چکیده آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
دانشکده فیزیک -دانشگاه صنعتی شریف

تعداد واحدهای درسی برای به پایان رساندن این دوره حداقل  30واحد بدون پایان نامه و  29واحد با پایان نامه
به شرح زیر است:
 -1دروس الزامی  15واحد (جدول )1
 -2دروس اختیاری بدون پایان نامه  9واحد و با پایان نامه  8واحد(جدولهای 2و 3و) 4
 3-8پایان نامه کارشناسی ارشد  6واحد
جدول شماره  1دروس الزامی کارشناسی ارشد
کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

24319

مکانیک کوانتومی 3

4

مکانیک کوانتیک (2کارشناسی)

24216

الکترومغناطیس 3

4

الکترومغناطیس ( 2کارشناسی)

24161

فیزیک آماری

4

-

 24403یایا 24404

آزمایشگاه عالی  1یا 2

2

آزمایشگاه فیزیک ( 4کارشناسی)

سمینار

1

جدول شماره 5

جمع

15

جدول شماره  – 2دروس اختیاری
 -1دروس مشترک کارشناسی و کارشناسی ارشد با عالمت = مشخص شده اند .
 -2چنانچه موضوعی در طول تحصیل دانشجو در دانشکده ارائه نشود به تشخیص استاد راهنما  ،دانشجو می
تواند فقط یک بار درس مطالعه انفرادی را در موضوع مورد نظر با یکی از استادان دانشکده بگذارند.
 -3هر دانشجو در طول دوره تحصیل ملزم به ثبت نام در یک واحد سمینار ( از جدول  5بجز سمینار عمومی
دکتری ) می باشد.

جدول شماره  4پاره ای از دروس دکتری
 -4گرایش سیستمهای پیچیده
 -1گرایش ذرات بنیادی و نظره ریسمان
 پدیده های بحرانیفیزیک ذرات بنیاد (1و)2
 تحلیل داده های تصادفینظریه میدانهای کوانتومی (1و2و)3
 فیزیک سیستمهای بی نظرمنظریه ریسمان (1و)2
 مدل هایحل پذیر -مقوالت ویژه در فیزیک نظری

-2
-

-

 -5گرایش فیزیک بنیادی
گرایش ماده چگال
 مبانی نظری مکانیک کوانتومیماده چگال  1و 2
 مفاهیم بنیادی فیزیک جدیدفیزیک بس ذره ای
 تاریخ علم فیزیکمقوالت ویژه د ماده چگال
 -فلسفه بنیادی فیزیک جدید

 -6گرایش اپتیک و لیزر
 -3گرایش کیهان شناسی و اختر فیزیک
 اپتوالکترونیک  -کاربردهای لیزرمقوالت ویژه در کیهان شناسی
 فوتو الکترونیک -لیزر پیشرفتهگرایش و نسبیت عام (1و)2
 نانو فوتونیک – طیف نگری لیزریاختر فیزیک
 نانو پالسمونیک – اتصاالت ویژه پرداز کنش لیزر پالسمااختر فیزیک در انرژی های زیاد
 اپتیک کوانتومی -مقوالت ویژه درنانو فتونیکفیزیک پرتوهای کیهانی
-

-

نجوم پرتو گاما

 -اپتیک غیر خطی

جدول شماره  5سمینارهای دانشکده فیزیک
سمینار ذرات
سمینار ماده چگال نرم
سمینار محاسباتی کوانتومی
سمینار کیهان شناسی

سمینار ابررسانا
سمینار فیزیک بنیادی
سمینار لیزر و اپتیک
سمینار ماده چگال

سمینار آماری
سمینار سیستمهای همبسته قوی
سمینار میکرودستکاری نوری
سمینار ماده چگال تجربی

سمینار اختر فیزیک
سمینار همدیس

جدول شماره  3برخی از دروس اختیاری کارشناسی ارشد
نام درس 1

شماره درس

تعداد واحد

مکانیک کالسیک 1

24115

4

اپتیک غیر خطی 1

24239

3

فیزیک الیه های نازک

24620

3

مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

24946

3

ریاضی فیزیک پیشرفته  1و 2

24183و24184

4+4

فیزیک پالسما

24471

3

ابررسانایی

24674

3

اختر فیزیک

24912

3

نظریه گروهها

24191

3

فیزیک ماده چگال نرم

24634

4

کاربرد کامپیوتر در فیزیک +آزمایشگاه

24823

4

آشنایی با نسبیت عام

24142

3

الکترو اکوستیک 1

24261

3

فیزیک لیزر

24283

3

لیزر پیرفته

24289

3

طیف نگاری لیزری

24294

3

اپتو الکترونیک

24295

3

ذرات بنیادی مقدماتی

24541

3

مقدمه ای بر نظریه ریسمان

24557

3

فیزیک نیمه هادیها

24613

3

فیزیک حالت جامد پیشرفته 1

24628

3

فیزیک حالت جامد پیشرفته 2

24629

3

فیزیک سطح

24667

3

فیزیک محاسباتی

24825

3

سلولهای خورشیدی

24662

3

مقوالت ویژه در نظریه میدان دمای متناهی

24568

4

نظریه میدان کوانتومی 1

24334

4

