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  دانشگاه کاشان 1399فهرست اسامی پذیرفته شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون 

 رشته گرایش توضیحات  نام و نام خانوادگی

 نرجس قنایی مقدم -عطیه منتهایی 
  

 زبان و ادبیات فارسی

 
 

 جغرافیا و برنامه ریزي شهري ریزي مسکن و بازآفرینی شهريبرنامه

 
  

 طبیعت گردي

 محبوبه شایانی
  

 زبان و ادبیات عربی

  
محل تحصیل:   فقط زن

  واحد خواهران
 زبان و ادبیات عربی

 تابسادات جهانزینب
  

 مترجمی زبان عربی

 
 

 علوم اجتماعی پژوهشگري

 
 

 اجتماعیعلوم  مطالعات فرهنگی

  علوم قرآن و حدیث    

  
محل تحصیل:   فقط زن

 واحد خواهران
  علوم قرآن و حدیث  

 
 

 البالغهنهج اخالق و تربیت فردي و اجتماعی

  البالغهنهج اصول الدین و معارف علوي  

  زادهزینب حسن –مطهره عیازي 
   

 فلسفه و کالم اسالمی

 ادیان و عرفان   

 برنامه ریزي درسی     فاطمه شهره مطلق

 مدیریت آموزشی    حسن محمدي –عاطفه جشنی آرانی 

 آموزش زبان انگلیسی   فائزه سلیمانی ماهانی -پیما زهرا سرجه

 حقوق جزا و جرم شناسی   فاطمه شفقت
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 باستان شناسی دوران تاریخی  عاطفه خدایار

  پورفاطمه اسماعیل –پریسا قربانی محمدآبادي 
اسالمی ایران و  تمدن و فرهنگ
 هاي دیگرسرزمین

 باستان شناسی

 روانشناسی عمومی   سادات میرابوالقاسمیمهدیه

  مطهره توجهی
محل تحصیل:   فقط زن

 روانشناسی تربیتی   واحد خواهران

 مدیریت کارآفرینی گردشگري -کار آفرینی     حمیدرضا خادم

  مدیریت کسب و کار تامینعملیات و زنجیره     نیکتا جمشیدي –زاده مهدیه منعم

  مدیریت کسب و کار مالی  مهدي آذري –پور مرضیه فتاح

 شیمی شیمی فیزیک    

 شیمی شیمی الی    زهره معماري قمصري

 شیمی شیمی معدنی  

مهتاب  –سجاد محمدي  –گرد ونی فاطمه بیابان
 شیمی شیمی تجزیه  یوسفی

 فیتوشیمی   فهیمه چاکري

 نانوشیمی   

 فیزیک فیزیک ماده چگال  

 فیزیک پالسما   زادهحمید سعیدي

 فیزیک ايفیزیک هسته  

 فیزیک هاذرات بنیادي و نظریه میدان  علی استرکی

 نانوفیزیک   امیرحسین قدیري

 فوتونیک   مصطفی مانی

 بیوشیمی   حانیه نیلی
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 ریاضی محض جبر  

 ریاضی محض هندسه (توپولوژي)  

  ریاضی محض تصادفیریاضیات  0 

 ریاضی کاربردي آنالیز عددي    

  ریاضی کاربردي سازيبهینه  

  
هاي معادالت دیفرانسیل و سیستم

 دینامیکی
  ریاضی کاربردي

  ریاضی کاربردي رمز و کد    

 –مجید صادقیان  –باف مطلق محمدجواد پارچه
  صالح صفاریان –فاطمه اشنویی 

 مهندسی برق مدارهاي مجتمع الکترونیک  

 مهندسی برق هاي قدرتسیستم    علیرضا شوفرپور

  زهرا فرجی
هاي الکترونیک قدرت و ماشین

 الکتریکی
 مهندسی برق

 مهندسی برق مخابرات میدان و موج  

 مهندسی برق مخابرات سیستم  

 مهندسی برق کنترل  اکبرزادهمنصوره علی

  
رشته کارشناسی: 

 مجموعه مهندسی برق
  هاي انرژيمهندسی سیستم تکنولوژي انرژي

 مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست  جواد حافظی بختیاري –نسترن قویدست 

  مهندسی شیمی  فرآیندهاي جداسازي  فاطمه داروغه

  مهندسی شیمی  طراحی فرآیند  حدیثه توکلی

 مهندسی شیمی پلیمر  
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رشته کارشناسی: 

 مجموعه مهندسی شیمی
  هاي انرژيمهندسی سیستم تکنولوژي انرژي

 –سارا گلچهرگان  –آبادي مرضیه رضایی حسن
 مهندسی عمران سازه  سید امیرمحمد حسینی

 مهندسی مکانیک ساخت و تولید  حمید شیرازپور

 –صادقی عرفانه علی –عسگري علی قاسم
علی  –علیرضا نوروزي  –محسن خجسته 

امیرحسین  –آرمین ایرانپور  –نصرآزادانی 
 علیرضا کریمیان مهر –ایرانپور مبارکه 

 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي 

بیدي حسین ایزدي الي –مرتضی نجاریان علی
زهرا  –سیدمحمد کرمانی  –علیرضا خشائی  –

محمدامین  –سعید محبی  –باغبانی تهرانی 
 صفري

 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي 

  یحمیدرضا قاسم
رشته کارشناسی: 

 مجموعه مهندسی مکانیک
  هاي انرژيمهندسی سیستم تکنولوژي انرژي

امیرحسین الهیاري  –محمدرضا وشادي آرانی 
 قمصري

 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی 

 مهندسی معدن استخراج معدن  

 مهندسی معدن اکتشاف معدن  

فائزه  –فاطمه مالرضایی  –فاطمه اکبري 
 مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد فلزي  ضیاءالدینی

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار  فربهاره شریعتی –علی حسینی سید

 علوم و مهندسی آبخیزداري حفاظت آب و خاك -آبخیزداري   

  علوم و مهندسی آبخیزداري آبخیزداري شهري -آبخیزداري   

  آبخیزداريعلوم و مهندسی  مدیریت حوزه آبخیز –آبخیزداري     

 علوم و مهندسی مرتع گیاهان دارویی و صنعتی    
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 علوم و مهندسی محیط زیست هاي محیط زیستآلودگی  

  علوم و مهندسی محیط زیست ارزیابی و آمایش سرزمین  

 مدیریت و کنترل بیابان     

-زهرا کاظم –امین رفیعی بلداجی  –زهرا فرهی 

 فائزه توسلی کجائی –پور آرانی 
 مهندسی معماري  

 فناوري معماري معماري بیونیک  فاطمه پارچه باف مطلق

 پژوهش هنر   دیده محمدهادي جهان  –مهدیه نظریه 

 هنراسالمی سفال و سرامیک  کامران کیوان شکوه  –محجوب کامیاب 

 فرش مواد اولیه و رنگرزي  نیلوفر قاسمی

  نانو مهندسی شیمی نانو مهندسی شیمی  

  منا نعناکار -احمدزاده  افسانه
محل تحصیل:   فقط زن

  واحد خواهران
  حقوق حقوق خانواده

  کامپیوتر هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر     محمدجواد نصري لوشانی –محمدي محمد ملک

  شیمی شیمی دارویی    معصومه زائرکاظمین
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