
 

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

 ردیف گرایش -رشتهنام   دوره  ظرفیت پذیرش  توضیحات

 1 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران -جامعه شناسی  روزانه  2  

  2  شناسیحقوق جزا و جرم  روزانه  1  مشروط به برگزاري آزمون داخلی
 3 حدیث علوم قران و  روزانه  1  

 4 ادبیات فارسی زبان و  روزانه  1  

 5 ادبیات فارسی زبان و  روزانه  1  محل تحصیل: واحد خواهران، فقط زن

 6 یادبیات عرب زبان و  روزانه  1  

  7  یادبیات عرب زبان و  روزانه  1  فقط زن، محل تحصیل: واحد خواهران
 8 شیمی فیزیک - شیمی  روزانه  1  

 9 لیآشیمی   - شیمی  روزانه  2  

 10 شیمی تجزیه - شیمی  روزانه  2  

 11 شیمی معدنی - شیمی  روزانه  1  

 12 معدنی نانومواد -نانوشیمی -علوم و فناوري نانو  روزانه  2  

 13 آنالیز - محض ریاضی  روزانه  1  

 14 جبر - محض ریاضی  روزانه  2  

 15 عددي نالیزآ - کاربردي ریاضی  روزانه  1  

  16  بهینه سازي - يکاربرد ریاضی  روزانه  1  
 17  ايهستهفیزیک  - فیزیک  روزانه  1  

  18  اپتیک ولیزر - فیزیک  روزانه  1  
 19 فیزیک پالسما - فیزیک  روزانه  1  

 20 فیزیک ماده چگال - فیزیک  روزانه  2  

  21 هاو نظریه میدان ذرات بنیادي - فیزیک  روزانه  1  
 22 نانوساختارها -نانوفیزیک -علوم وفناوري نانو  روزانه  1  

 23 قدرت -مهندسی برق  روزانه  2  

 24 کنترل -مهندسی برق  روزانه  1  

 25  نانوالکترونیک -فناوري نانو  روزانه  1  

  26 تولید ساخت و - مهندسی مکانیک  روزانه  1  
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  27 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  روزانه  2  
 28 طراحی کاربردي  - مهندسی مکانیک  روزانه  2  

 29 معدنی مواد اکتشاف -مهندسی معدن  روزانه  1  

  30 معدنی مواداستخراج  -مهندسی معدن  روزانه  1  
 31 معدنی مواد فرآوري -مهندسی معدن  روزانه  1  

 32  مهندسی شیمی  روزانه  1  

  33 بیابانمدیریت و کنترل   روزانه  1  
 34 حفاظت آب و خاك -بخیزآمهندسی  علوم و  روزانه  1  

  35 افزارنرم -کامپیوترمهندسی   روزانه  1  
  36 و رباتیکز هوش مصنوعی -کامپیوترمهندسی   روزانه  1  

  

  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 - علمیمقاالت 

3  -  

  نامه ارتقاامتیاز مطابق آیین 7هر مقاله تا 

  هاي علمی و صنعتی ایرانگواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش
  امتیاز 5و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

  کنندهطبق نظر کمیته مصاحبه

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

  امتیاز 7المللی تا و بین 3برگزیدگی داخلی تا 

  کنندهطبق نظر کمیته مصاحبه

  نامه ارتقاامتیاز مطابق آیین 7هر مقاله تا   6  -  رشته تحصیلیپژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با  - مقاالت علمی  2

  نامه ارتقاامتیاز مطابق آیین 3هر مقاله تا   6  -   مرتبط با رشته تحصیلی ترویجی - مقاالت علمی  3

  نامه ارتقاامتیاز مطابق آیین 2هر مقاله تا   4  -  المللیملی و بینهاي معتبر شده در کنفرانسمقاالت چاپ  4

  کنندهمصاحبهطبق نظر کمیته   6  -  تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی  5

  کنندهطبق نظر کمیته مصاحبه  6 -  آموخته)ان دانشداوطلب(فقط براي  نامه کارشناسی ارشدکیفیت پایان  6

    40 3  حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه
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  امتیاز) 30: نحوه محاسبه امتیازات آموزشی داوطلب (حداکثر 3جدول شماره 

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

  کارشناسی ناپیوسته امتیازي ندارد.

  نیمسال امتیازي ندارد. 5بیش از   3  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  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

  1-3طبق جدول   8  مدرك زبان معتبر  6

  30  جمع

 

 

 

  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  
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  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

نوآوري و کارآفرینیوسعت نظر،  2  3 

 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 

  
  

  تذکرات مهم:

مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه پس پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري،  -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.

از طریق سایت دانشگاه کاشان به  متعاقبآ مکان مرحله مصاحبهزمان و  و واجد شرایط اولیه،اسامی داوطلبان  -2
   د.گردیخواهد  اعالم www.kashanu.ac.irنشانی 

یافته به مرحله مصاحبه، بایستی اصل و کپی کلیه مدارك شناسایی و نسخه کامل مدارك و سوابق داوطلبان راه -3
  آموزشی و پژوهشی بارگذاري شده را در روز برگزاري مصاحبه ارائه نمایند.  

 و فقط از طریق سایت دانشگاه 99 زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه پذیرش، نیمه دوم تیرماه -4
)www.kashanu.ac.ir( .خواهد بود  
- ردیف پذیرفتهداوطلبانی که مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی را با موفقیت به اتمام برسانند و در  قبولی -5

صورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت هشدگان دانشگاه کاشان قرار گیرند، ب
  از سوي دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود. ایشانعمومی 
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