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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)
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