
فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدهآموزشی اجرایی  دستورالعمل  

فیزیک ماده  های: حال حاضر دانشکده فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش در

قطع دکتری و در م سمافیزیک پال -اپتیک و لیزر -شناسی گرانش و کیهان -نجوم و اخترفیزیک -ای فیزیک هسته -چگال

های مورخ  نامه بر اساس آییندستورالعمل ین پذیرد. ا دانشجو می ای فیزیک هسته -فیزیک ماده چگال :های گرایش در

 های اجرایی دانشگاه، نامه و آیین شی وزارت علوم تحقیقات و فناوریریزی آموز مصوب شورایعالی برنامه 1/12/95 و 27/10/94

های فعال در دانشکده فیزیک دانشگاه خواجه  یک و با توجه به گرایشزاسی و کارشناسی ارشد رشته فیهای کارشن برای دوره

 . است شدهتدوین های آموزشی این دانشکده  در راستای تسهیل فعالیتهمچنین نصیرالدین طوسی و 

 برنامه درسی دوره کارشناسی

مصوب شورایعالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دروس دروره  27/10/94آیین نامه مورخ به استناد  

 136گردد. تعداد واحدهای ارائه شده مطابق با آیین نامه مذکور  بصورت زیر ارائه میاین دانشکده  درکارشناسی رشته فیزیک 

 8باشد که در  واحد دروس اختیاری( می 33واحد دروس الزامی و  46واحد دروس پایه،  35واحد دروس عمومی،  22واحد )

 گردد.  ، مطابق با جدول زیر ارائه می(1ره )جدول شما نیاز بودن دروس نیاز و هم ترم متوالی و با رعایت پیش

 

 

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول 

2ریاضی فیزیک  1ی فیزیک ریاض  2فیزیک عمومی   1فیزیک عمومی    

2مکانیک تحلیلی  1مکانیک تحلیلی   کامپیوتر نویسی برنامه  1 یعموم یاضیر   

1الکترومغناطیس  3فیزیک عمومی   لیفرانسیمعادالت د   شیمی عمومی 

4فیزیک عمومی  نجوم و اخترفیزیک 2ریاضی عمومی    آز شیمی عمومی 

1درس اختیاری  2 آز فیزیک عمومی  1آز فیزیک عمومی  کارگاه ماشین افزار    

3آز فیزیک عمومی  الکتروتکنیک کارگاه   دروس عمومی دروس عمومی 

   دروس عمومی دروس عمومی

هشتمترم  هفتمترم   ششمترم   پنجمترم    

8درس اختیاری  4درس اختیاری   2کوانتوم کیمکان  1مکانیک کوانتوم   

9درس اختیاری  5درس اختیاری   1فیزیک حالت جامد   2 سیالکترومغناط   

10درس اختیاری  6درس اختیاری   2یآمار کیو مکان کامینیترمود  1 یآمار کیو مکان کیمانیترمود   

11درس اختیاری  7درس اختیاری   ای و ذرات بنیادی فیزیک هسته   اپتیک 

1آز فیزیک حالت جامد  دروس عمومی 3درس اختیاری   2درس اختیاری    

4آز فیزیک عمومی  آز اپتیک دروس عمومی   

 دروس عمومی دروس عمومی  



 دانشجویانی .شوند ارائه می)زوج یا فرد( در همان ترم  فقطدروسی هستند که  اند دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده 

که به هر دلیلی موفق به گذراندن این دروس در ترم مورد نظر نشوند، دانشکده هیچگونه مسئولیتی برای ارائه آنها در ترم 

دانشکده در دانشگاه های دیگر مهمان شوند بعد نخواهد داشت. لذا این دانشجویان یا باید در ترم بعد این درس را با تایید 

 و یا سال بعد با دانشجویان دوره بعد اخذ نمایند.
 

  

 ی شود دروس آزمایشگاه پیشنهاد می و اند دروس آزمایشگاهی و یا کارگاهی هستند ی که با رنگ آبی مشخص گردیدهدروس

 گردد. دروس هر ترم توسط دانشکده ارائه می شوند. الزم به ذکر است این اخذهمزمان یا یک ترم بعد از درس مربوطه 

توسط دانشجو اخذ  4ترم  درباید حداکثر  2درس آزمایشگاه فیزیک و  2ترم  درباید حداکثر  1)درس آزمایشگاه فیزیک 

 .(شده باشد

  گردد. ارائه میبرق در دانشکده ماشین افزار در دانشکده هوا فضا و درس کارگاه الکتروتکنیک درس کارگاه  

  هر ترم حداکثر یک درس از گروه شوند.  ارائه می های عمومی آموزشتوسط مرکز ( 2)جدول شماره دروس عمومی     

 تواند توسط دانشجو اخذ شود.  های عمومی می معارف و یک درس از دروس سایر گروه

  دروس اختیاری با توجه  ارائه گردد. های مختلف دروس اختیاری از گرایش ،هر دورهدانشجویان سعی بر آن است تا برای

 3 شماره ده و زمینه تخصصی اعضاء هیئت علمی دانشکده از دروس ارائه شده در جدولهای موجود در دانشک به گرایش

 گردد. ارائه می

 ر صورت یک بار مردود شدن در ها د نیازی درس باشد. هم ها می نیازی درس نیازی و هم دانشجو موظف به رعایت پیش

 درس پیش نیاز مجاز است.

  تواند اقدام به اخذ درس پروژه نماید.  واحد می 100الزم به ذکر است دانشجو بعد از گذراندن 

 کنار خود دارد لذا به دانشجویان  هر دانشجوی دوره کارشناسی از ابتدای ورود یک استاد راهنما جهت مشاوره آموزشی در

گردد برای جلوگیری از مشکالت آموزشی با استاد راهنمای خود در طول مدت تحصیل ارتباط مستمر  توصیه اکید می

 باشند. شتهدا

  ای با حضور  برای ورودی های جدید در ترم اول جلسهجهت آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی دانشکده 

 گردد. و سرپرست آموزش فیزیک برگزار می ریاست دانشکده، معاونت آموزشی

 

 

 

 



 

وس الزامیدر  دروس پایه 

ازهم نی ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز  ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز 

--- 103،102 1ریاضی فیزیک  3  1ریاضی عمومی  3 --- --- 201   101 

2ریاضی فیزیک  3 201 --- 2ریاضی عمومی  3 101 --- 202   102 

1ترمودینامیک و آماری 3 106 ---  103 معادالت دیفرانسیل 3 101 --- 203 

2ترمودینامیک و آماری 3 203 ---  420 1 پایهفیزیک  3 --- ---   104 

1مکانیک تحلیلی  3 104 103 2 پایهفیزیک  3 104 --- 205   105 

2مکانیک تحلیلی  3 205 --- 3 پایهفیزیک  3 104 --- 206   106 

1الکترومغناطیس  3 105 201 4 پایهفیزیک  3 105 --- 207   107 

2الکترومغناطیس  3 207 --- 1 هپایآز فیزیک  1 --- 104 208   108 

1مکانیک کوانتومی  3 107 201 2 پایهآز فیزیک  1 --- 105 209   109 

2مکانیک کوانتومی  3 209 --- 3 پایهآز فیزیک  1 --- 106 210   110 

--- 209،203 1فیزیک حالت جامد  3  4 پایهآز فیزیک  2 --- 107 211   111 

یشیمی عموم 3 --- --- 212  1آز فیزیک حالت جامد 2 --- 211  112 

 113 آز شیمی عمومی 1 --- 112 213 اپتیک 3  610 208

نویسی کامپیوتر برنامه 3 --- --- 214 آز اپتیک 2 --- 213  114 

 115 کارگاه ماشین افزار 1 --- --- 215 نجوم و اخترفیزیک 3 107 ---

بنیادی ای و ذرات فیزیک هسته 3 209 ---  116 کارگاه الکتروتکنیک 1 --- --- 216 

 جمع واحد 35 جمع واحد 46

 

 

  دروس عمومی 

 نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد

 دروس عمومی گروه معارف

2اندیشه اسالمی  2 اخالق اسالمی 2 1اندیشه اسالمی  2   

تحلیلی صدر اسالمتاریخ  2 تفسیر موضوعی قرآن 2 اشنایی با قانون اساسی 2  

سیاسی امام خمینیاندیشه  2 البالغه تفسیر موضوعی نهج 2   آیین زندگی 2 

های عمومی  سایر گروهدروس   

خارجی عمومیزبان  3 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی فارسی 3   

2تربیت بدنی  1   1تربیت بدنی  1   

 

 

 

1جدول شماره   

2جدول شماره   



 

 دروس اختیاری  

احدتعداد و پیش نیاز هم نیاز نام درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز  نام درس 

باشند قابل اخذ می 8دروسی که فقط در ترم      

1فیزیک هسته ای  --- گیری و آشکارسازی پرتوها اندازه 3  کاربردهای لیزرآشنایی با  3 فیزیک لیزر ---   

1فیزیک هسته ای  --- هاو کاربرد آن هارادیوایزوتوپ 3       

    دروسی که در ترم های 7 و بعد از آن قابل اخذ می باشند 

های نازک فیزیک الیه 3 211 --- طیف سنجی 3 210 ---  

 ابررسانایی و کاربردهای آن 3 211 --- مبانی نانو فیزیک 3 211 ---

 بلورشناسی 3 211 --- فیزیک قطعات نیمرسانا 3 211 ---

2فیزیک حالت جامد  3 211 ---  ذرات بنیادی 3 216 --- 

--- 213،210،208 1فیزیک هسته ای  3 216 --- فیزیک لیزر 3   

باشند اخذ میو بعد از آن قابل  6 دروسی که در ترم های   

 فیزیک پالسما 3 208 --- چشمه ها و آشکارسازهای نوری 3 213 ---

 پروژه 3 --- ---    

باشند و بعد از آن قابل اخذ می 5دروسی که در ترم های     

022 --- گرانش 3  نسبیت و 202  --- 3ریاضی فیزیک  3   

 کیهان شناسی 3 215 ---    

  دروسی که در ترم های 4 و بعد از آن قابل اخذ می باشند  

ها تقارن و نظریه گروه 3 201 ---  تکنیک خالء 3 106 --- 

201،107 --- تاریخ و فلسفه علم فیزیک 3 --- ---  نظریه نسبیت 3 

ها شارهمکانیک  3 205 --- امواج و ارتعاشات 3 106 ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 جدول شماره  

 



ارشد برنامه درسی دوره کارشناسی  

 مصوب شورایعالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دروس دروره 1/12/95آیین نامه مورخ به استناد 

تعداد واحدهای ارائه شده مطابق با آیین نامه مذکور گردد.  رشته فیزیک در این دانشکده بصورت زیر ارائه میارشد کارشناسی 

و روش واحد درس سمینار  2، واحد دروس اختیاری 9، تخصصی الزامیواحد دروس  6، الزامیواحد دروس  9واحد ) 32

 گردد. ول زیر ارائه میاترم متوالی و مطابق با جد 4( می باشد که در واحد پایان نامه 6و تحقیق 
 

چگال گرایش فیزیک ماده  

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول 

 

نامه پایان  

 

1پیشرفته الکترودینامیک 1پیشرفته مکانیک آماری  1 پیشرفته مکانیک کوانتوم   

 ابررسانایی پیشرفته یا فیزیک سطح

 نانوساختارها

1یزیک حالت جامد پیشرفته ف  

2حالت جامد پیشرفته یزیک ف آز فیزیک پیشرفته حالت جامد   فیزیک محاسباتی 

  سمینار و روش تحقیق پایان نامه

 گرایش فیزیک هسته ای

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول 

 

نامه پایان  

 

1 پیشرفته مکانیک کوانتوم ساختار هسته 1پیشرفته مکانیک آماری   

پیشرفته ای  هستهآز فیزیک  1پیشرفته الکترودینامیک  ای پیشرفته تهفیزیک هس   

 محاسبات ترابرد پرتوها فیزیک آشکارسازها پایان نامه

 فیزیک محاسباتی سمینار و روش تحقیق 

 گرایش نجوم و اخترفیزیک

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول 

 

نامه پایان  

 

1 پیشرفته مکانیک کوانتوم کیهان شناسی 1پیشرفته مکانیک آماری   

1موضوعات ویژه  1پیشرفته رودینامیکالکت  1پیشرفته اخترفیزیک   

2پیشرفته اخترفیزیک پایان نامه 1گرانش   

  سمینار و روش تحقیق 

 گرایش گرانش و کیهان شناسی

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول 

 

نامه پایان  

 

1 پیشرفته مکانیک کوانتوم کیهان شناسی 1پیشرفته مکانیک آماری   

1موضوعات ویژه  1پیشرفته رودینامیکالکت  1پیشرفته اخترفیزیک   

2پیشرفته اخترفیزیک پایان نامه 1گرانش   

  سمینار و روش تحقیق 

 گرایش اپتیک و لیزر

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول   



 

نامه پایان  

 

1پیشرفته الکترودینامیک 1پیشرفته مکانیک آماری  1 پیشرفته مکانیک کوانتوم   

2موضوعات ویژه  1پیشرفته فیزیک پالسما  1موضوعات ویژه    

1پیشرفته فیزیک لیزر آز اپتیک و لیزر  فیزیک محاسباتی 

  سمینار و روش تحقیق پایان نامه

 گرایش فیزیک پالسما  

چهارمترم  سومترم   دومترم    ترم اول 

 

نامه پایان  

 

1پیشرفته الکترودینامیک 1پیشرفته مکانیک آماری  1 پیشرفته مکانیک کوانتوم   

2موضوعات ویژه  1پیشرفته فیزیک پالسما  1موضوعات ویژه    

1پیشرفته  فیزیک لیزر  1 آز پالسما  فیزیک محاسباتی 

  سمینار و روش تحقیق پایان نامه
 

 ومشترک زامی المی هر گرایش، دروس آبی رنگ دروس الزاتخصصی اند دروس  دروسی که با رنگ قرمز نشان داده شده  

 باشند. سبز رنگ دروس تخصصی اختیاری میدروس 

 را تحویل مدیر گروه مربوطه دهند تا در  خود نامه پیشنهادیه پایانباید  ترم سوم قبل از آغازوره حداکثر تا دانشجویان هر د

 بعد در جلسه شورای دانشکده تصویب گردد.جلسه گروه و 

  دانشجو باید نسبت به  ،می باشد، در صورت کسری معدل14معدل شرط الزم برای دفاع از پایان نامه ارشد کسب 

 های مجاز باقی مانده اقدام نماید. ران معدل در ترمگذراندن درس جبرانی و جب

 ید با اساتجهت آشنایی دانشجویان جدید آموزشی دانشکده به صورت مجزا  های ای در ترم اول توسط مدیران گروه جلسه  

 گردد. برگزار میهای تحقیقاتی آنها  گروه و زمینه

 

 

 


