  سازندهاي دوران چهارم
  1  مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز

  

 مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان


