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این دفترچه برای دانشجویان ورودی سال 1395 و پس از آن مبنای عمل است. برای ورودی های پیش از آن 

 به نکته 6 در فرم تطبیق رجوع شود.

 )آخرین ویرایش و به روز رسانی: 1398/06/31 
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 :فیزیک دانشکده با آشنایی

 با و استبوده انسان یعالقه و توجه مورد همواره آن بر حاكم اساسی هایقانون یافتن و طبیعت در كنکاش

 حس نمود واقع در كه استداده فیزیک دانش به را خود جای كمكم انگیزه و احساس این تمدن، پیشرفت

 است، علوم ترینكهن از یکی كهاین بر عالوه فیزیک دانش .هاستانسان جوییحقیقت و شناسیزیبایی

 نقش و استآمده دستبه آن هایقانون بر تکیه با صنعتی هایپیشرفت همه و باشدمی نیز هاآن ترینزیربنایی

 هر صنعت، و ریاضیات با فیزیک ناپذیرجدایی تگیهمبس دلیلبه .رودمی فراتر بسیار نیز فناوری و صنعت از آن

 .است برخوردار ایویژه جایگاه از علم این در عملی و نظری جنبه دو

 

 به را ایران در فیزیک دانش خود، كوشش با و ارتباط این از آگاهی با دانشکده این دانشجویان است امید

 هدف یک .بردارند كشور جانبههمه پیشرفت راه در یمهم قدم كار این با و نمایند ترنزدیک آن حقیقی جایگاه

 آزمایش، انجام و طراحی توانایی ،(عام معنیبه) مساله حل كمّی هایمهارت توسعه فیزیک آموزشی برنامه از

 .است فیزیکی هایپدیده و طبیعت كاركرد و هاقانون شناخت و كشف برای اطالعات و هاداده تعبیر و تحلیل و

 انجام برای فرصت ایجاد طریق از هم و عملی و نظری هایدرس آموزش و مطالعه طریق از هم هاتوانایی این

 و كنندمی كسب گوناگونی هایآمادگی فیزیک آموختگاندانش عام، طوربه .آیندمی دستبه پژوهش

 :نمونه برای باشند، آفریننقش مختلف هایجنبه در توانندمی

 

 و پایه علوم هایرشته دیگر و فیزیک یرشته در باالتر مراحل و مقاطع در پژوهش و تحصیل یادامه •

 .مهندسی فنی

 و علمی مشکالت حل و صنایع تخصصی نیازهای رفع برای الزم عملی و نظری هایتوانایی كسب •

 .پژوهشی هایموسسه و نوین هایفناوری به مربوط فنی

 هایدوره فیزیک هایدرس تدریس برای پرورش و آموزش و هادانشگاه آموزشی نیازهای به پاسخ •

 .مختلف

  .پیشرفته و نوین فناوری انتقال و احراز در اصلی نقش ایفای •

 گوناگون هایجنبه فیزیک دانش آن اساس بر كه) دقیق و تحلیلی تفکر مهارت و قدرت از استفاده •

 زندگی، متنوع هایزمینه در وپیشر و خالقانه هایایده انجام و ارائه برای (شناسدمی را طبیعت بنیادی و

 .فناوری و صنعت، دانش،

 

  باالی استانداردهای خود هایبرنامه در كه استكرده تالش دانشکده این ،13۴6 سال در تاسیس آغاز از

 دانشکده در 1351 سال در كشور در بار اولین برای فیزیک ارشد كارشناسی یدوره كند. برآورده را المللیبین

 از پس شد. گیری پی دوباره دانشجو ۷ پذیرش با 1363 سال در توقف دوره یک از پس و شد آغاز فیزیک

 بار اولین برای فیزیک دكتری دوره ، انقالب از پس ارشد كارشناسی دانشجویان اول یدوره تحصیل از فراغت

 .شد اندازیراه 136۷ سال در و دانشکده این در ایران در

 

 و ارشد، كارشناسی مقطع در نفر 108 كارشناسی، مقطع در دانشجو نفر 22۴ تعداد فیزیک دانشکده در ناكنو

 پسا پژوهشگر یتعداد همواره این، بر عالوه.باشندمی پژوهش و تحصیل به مشغول دكتری مقطع در نفر 32
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 است. نفر ۴1 ها آن تعداد اكنون كه باشند، می دانشکده در پژوهش حال در مختلف های زمینه در دكتری

 نفر 11 دانشیار، نفر ۷ استاد، نفر 12 هاآن میان از كه باشد،می نفر 03 نیز دانشکده علمی هیات اعضای تعداد

 استاد چارچوب در نیز المللی بین یا داخلی ی برجسته پژوهشگران از تعدادی مقاطعی در البته .هستند استادیار

 دارد. معین استاد 6 دانشکده حاضر حال در كه كنند، می همکاری دانشکده با معین یا مدعو

 

 

 :فیزیک دانشکده کارشناسی مقطع با آشنایی

 .گذرانندمی زیر جدول مطابق را  درسی واحد 135 تعداد دانشجویان آن در كه است سال ۴ دوره این  طول

 

 فیزیک رشته کارشناسی دوره برنامه

 20 عمومی های درس

 23 پایه _ الزامی های درس

 12 انتخابی _ الزامی های درس

 ۴6 تخصصی _ الزامی های درس

 3۴ تخصصی _ اختیاری های درس

 135 ها واحد جمع

 

 فراگیری در استعداد با دانشجویان به كمک كارشناسی، دورهی تنوع كیفیت افزایش و سطح تقویت برای

 اندیشیده دانشگاه آموزشی مقررات چارچوب در تمهیداتی دوره كردن تر كوتاه و فیزیک، دانش تر بیش

  : از عبارتند ، است شده

 (. double_major ) رشته دو در زمانهم تحصیل امکان -1

 فیزیک المپیادی دانشجویان برای مربوطه هایآزمایشگاه و پایه فیزیک هایدرس گذراندن به نیاز عدم -2

(credit.) 

 تکمیلی تحصیالت هایدرس میان از تخصصی-اختیاری هایدرس از واحد 8 حداكثر گرفتن -3

 درس استاد تائید و هنمارا استاد تائید از پس و 1۷ از بیش دانشجو كل معدل كه شرطی به فیزیک دانشکده

 آماری مکانیک و ترمودینامیک ،3 الکترومغناطیس ،3 كوانتومی مکانیک های درس های درس گرفتن .

 شرط از معاف تخصصی _ اختیاری دروس عنوان به ارشد كارشناسی دوره از كالسیک مکانیک و 3

 است. معدل

 .ورودی آزمون بدون باالتر هایدوره به ورود برای درخشان استعدادهای ینامهآیین تسهیالت -۴
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 :فیزیک دانشکده پژوهشی و آموزشی امکانات

 

  پژوهشی: های زمینه

 كیهان و اخترفیزیک ، ولیزر اپتیک مغناطش، و ابررسانایی : از عبارتند دانشکده در پژوهشی های زمینه از برخی

 میدان و ذرات و باال های انرژی فیزیک خورشیدی، های سلول كوانتومی، رایانش و كوانتومی شناسی،اطالعات

 نازک های الیه و سطح فیزیک ،پزشکی فیزیک كیهانی، پرتوهای فیزیک پالسما، فیزیک بنیادی، فیزیک ها،

 وجود تکنولوژی ونانو نانوفیزیک ، نرم چگال ماده فیزیک ، چگال ماده فیزیک ، پیچیده های سیستم فیزیک ،

 ضایاع و (http://phys.shsrif.eduدانشکده) وبگاه به پژوهشی های زمینه همه از بیشتر آگاهی برای دارد.

  كنید. نگاه علمی هیات

 

  ها: آزمایشگاه

 ماشین و الکترونیک كارگاه 2 و آموزشی استاندارد آزمایشگاه 10 بر عالوه فیزیک دانشکده حاضر حال در

 اسپکتروسکپی اپتیک، مانند: كنند، می فعالیت گوناگونی های زمینه در نیز پژوهشی آزمایشگاه یتعداد ،ابزار

 شیمی گازی، آشکارسازهای و پالسما كیهانی، پرتوهای ، پاک انرژی ، نوری انبرک ،)ESCA/AES( سطح

 ،)MRL( مغناطیس لیزر، با نشانی الیه اسپاترینگ، نشانی الیه لیزر،  سطح، فیزیک پزشکی، فیزیک فیزیک،

 (.NCL) ذرات نانو و تکنولوژی نانو

 

  کتابخانه:

 از یکی  مجهز ی مطالعه سالن و و كتاب جلد 00095 حدود با عبدالسالم( كتابخانه نام )با دانشکده یكتابخانه

 های زمینه در پژوهشی و علمی معتبر های مجله از زیادی تعداد به دسترسی .است دانشگاه مهم یهاكتابخانه

 است. فراهم كاغذی مجلد در گاهی و آنالین صورت به دانشگاه مركزی كتابخانه طریق از  فیزیک گوناگون

 

  کامپیوتری: سایت

 است. دایر دانشکده سوم طبقه در ارشد كارشناسی و كارشناسی دانشجویان ویژه كامپیوتری سایت یک

 

 :زیر آدرس به دانشکده آموزش گاهوب به آموزشی مهم هاینامهآیین و هااصطالح از آگاهی برای تذکر:

 
/forms-http://phys.sharif.edu/educational 

 

 یا وبگاه آموزش دانشگاه به آدرس زیر:   

 

http://www.sharif.ir/web/doe/8 
 .كنید نگاه

http://phys.shsrif.edu/
http://phys.sharif.edu/educational-forms/
http://www.sharif.ir/web/doe/8
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 فهرست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه عنوان

 6 عمومی هایدرس :1 شماره جدول

 ۷ پایه-الزامی هایدرس :2 شماره جدول

 8 انتخابی-الزامی هایدرس: 1-3 شماره جدول

 تخصصی-الزامی هایدرس :1-۴ شماره جدول

 تخصصی – الزامی آزمایشگاههای :2-۴ شماره جدول

 :3-۴ شماره جدول

9 

9 

10 

 11 تخصصی-اختیاری هایدرساز ای گزیده :5 شماره جدول

 1۴ فیزیک رشته كارشناسی دوره پیشنهادی برنامه

 فیزیک رشته كارشناسی دوره تطبیق فرم

 علم فلسفه گروه از پذیرش قابل های درس :2-3 شماره جدول پیوست:

15 

 

16 
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 به رابطه این در باید دانشجویان .ندارد معارف مركز هایبرنامه تغییر قبال در مسئولیتی فیزیک دانشکده ٭

  .نمایند توجه معارف مركز های اطالعیه

 ششم سالنیم تا حداكثر 1 ورزش درس و چهارم سالنیم تا حداكثر  بدنی تربیت درس كه است الزامی ٭

 تابستان ترم در بدنی تربیت هایدرس گرفتن بدنی، تربیت مركز طرف از شدهارائه یبرنامه به توجه با .شودگرفته

 .است پذیرامکان نیز

 (واحد ۲۰) ٭ عمومی هایدرس :۱ شماره جدول

 گرایش
 واحد

 نیاز مورد
 شماره

 درس
 درس عنوان

 واحد

 درس
 از معادل درس

 قبلی هایدرس

 

 نظری مبانی

 اسالم

۴ 

 2 (معاد و مبداء) 1 اسالمی اندیشه 3۷۴۴5

 1 اسالمی معارف

 و

 2 اسالمی معارف

3۷۴۴6 
 (امامت و نبوت) 2 اسالمی اندیشه

 (3۷۴۴3 یا 3۷۴۴5 :نیازپیش)
2 

 2 اسالم در انسان 3۷۴۴۷

 1 اسالم در سیاسی و اجتماعی حقوق 3۷۴۴8

 2 اسالمی اخالق

 2 (تربیتی مباحث) اخالق فلسفه 3۷126

 اسالمی اخالق
 2 1 اسالمی اخالق 3۷123

 2 (كاربردی اخالق) زندگی آیین 3۷12۷

 2 اسالم عملی عرفان 3۷128

 2 اسالمی انقالب

 2 ایران اسالمی انقالب 3۷626

  و اسالمی انقالب

 آن هایریشه
 2 ایران .ا .ج اساسی قانون با آشنایی 3۷62۷

 2 (ره) خمینی امام سیاسی اندیشه 3۷628

 تمدن و تاریخ

 اسالمی
2 

 2 اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ 3۷618

 2 اسالم صدر تحلیلی تاریخ 3۷620 اسالم تاریخ

 2 امامت تاریخ 3۷622

 2 اسالمی منابع
 2 قرآن موضوعی تفسیر 3۷۴89

 اسالمی متون قرائت
 2 البالغهنهج موضوعی تفسیر 3۷۴90

  3 فارسی ادبیات 3۷991 3 ادبیات

  3  خارجی زبان 31123 3 زبان

 2 ٭ بدنی تربیت

  1  بدنی تربیت 30003

3000۴ 
 1 ورزش

 (30003 :نیازپیش)
1  

  0 جمعیت و خانواده تنظیم 3۷510 0 خانواده تنظیم

 نیاز مورد واحدهای جمع ۲۰ 



7 

 و گردد می ارائه معارف مركز توسط  3۷636 شماره به شناسی جامعه و 3۷635 شماره به روانشناسی *دروس

 جایگزین قابل دروس این همچنین باشد. می ها دانشکده سایر دروس لیست از "5 شماره" جدول در تطبیق قابل

 باشد. مین 1 شماره جدول در معارف مركز دروس با

 

 

 (واحد ۲۳) پایه-الزامی هایدرس :۲ شماره جدول

 واحد نیازهم و نیازپیش درس نام درس شماره ردیف

 3 _  ٭ 1 فیزیک 2۴011 1

 3  2۴011 :نیازپیش  ٭ 2 فیزیک 2۴012 2

 1 2۴011 :نیازهم ! 1 فیزیک آز 2۴001 3

 1 2۴012 :نیازهم ! 2 فیزیک آز 2۴002 ۴

 ۴ _  † 1 عمومی ریاضی 22015 5

 ۴  22015 :نیازپیش † 2 عمومی ریاضی 22016 6

 3 22016 :نیازهم دیفرانسیل معادالت 2203۴ ۷

 3 _   سازی هبرنام مبانی  ۴0153 8

 1 _  ! عمومی كارگاه 33018 9

 ۲۳ واحدها جمع

 

 

 باشد، نشده هاآن گذراندن به موفق اگر حتی باشد، گرفته باریک را هادرس این دانشجو كه صورتی در  ٭

 .شودمی تلقی شده گرفته نیازپیش

 فیزیک درس توانندنمی كنند،می (W) اضطراری حذف را 1 فیزیک درس سالنیم پایان در كه دانشجویانی ٭

  .بگیرند 1 فیزیک با نیازهم صورتبه را 2

 .كرد (W) اضطراری حذف تواننمی را عمومی كارگاه و پایه فیزیک هایآزمایشگاه  !

 كه دانشجویانی بنابراین .است الزامی 1 عمومی ریاضی نیازپیش رعایت 2 عمومی ریاضی درس گرفتن برای †

 2 عمومی ریاضی درس دوم سالنیم در توانندنمی ،شوند می مردود 1 عمومی ریاضی درس در اول سالنیم در

  .بگیرند
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 (واحد ۱۲) انتخابی-الزامی هایدرس :۱-۳ شماره جدول

 از غیربه شود،می ارائه دانشگاه در كه هاییدرس یهمه میان از واحد ۱۲ باید دانشجویان ▪

 مركز شناسی،زبان و هازبان مركز معارف، مركز) مركزها و فیزیک دانشکده هایدرس

 آن آموزشی ی راهنما استاد تایید از پس و ردهك انتخاب ،(آموزشی هایكارگاه و گرافیک،

 كنند. اخذ دانشکده یک از را مزبور واحد 12 كه شود می توصیه اما .بگیرند را ها درس

 درس عنوان به فیزیک دانشکده طرف از علم فلسفه گروه های درس همه لزوماً كه شود توجه ▪

 حاضر حال در كه هایی درس فهرست از آگاهی برای شوند. نمی پذیرفته انتخابی _ الزامی های

 این است ممکن فیزیک دانشکده كنید. نگاه پیوست در 2-3 شماره جدول به است پذیرش قابل

 كند. بازنگری هایی نیمسال در را فهرست

شجویان ▪ شته از دیگر یکی در تمایل صورت در توانندمی دان شکده در شدهارائه ایهر  هایدان

 به بیشگگگتر اطالعات برای .بگذرانند نیز را خود عالقه مورد (minor) فرعی هایدوره دانشگگگگاه

 دانشگگگگگگگگگگگاه آمگگگگوزش گگگگگاهوب در فگگگگرعگگگگی هگگگگایدوره ینگگگگامگگگگهآیگگگگیگگگگن

(8http://www.sharif.ir/web/doe/) كنید مراجعه.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sharif.ir/web/doe/8
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 (واحد ۴۶) تخصصی-الزامی هایدرس :۱-۴ شماره جدول

 واحد نیازهم و  نیازپیش درس نام درس شماره ردیف

 3   2۴011 :نیازپیش 3 فیزیک 2۴013 1

 ۴ فیزیک 2۴01۴ 2
 ،2۴021 یا2۴012  :نیازپیش

     2۴013 :نیازهم 
3 

 1 تحلیلی مکانیک 2۴113 3
 2۴011 :نیازپیش

 2203۴ : همنیاز
3 

 3 2۴111 یا 2۴113 :نیازپیش 2 تحلیلی مکانیک 2۴11۴ ۴

 3 2203۴ و 2۴012 :نیازپیش 1 الکترومغناطیس 2۴213 5

 3 2۴213 یا2۴211 :نیازپیش 2 الکترومغناطیس 2۴21۴ 6

 1انتیکكو مکانیک 2۴313 ۷
 2۴021 یا2۴01۴ :نیازپیش

 2۴11۴ : همنیاز
3 

 3  2۴315 یا 2۴313 :نیازپیش 2انتیکكو مکانیک 2۴31۴ 8

 3 2۴013 :نیازپیش 1 آماری مکانیک و ترمودینامیک 2۴16۷ 9

 3 2۴15۴ یا 2۴16۷ :نیازپیش 2 آماری مکانیک و ترمودینامیک 2۴168 10

 3 2203۴ :نیازپیش 1 فیزیک ریاضی 2۴1۷8 11

 1  2۴013 :نیازپیش  3  فیزیک آز 2۴003 12

  ۴  فیزیک آز 2۴02۷ 13
 2۴003: نیاز پیش

 2۴013 :نیازهم
2 

 2  ٭ 5 آز  1۴

 2  ٭ 6 آز  15

 3  # 3-۴ شماره جدول از درس  16

 3  # 3-۴ شماره جدول از درس  1۷

 ۴۶ واحدها جمع

 

 .كنید نگاه 2-۴ شماره جدول به 6 و 5 هایآزمایشگاه انتخاب برای ٭
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 صورت در .است الزامی نظری هایدرس همانند هاآزمایشگاه مورد در نیازهاپیش رعایت كه شود توجه

 .شوند نیازهم تواندمی آزمایشگاه و درس آزمایشگاه، استاد نظر با ضرورت،

 .است الزامی 3-۴ شماره جدول هایدرس از درس 2 گذراندن #

 

 

 * (۶ و ۵ هایآزمایشگاه) تخصصی-الزامی هایآزمایشگاه: ۲-۴ شماره جدول

 

 واحد نیازهم و نیازپیش آزمایشگاه نام درس شماره ردیف

 2 2۴281 :نیازپیش اپتیک آز 2۴205 1

 2 2۴61۷ :نیازپیش جامد حالت فیزیک آز 2۴601 2

 الکترونیک آز 2۴201 3
  2۴002 :نیازپیش

 2۴252 :نیازهم
2 

 2 2۴261 :نیازپیش الکتروآكوستیک آز 2۴06۴ ۴

 2 2۴283 :نیازهم لیزر آز 2۴206 5

 

 درس شوند گرفته جدول این از كه اضافی های درس است. الزامی جدول این از آزمایشگاه 2 *گرفتن

 شوند. می محسوب تخصصی _ اختیاری

 

 

 ۳-۴ شماره جدول

 (*است الزامی جدول این از درس ۲ گرفتن)

 واحد نیازهم و نیازپیش درس نام درس شماره ردیف

 3 2۴211 یا 2۴213 :نیازپیش اپتیک فیزیک 2۴281 1

 3  2۴021 یا 2۴01۴ :نیازپیش خاص نسبیت 2۴1۴۴ 2

 3 2۴315 یا 2۴313 : همنیاز 1 جامد حالت فیزیک 2۴61۷ 3

 3 پیش نیاز : 2۴113یا 2۴111 مقدماتی نجوم 2۴91۴ ۴

 3 _  1 عمومی شیمی 23011 5

 3 2۴316 یا 2۴31۴ :نیازپیش مقدماتی بنیادی ذرات 2۴5۴1 6
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 _ اختیاری درس شوند گرفته جدول این از كه اضافی های درس است. الزامی جدول این از درس 2 *گرفتن

 شوند. می محسوب تخصصی
 

 

 

 (واحد ۳۴) تخصصی-اختیاری هایدرس از ایگزیده  :۵ شماره جدول

 واحد مقطع نیازهم و نیازپیش درس نام درس شماره ردیف

 3 كارشناسی _ فیزیک پروژه 2۴009 1

 0 كارشناسی _ فیزیک كارآموزی 2۴0۷1 2

 2 كارشناسی 31102 یا 31123 :نیازپیش فیزیک تخصصی زبان 3111۷ 3

 3 كارشناسی _  عمومی هواشناسی 2۴065 ۴

 3 كارشناسی 2۴065 :نیازهم و 2۴11۴ :نیازپیش 1 دینامیکی هواشناسی 2۴123 5

 3 كارشناسی 2۴021 یا 2۴013 : نیاز پیش موج 2۴131 6

 3 مشترک 2۴021 یا 2۴013 : نیاز پیش 1 نسبیت 2۴1۴1 ۷

 3 كارشناسی  2۴021 یا ۴2۴01 :نیازپیش خاص نسبیت 2۴1۴۴ 8

 3 كارشناسی 1۷82۴ :نیازپیش 2 فیزیک ریاضی 2۴1۷9 9

 3 مشترک  2۴180:نیازپیش هاگروه نظریه 2۴191 10

 2 الکترونیک آز 2۴202 11
 همنیاز:522۴2 و 2۴201 :نیازپیش

2۴253 
 2 كارشناسی

 2 كارشناسی 2۴281 :نیازپیش اپتیک آز 2۴205 12

 2 كارشناسی 2۴283 :نیازهم لیزر آز 2۴206 13

 3 كارشناسی 2۴012 :نیازپیش 1 الکترونیک 2۴252 1۴

 3 كارشناسی 2۴252 :نیازپیش 2 الکترونیک 2۴253 15

 3 مشترک 2۴021 یا 2۴013 :نیازپیش 1 الکترواكوستیک 12۴26 16

 اكوستیک 2۴262 1۷
 همنیاز: 2۴021 یا2۴013 :نیازپیش

 22016 و 2203۴
 3 كارشناسی

 3 كارشناسی 2۴211 یا2۴213:نیازپیش اپتیک فیزیک 2۴281 18

 3 مشترک 2۴211 یا 2۴213 :نیازپیش  لیزر فیزیک 2۴283 19

 3 مشترک 2۴281 :نیازپیش  كاربردی اپتیک 2۴286 20

 3 مشترک 2۴211 یا 2۴213 :نیازپیش لیزر كاربردهای 2۴288 21

 3 مشترک 2۴212 یا2۴21۴ :نیازپیش اپتوالکترونیک 2۴295 22

 3 كارشناسی 2۴01۴ :نیازپیش اسپکتروسکوپی 2۴۴23 23
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 3 كارشناسی 2۴021 یا132۴0 :نیازپیش فیزیک در تجربی هایروش 2۴۴26 2۴

 3 مشترک 2۴21۴ یا 2۴212 :نیازپیش پالسما فیزیک 2۴۴۷1 25

 سیاالت مکانیک 2۴۴۷5 26
 :نیازهم 2۴111 و1302۴ :نیازپیش

122۴1 
 3 مشترک

 ۴ كارشناسی 152۴3 :نیازپیش آز و ایهسته فیزیک 2۴513 2۷

 3 مشترک 2۴31۴ : همنیاز32۴31 :نیازپیش مقدماتی بنیادی ذرات 2۴5۴1 28

 3 مشترک 162۴3 :نیازپیش ریسمان نظریه بر ایمقدمه 2۴55۷ 29

 3 مشترک 2۴55۷ :نیازپیش 2 ریسمان نظریه بر ایمقدمه 2۴562 30

 3 كارشناسی  خأل تکنیک 2۴609 31

 3 مشترک 2۴61۷ :نیازپیش هادیها نیمه فیزیک 2۴613 32

 3 كارشناسی 2۴613 :نیازپیش 2 رسانانیمه قطعات فیزیک 2۴61۴ 33

 3 كارشناسی 2۴315 یا 2۴313  :نیازپیش 1 جامد حالت فیزیک 2۴61۷ 3۴

 3 مشترک 2۴61۷ :نیازپیش 2 جامد حالت فیزیک 2۴618 35

 3 مشترک 2۴61۷ :نیازپیش نازک هایالیه فیزیک 2۴620 36

 3 كارشناسی 2۴61۷ :نیازپیش بلور رشد 2۴622 3۷

 3 كارشناسی 2۴61۷ :نیازپیش  بلورشناسی 2۴626 38

 3 مشترک 2۴315 یا 2۴313 :نیازپیش مغناطیس فیزیک 2۴631 39

 3 كارشناسی 2۴61۷ و 2۴15۴ :نیازپیش  مواد علم هایپیشرفت 2۴6۷1 ۴0

 3 مشترک 2۴61۷ :نیازپیش ابررسانایی 2۴6۷۴ ۴1

 3 مشترک 2۴16۷ یا 2۴15۴ :نیازپیش  بیوفیزیک 2۴۷11 ۴2

 3 مشترک 2۴16۷ و ۴0153 :نیازپیش فیزیک در ایرایانه سازیشبیه 82۴82 ۴3

 1 مشترک 82۴82 :نیازهم فیزیک در ایرایانه سازیشبیه آز 2۴82۴ ۴۴

 3 مشترک 2۴91۴ :نیازپیش 1 فیزیک اختر 2۴911 ۴5

 3 كارشناسی 2۴111 یا 2۴113: نیاز پیش مقدماتی نجوم 2۴91۴ ۴6

 3 كارشناسی 2۴61۷ :نیازپیش  ستارگان فیزیک 2۴919 ۴۷

 3 كارشناسی 2۴1۴۴ یا 2۴1۴1 :نیازپیش شناسیكیهان 2۴922 ۴8

 3 مشترک  2۴213همنیاز: 13۴12  :نیازپیش ژئوفیزیک 2۴931 ۴9

 3 كارشناسی 2۴021 یا 2۴013 :نیازپیش  فلسفه و فیزیک 2۴9۴1 50

 3 مشترک 2۴315 یا 2۴313 :نیازپیش  كوانتومی مکانیک فلسفی مبانی 2۴9۴6 51
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 3 كارشناسی  2۴313 :نیازپیش معاصر فیزیک 2۴10۴ 52

 ۴ ارشد كارشناسی 2۴21۴ :نیازپیش 3 الکترومغناطیس 162۴2 53

 ۴ ارشد كارشناسی 2۴11۴ :نیازپیش كالسیک مکانیک 2۴132 5۴

 ۴ ارشد كارشناسی 2۴31۴ :نیازپیش 3 كوانتومی مکانیک 192۴3 55

 ۴ ارشد كارشناسی   2۴168 :نیازپیش 3 آماری مکانیک و ترمودینامیک 1562۴ 56

 3 كارشناسی — فیزیک كالسیک متون گزیده 2۴105 5۷

 3 مشترک 24167 نیاز: پیش اعصاب علوم 2۴166 58

 3 مشترک پیش نیاز: 2۴61۷ هم نیاز :2۴31۴ نانوفیزیک 2۴58۷ 59

 3 مشترک پیش نیاز :2۴316همنیاز: 2۴315 مواد علم با آشنایی 2۴۴12 60

 

 3 مشترک 2۴11۴  :نیازپیش آشوب و غیرخطی دینامیک 2۴119 61

 3 مشترک 2۴1۴۴،2۴31۴،2۴21۴،2۴11۴ : نیاز پیش فیزیکی علوم در تفکر مبانی 2۴106 62

 3 كارشناسی _  1 صنعتی كشی نقشه 35311 63

 3 مشترک پیش نیاز : 2203۴   همنیاز: 2۴013 مقوالت ویژه در اكوستیک 2۴26۷ 6۴

 فیزیک اقتصاد 2۴1۷۷ 65
 پیشنیاز:2۴16۷یا 2۴15۴

 هم نیاز: 2۴168
 3 مشترک
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  علم فلسفه گروه از پذیرش قابل هایدرس :۲-۳ شماره جدول

 واحد مقطع درس نام درس شماره

 3 ارشد كارشناسی 1 ریاضی منطق ۴2111

 3 ارشد كارشناسی غرب فلسفه ۴2116

 3 ارشد كارشناسی 1 اسالمی فلسفه ۴2118

 3 ارشد كارشناسی فیزیکی هاینظریه بنیادی مفاهیم ۴2221

 3 ارشد كارشناسی 1 علم تاریخ ۴2222

 3 ارشد كارشناسی علم شناسیجامعه ۴2225

 3 ارشد كارشناسی شناسیمعرفت ۴2226

 3 ارشد كارشناسی دین و علم ۴222۷

  .بگیرند را 5 شماره جدول هایدرس از واحد  ۳۴ باید دانشجویان ▪

 توانندمی ارشد كارشناسی دانشجویان هم و كارشناسی دانشجویان هم را مشترک مقطع هایدرس ▪

 .بگیرند

 درس استاد و راهنما استاد تائید صورت در باشد، بیشتر یا 1۷ هاآن كل معدل كه دانشجویانی ▪

 واحد 8 رحداكث و درس 2 فقط اما نمایند اخذ تکمیلی تحصیالت مقطع از درس تعداد هر توانندمی

 درس صورت به بقیه و شود می پذیرفته آنها از فیزیک دانشکده تکمیلی تحصیالت هایدرس از

 واحد 26 حداقل به 5 شماره جدول واحد 3۴ صورتاین در شود. می درج كارنامه در مازاد های

 آموزش دفتر به دانشکده تکمیلی تحصیالت هایدرس لیست از آگاهی برای .یابدمی كاهش

 نمایید مراجعه دانشکده

 مکانیک ،3 الکترومغناطیس هایدرس توانندمی تمایل صورت در كارشناسی دانشجویان یهمه ▪

 این .بگیرند تخصصی-اختیاری درس عنوانبه را 3 آماری مکانیک و ترمودینامیک ،3 كوانتومی

 .نیستند معدل شرط مشمول هادرس

 پیشنیاز رعایت با است الزم تکمیلی، تحصیالت از درس اخذ شرایط حائز كارشناسی دانشجویان ▪

 دانشکده زشآمو به را خود موافقت باًكت درس استاد است الزم همچنین نمایند. اخذ را دروس این

  نمایند. اعالم
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 3 ارشد كارشناسی 1 فلسفه و فیزیک ۴2231

 3 ارشد كارشناسی ریاضی فلسفه ۴2233

 3 ارشد كارشناسی 1 علم فلسفه ۴223۴

 3 ارشد كارشناسی علم فلسفه در ویژه مقوالت ۴22۴2

 3 ارشد كارشناسی  علم فلسفه بر ایمقدمه ۴225۴

 3 ارشد كارشناسی اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ ۴2260

 3 ارشد كارشناسی شناسیزیست فلسفه ۴2262

 3 ارشد كارشناسی  زمان فلسفه ۴226۴

 3 ارشد كارشناسی جدید علم متافیزیک مبانی ۴2265

 3 ارشد كارشناسی تکنولوژی اخالق ۴236۴

 3 ارشد كارشناسی علم متافیزیک ۴223۷

 3 ارشد كارشناسی اسالمی فلسفه در ویژه مقوالت ۴2296

 متافیزیک ۴2302
 و ارشد كارشناسی) مشترک

 (دكتری
3 

 3 ارشد كارشناسی دینی علم ۴231۷

 3 ارشد كارشناسی 2 فیزیک هاینظریه بنیادی مفاهیم ۴2321

 فیزیک تاریخ ۴2336
 و ارشد كارشناسی) مشترک

  (دكتری
3 

 متافیزیک در ویژه مقوالت ۴233۷
 و ارشد كارشناسی) مشترک

 (دكتری
3 

 2 ارشد كارشناسی  سمینار ۴2230
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