
 

 
 

 نامثبت
 12/60/2062 وشنبهد

 11/60/2062شنبه سه

 12/60/2062شنبه یک هاشروع کلاس

 نام دانشجویان کارشناسی ارشدمراحل ثبت
 



 ارشد کارشناسی دوره درسی برنامه
 

 علوم وزارت آموزشی ریزی برنامه عالیشورای مصوب 2/21/2931  مورخ نامه آیین استناد به

 رائها زیر بصورت دانشکده این در فیزیک رشته ارشد کارشناسی دروره دروس فناوری، و تحقیقات

 0 الزامی، دروس واحد 3) واحد 91 مذکور نامه آیین با مطابق شده ارائه واحدهای تعداد. میگردد

 0 و تحقیق روش و سمینار درس واحد 1 اختیاری، دروس واحد 3 الزامی، تخصصی دروس واحد

 گردد.می ارائه زیر جداول با مطابق و متوالی ترم 0 در که باشد می( نامه پایان واحد

 

 باید در ترم جاری اخذ نمایند. هر گرایش است که دانشجویان وسیدرمربوط به رنگ زرد هایلایت

 

 

 ایهسته گرایش فیزیک 2062دانشجویان ورودی  درسیبرنامه 

 تعداد واحد نوع درس نام درس شماره ترم

 اول

  (فوتونمحاسبات ترابرد پرتوها )نوترون و 

 02-0120693 کد
 9 تخصصی اختیاری

    2ای پیشرفته فیزیک هسته

 02-0120622کد  
 9 تخصصی الزامی

    2مکانیک آماری پیشرفته 

 02-0126626کد  
 9 الزامی مشترک

 فیزیک محاسباتی

 10-2922101کد 
 1 خصصی اختیاریت

 دوم

 9 الزامی مشترک 2مکانیک کوانتوم پیشرفته 

 9 الزامی مشترک 2الکترودینامیک پیشرفته 

 9 تخصصی اختیاری آشکارسازهافیزیک 

 1 - سمینار و روش تحقیق

 سوم

 9 تخصصی الزامی ساختار هسته

 2 تخصصی اختیاری 2ای پیشرفته آزمایشگاه هسته

 0 - نامهپایان

 - - نامهپایان چهارم



  یشناسهانیگرانش و کگرایش  2062دانشجویان ورودی  درسیبرنامه 

 کیزیاختر ف -و نجوم

 ترم اول

 02_012۴62۴کد                 گرانش 

 02_0126626کد     آماری پیشرفته

 02_012۴616کد         2 اختر فیزیک

 ترم دوم

 الکترودینامیک

 2 کوانتوم پیشرفته

 1 اختر فیزیک

 تحقیق روش و سمینار

 سوم ترم 

 شناسیکیهان

 2موضوعات ویژه 

 پایان نامه

 نامهپایان ترم چهارم

 

 

 پلاسماک یفیزو لیزر  -اپتیک گرایش 2062دانشجویان ورودی  درسیبرنامه 

 ترم اول

 02_012۴612 کد   2پلاسما پیشرفته 

 02_0126622   کد  2 پیشرفته کوانتوم

 02_0121292 کد محاسباتی فیزیک

 ترم دوم

 2 پیشرفته آماری

 2 فیزیک لیزر پیشرفته

 پلاسما-کنش لیزربرهم

 تحقیق روش و سمینار

 ترم  سوم

 الکترودینامیک

 پلاسما آز اپتیک لیزر

 پایان نامه

 پایان نامه ترم چهارم

 



 گرایش نانوفیزیک 2062دانشجویان ورودی  درسیبرنامه 

 ترم اول

 02_0126626کد ماری پیشرفته مکانیک آ

 02_2۴69101کد     جامد پیشرفته حالت

     مترینانو هایسیستم محاسباتی فیزیک

 02_012۴699کد 

 ترم دوم

 2کوانتوم پیشرفته 

 های آنالیز نانو ساختارهاروش

 الکترودینامیک

 تحقیق روش و سمینار

 ترم  سوم

 2موضوعات ویژه 

 آز نانو

 نامهپایان

 نامهپایان ترم چهارم

 

 

 

 گرایش ماده چگال 2062دانشجویان ورودی  درسیبرنامه 

 ترم اول

 02_0126622 کد  2 پیشرفته کوانتوم

 02_0121292 محاسباتی    کدفیزیک 

 02_0121206کد     2 حالت جامد پیشرفته

 ترم دوم

 2آماری پیشرفته 

 ابررسانایی پیشرفته یا نانو ساختارها

 1 پیشرفته جامد حالت فیزیک

 تحقیق روش و سمینار

 ترم  سوم

 الکترودینامیک

 فیزیک سطح

 پایان نامه

 پایان نامه ترم چهارم

 


