
  اطالعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری 
  1391-92تحصیلی دوم سال نیمدانشگاه کاشان 

  
دانشـجویان  در نظر دارد براساس آئین نامه اجرایـی پـذیرش بـدون آزمـون      کاشانبدینوسیله به اطالع می رساند دانشگاه 

  .ه پذیرش دانشجو نمایدهای دایر مقطع دکتری اقدام ب در رشته) 31/6/86مورخ  3536/21آئین نامه شماره ( ممتاز
   

شیمی  -4شیمی آلی،  -3شیمی تجزیه،  -2شیمی فیزیک، -1: رشته های دایر در مقطع دکتری دانشگاه کاشان) الف
فیزیک هسته  -8حالت جامد،  -فیزیک -7اتمی مولکولی ،  -فیزیک -6نظریه میدان، و  ذرات بنیادی -فیزیک -5معدنی، 

مهندسـی   -12طراحـی کـاربردی،    -مهندسـی مکانیـک   -11آنالیز،  -ریاضی -10جبر و نظریه گروه ها،  -ریاضی -9ای، 
 -16هـوش مصـنوعی،    -یوترپمهندسی کام -15قدرت،  -مهندسی برق -14مهندسی شیمی،  -13تبدیل انرژی،  -مکانیک

علـوم و   -19فـرآوری مـواد معـدنی،     -مهندسی معدن -18استخراج،  -مهندسی معدن -17نرم افزار،  -مهندسی کامپیوتر
زبـان   -22قرآن و حدیث،  -الهیات و معارف اسالمی -21بیابان زدایی،  -مهندسی منابع طبیعی -20مهندسی آبخیزداری، 

  نانوشیمی -26نانو فیزیک،  -25، جزا و جرم شناسی -حقوق-24زبان و ادبیات عرب،  -23و ادبیات فارسی، 
  :نشرایط عمومی داوطلبا) ب
  پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1ب
  .دارا بودن صالحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزی گزینش دانشجو -2ب
  .بان مردنداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطل  -3ب

   
می تواننـد جهـت ادامـه تحصـیل در دوره دکتـری       2یا ج 1بندهای جواجدین یکی از شرایط  :داوطلبان شرایط اختصاصی) ج

  .تقاضای پذیرش نمایند
  کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد مطابق با آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری -1ج
  :دوره کارشناسی ارشد دارای تمام شرایط ذیلدانش آموختگان  -2ج

  بدون احتساب نمره پایان نامه 17) ارشد کارشناسی معدل(دارا بودن حداقل میانگین کل  -1-2ج
  ارزش یابی پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی-2-2ج
  به پایان رسانیدن تحصیالت دوره کارشناسی ارشد حداکثر طی چهار نیمسال -3-2ج
  پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی -دارا بودن حداقل دو مقاله در مجالت علمی -4-2ج

  .حداقل یکی از مقاالت باید مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو باشد: 1تبصره 
  .گواهی پذیرش مقاله مورد قبول است: 2تبصره

با رشته تخصصی دوره کارشناسی ارشد متقاضـی مـرتبط   رشته مورد تقاضا برای تحصیل در دوره دکتری باید  -5-2ج
  .باشد
  .بیش از دو نیمسال از تحصیل متقاضی در زمان ارائه درخواست نگذشته باشد -6-2ج

  

    



  :تذکرات
دانشجویانی که از طریق این تسهیالت در این دانشگاه پذیرفته شوند درصورتیکه اقدام به ثبت نام و شروع به تحصـیل   -1

  .صورت انصراف ملزم به پرداخت هزینه آموزشی رایگان خواهند بودنمایند در 
بلـوار   -کاشـان : متقاضیان می بایست کلیه مدارک مورد نیاز که در ذیل اشاره شده است را با پسـت پیشـتاز بـه آدرس    -2

ی مـدیریت تحصـیالت تکمیلـی و اسـتعدادها     -معاونت آموزشی و تحصـیالت تکمیلـی   -دانشگاه کاشان -قطب راوندی
 87317 -51167کد پستی -)لطفاً روی پاکت عنوان مربوط به استفاده از تسهیالت بدون آزمون دکتری ذکر شود(درخشان 

لطفـاً رسـید پسـتی را بـرای     . توسط این مـدیریت دریافـت گـردد    1/6/91ارسال نمایند به گونه ای که مدارک حداکثر تا 
  .یداطمینان از دریافت مدارک ارسالی نزد خود نگاه دار

  . انجام خواهد شد 91-92پذیرش دانشجویان برای نیمسال دوم تحصیلی  -3
 1391 سـال تحصـیلی   شدگان آزمـون دکتـری  نام قبولن منوط به پذیرش و ثبتپذیرش دانشجویان دکتری بدون آزمو -4

  .باشدبرای هر رشته گرایش می
  .د شددریافت شود ترتیب اثر داده نخواه 1/6/91به مدارکی که بعد از تاریخ : توجه

  

  :مدارک مورد نیاز که بایستی از طریق پست پیشتاز به این دانشگاه ارسال گردد
  

  بدون آزمون دکتریفرم درخواست پذیرش  -1
  یک نسخه ریزنمرات کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی -2
  یک نسخه تصویر گواهی موقت پایان تحصیالت مقاطع دانشگاهی -3
  مخصوص آقایانتصویر مدرک وضعیت نظام وظیفه  -4
  از کارت ملی) پشت و رو(یک کپی -5
  یک نسخه کپی از کلیه صفحات شناسنامه -6
  پشت آنهاجدید با ذکر مشخصات در  3×4دو قطعه عکس  -7
لطفاً عالوه بر ارسال مدارک پژوهشـی  ...) مقاالت، کتاب و (یک نسخه کپی از کلیه صفحات فعالیتهای پژوهشی شامل  -8

  )و اعتبار علمی پژوهشی مندرج در صفحه نخست مجالت  Impact Factor(مجله اطالعات مربوط به 
  )در صورت وجود... (یک نسخه از مدارک مربوط به افتخارات علمی، جوایز و  -9

  )در صورت وجود(یک نسخه کپی از مدرک زبان  -10
  یک نسخه کپی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد -11
  شـایان ذکـر اسـت ایـن دسـته از دانشـجویان       . دل برای دانشجویان سال آخر شاغل به تحصیلارسال فرم تأییدیه مع -12
  .التحصیل شوندنامه دفاع نموده و فارغاز پایان 1/6/1391بایست تا تاریخ می

    



  دوره های دکتری بدون آزمونفرم درخواست پذیرش 
  دانشگاه کاشان) 1391- 92( سال تحصیلی  

  :مشخصات فردی - 1
  :شماره شناسنامه:                     سال تولد:                                  نام خانوادگی                                  : نام

  :وضعیت تأهل:                        محل صدور
  :تحصیل/ نشانی محل کار

  :تلفن:                                کد پستی                                                             
  :کوچه                                   :خیابان:                                شهر:       نشانی دائمی

  :تلفن:                                 کد پستی:                              پالک                       
  :تلفن همراه                                                                           :نی پست الکترونیکینشا

  ):آقایان(ظام وظیفه نوضعیت 
  :و گرایش مورد تقاضارشته  - 2
  )دوره پیش دانشگاهی /از آخرین مدرک تا دیپلم دبیرستان( سوابق کامل تحصیلی - 3

/ دانشگاه  تحصیلیرشته   عنوان مدرک
/ معدل  کشور  پایان دوره  شروع دوره  موسسه

  امتیاز
رتبه در 
  کالس

تقدیر، 
  ...افتخار و 

روش و سهمیه 
  پذیرش در دوره

                   کارشناسی ارشد
               کارشناسی

                   دیپلم
  

  )تا تاریخ اخذ مدرک کارشناسی از آخرین سمت( سوابق اشتغال - 4

  شروع   محل  عنوان سمت 
 )ماه و سال(

  پایان 
  اهم مسئولیت ها  علت خاتمه )ماه و سال(

            
            

  

  :هاعناوین پایان نامه  -5

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما  تاریخ پایان  تاریخ شروع  عنوان پایان نامه  مقطع تحصیلی  ردیف
          کارشناسی  1
          کارشناسی ارشد  2

  

  ...دستاوردهای پژوهشی، کتب و عناوین مقاالت علمی،  - 6

  اثر  عنوان  ردیف
  رائها/محل و تاریخ نشر  اعتبار علمی   )مقاله علمی پژوهشی، مقاله علمی ترویجی، کتب، مقاله کنفرانس(

درصورتی که مقاله مستخرج از 
پایان نامه می باشد این قسمت 

  .مشخص شود با عالمت 
1          
2       
3          
4          
5          
6          
7       
8       
9          

  

  ):در صورت نیاز پیوست فرمایید(. هرگونه توضیح یا اطالعات دیگر که در امر پذیرش مفید است - 7
صحیح اطالعات در در ارائه کامل و  اینجانب                           داوطلب ورود به دوره                     رشته                دانشگاه کاشان، تمام توان خود را

  .این فرم و اصالت پیوست ها بکار گرفته ام و مسئولیت کامل هرگونه اشتباه یا خطا را بر عهده می گیرم
  تاریخ                    امضاء       



  

  فرم تأییدیه معدل دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد
  

  : تحصیالت تکمیلی دانشگاه/ از مدیریت آموزشی
  یالت تکمیلی و استعدادهای درخشانمدیریت تحص: به
  

......................... رشته ......................... به شماره دانشجویی ...................................... خانم / شود آقایاحتراماً گواهی می

در این دانشگاه شروع به ................ ..........در تاریخ ....................... دوره ........................ مقطع ............................ گرایش 

.... ............................به حروف ...............بعدد نامه با معدل تحصیل نموده و با گذراندن تعداد واحدهای درسی بدون پایان

در ضمن  .دالتحصیل خواهد شفارغ................... در تاریخ  .... ............................به حروف ...............بعدد نامه و نمره پایان

  .گردداعالم می ................................به حروف ...............بعدد معدل کل نامبرده 
  

  تحصیالت تکمیلی /نام و نام خانوادگی مدیر آموزشی
 تاریخ و محل امضاء

 


