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 :شرایط پذیرش

 نیمسـال ششهاي روزانه و شـبانه کارشناسـی پیوسـته کـه پـس از آموختگان دورهدانشجویان و دانشف) ال
به لحاظ میانگین کل جزو گرایش خود - از کل واحدهاي درسی رشته هارمچسه  تحصیلی با گذراندن حداقل

تـا نیمسال اول یا دوم ( 95- 96 باشند و در سال تحصیلیورودي هم و رشتهده درصد برتر دانشجویان هم
  .آموخته شوندمدت هشت نیمسال دانش و حـداکثر طـی )31/6/96 تـاریخ

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

  

  نام:نحوه ثبت
شنبه مورخ یکبایست کلیه مدارك موردنیاز به شرح زیر را حداکثر تا پایان وقت اداري روز متقاضیان می

با پست پیشتاز به نشانی کاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان، مدیریت تحصیالت تکمیلی و  24/2/96
درج عبارت  ارسال و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. 87317- 53153کد پستی  - استعدادهاي درخشان

بر روي  مورد تقاضا هايگرایش- نام رشتهو  ردیفو نیز » کارشناسی ارشدمربوط به پذیرش بدون آزمون «
  پاکت پستی الزامی است.

، 2 متقاضیان استفاده از شرایط ب باال بایستی بـه جـاي فـرم شـماره2 (و  1شده شماره  هاي تکمیلفرم 1-
  .)برابر اصل شده آن را ارسال نمایندامه مذکور و یا کپی نمعرفیاصل 

(در صورت وجود توضیحات در صفحه آخر شناسنامه، تصویر  صفحه اول شناسنامه و کارت ملی تصویر 2-
  این صفحه نیز ارسال گردد)



  )نمرات ثبت شده تا کنون ریز( کارنامه 3-

افتخارات و جوایز علمی  ،مدرك زبان ،سوابق علمی و پژوهشیکلیه مستندات مربوط به  یک نسخه از 4-
  درصورت وجود

درآمدهاي معاونت «به حساب  هزار تومان) شصت(معادل  ریال 000006اصل فیش واریزي به مبلغ  - 5
با شماره شناسه  1609065725شعبه دانشگاه کاشان به شماره  - در بانک تجارت» آموزشی دانشگاه کاشان

  000160906572552پرداخت 

  
 

  تذکرات مهم:

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

  حقی براي دواطلب ایجاد نخواهد کرد.

  گردد. بان به هیچ وجه مسترد نمیداوطلو وجه واریزي مدارك ارسالی  - 2

کاشان به نشانی  و فقط از طریق سایت دانشگاه 96 زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه پذیرش، نیمه دوم تیرماه - 4
www.kashanu.ac.ir .خواهد بود  

کاشان قرار گیرند، توجه داشته باشند که  شدگان دانشگاهکه در ردیف پذیرفتهواجد شرایطی داوطلبان  - 5
ها از سوي پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت عمومی آن

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

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

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