
 بسمه تعالي

 فرم تطبيق دوره کارشناسی دانشجويان رشته فيزيک )طبق برنامه جديد(

 و بعد از آن 90 دي هايومخصوص ور

                          شماره دانشجويی:                             نام و نام خانوادگی:   

 نام استاد راهنما:    

 ( 3دروس الزامي انتخابي )جدول  ( 2دروس الزامي پايه  )جدول  ( 1دروس عمومی )جدول 

شماره  نام درس

 درس

واح

 د

نمر

 ه

شماره  نام درس

 درس

وا

 حد

نمر

 ه

شماره  نام درس

 درس

واح

 د

 نمره

      4 22 -015 1رياضی عمومی   1  30-001 1تربيت بدنی 

      4 22 -016 2رياضی عمومی   1  30-002 2تربيت بدنی 

معادالت   3 31 -101 انگليسي زبان

 ديفرانسيل
034- 22 3      

      1 33-018 كارگاه   3 37 -991 1فارسی

تنظيم 

 خانواده
آز فيزيک پايه   0 510-37

1 

001- 24 1      

انتخاب دوازده واحد از دروس مركز 

 (( 0معارف )جدول )

آز فيزيک پايه 

2 

002- 24 1      

واحد از كليه دروسي كه در دانشگاه عرضه  12  3 24-011 1فيزيك   2  

شكده فيزيك به  شود به غير از دروس دان مي 

شجو ستاد راهنما.    انتخاب دان و به تائيد ا

از يک  دانشکده انتخاب  ترجيحا  واحد  12اين 

 شوند.

  3 24 -012 2فيزيک   2  

  3 40 -153 مبانی کامپيوتر   2  

  2 35-311 گرافيک مهندسی  2  

  2      

  2  

جمع                                          واحد 20 جمع

 واحد 25

 واحد 12جمع                            

 

  (5دروس اختياري تخصصي  )جدول  ( 4دروس الزامي  تخصصي )جدول 

 

شماره  نام درس

 درس

شماره  نام درس نمره واحد

 درس

الزم در مورد دروس اختياري  توضيحات نمره واحد

 تخصصي

       3 24-013 3فيزيك 

واحد از دروس درج شددددده در جدول  26  *

 اخذ شود.  5شماره 

شجوياني كه معدل   بيش يا  17آنها  كلدان

باشدددد در رددورت  تائيد اسددتاد  آناز 

ستاد درس ميتوانند حداكثر   8راهنما و  ا

واحد از دروس تحصددي ت تكميلي دانشددكده 

 واحد 26در اينصددورت فيزيك اخذ نمايند. 

واحد تقليل مي  18حداقل به  جدول مزبور 

 يابد.

  

 

      3 24-014 4فيزيک 

مكانيك 

 1تحليلي

111-24 4      

مكانيك تحليلي 

2 
112-24 4      

الكترومغناطيس 

1 

211-24 4      

الكترومغناطيس 

2 
212-24 4      

مكانيك 

 1كوانتومي 

315-24 4      

مكانيك 

 2كوانتومي 

316-24 4      

ترموديناميك و 

 1مكانيك آماري
154-24 4      

ترموديناميك و 

 2مكانيك آماري
155-24 4      

      4 24-186 1رياضي فيزيك 

      2 24-027 4آزمايشگاه فيزيك 

      2  4آزمايشگاه 

      2  5آزمايشگاه 

      4 24-102 فيزيک معارر

جمع                                       

 واحد 52

جمع                                       

 *واحد 26

 

 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نيمسال

معدل 

 نيمسال

            

             معدل کل

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه رنعتی شريف 

گواهی ميشود که خانم / آقای ..................... شماره دانشجويی  □

........................................ با تکميل تعداد     واحد و به شرط گذراندن  تعداد...... به 

 يد.رورت معرفي به استاد  برنامه الزامی دوره کارشناسی فيزيک را مطابق جدول فوق به پايان  خواهد رسان

 

گواهی ميشود که خانم / آقای ..................... شماره دانشجويی  □

واحد برنامه الزامی دوره کارشناسی فيزيک  135........................................ با تکميل تعداد 

 را مطابق جدول فوق به پايان رسانيده اند.

 

                     امضاء و تاريخ                           نام و نام خانوادگي استاد راهنما   

  امضاء و تاريخ                      نام و نام خانوادگي مسول تطبيق:



        

امضاء و تاريخمهر و            معاون آموزشي رئيس يا نام و نام خانوادگي  


