
  دوره کارشناسی ارشد فیزیک راهنماي
  

بگذراننـد.   واحد 32و حداکثر  واحدي) 6(شامل پایان نامه واحد  28در دوره کارشناسی ارشد، دانشجویان باید حداقل 
بـراي دانشـجویان   واحـد   تعدادباشد.  التحصیلی می واحد مشمول پرداخت هزینه در زمان فارغ 32تعداد واحد مازاد بر 

را  يتـر  واحد است. دانشجویان آموزش محور پایان نامه ندارند و باید به جاي پایان نامه دروس اضافه 30آموزش محور 
  اخذ کنند.

  
  دروس اصلی در دوره کارشناسی ارشد:

 واحد) 4( 1مکانیک کوانتومی پیشرفته  .1

 واحد) 4الکترودینامیک ( .2

 واحد) 3( 1مکانیک آماري پیشرفته  .3

از دروس  نیـز  واحـد  9 حـداقل  دانشجویان هر گرایش بایـد  ند.وش ور جداگانه ارایه میاین دروس براي هر گرایش به ط
  بگذرانند. گرایشی

  
  اند از: شوند عبارت که معموال در این دانشکده ارایه می ها گرایش اصلی دروس

  اي گرایش هسته
 واحد) 3( 1اي پیشرفته  فیزیک هسته .1

 واحد) 3( 2اي پیشرفته  فیزیک هسته .2

 )دکتري( واحد) 3اي ( هسته فیزیکموضوعات ویژه  .3

 واحد) 1( 1اي پیشرفته  آزمایشگاه فیزیک هسته .4

  
  گرایش ماده چگال

 واحد) 3( 1فیزیک حالت جامد پیشرفته  .1

 واحد) 3( 2فیزیک حالت جامد پیشرفته  .2

 )دکتري( واحد) 3خواص مغناطیسی مواد (تجربی) ( .3

 )دکتري( واحد) 3(ساختار الکترونی پیشرفته مواد (تئوري)  .4

 )دکتريواحد) ( 3هاي بحرانی (تئوري) ( فیزیک پدیده .5

 واحد) 3( 2مکانیک آماري پیشرفته  .6

                                                
 اي اخذ این درس الزامی است. براي دانشجویان فیزیک هسته 



  گرایش ذرات بنیادي  
 واحد) 3( 1ذرات بنیادي پیشرفته  .1

 واحد) 3( 2ذرات بنیادي پیشرفته  .2

 واحد) 3( نظریه گروهها .3

 واحد) (دکتري) 3( 2و  1نظریه میدانهاي کوانتومی  .4

 واحد) (دکتري) 3( 2و  1ویژه در ذرات بنیادي مباحث  .5

 واحد) (دکتري) 3نسبیت عام ( .6

 واحد)3شناسی ( کیهان .7

 
تواند با مشورت استاد راهنمـا ایـن دروس را اخـذ کنـد.      شود که دانشجو می نیز ارایه می دکتريدر هر گرایش دروس 

کنند حتما باید با استاد راهنماي خود مشـورت   اخذدانشجویانی که تمایل دارند دروسی به غیر از این دروس بنابراین 
  را اخذ نمایند.که در آن ترم ارایه شده  يتوانند دروس دیگر کنند و در صورت اجازه استاد راهنما این دانشجویان می

ثبت نـام کننـد و زیـر نظـر اسـتاد      نیز واحد است را  2در ترم دوم دانشجویان کارشناسی ارشد باید درس سمینار که 
  سمینار باید در اوایل ترم سوم ارایه شود. راهنماي خود این درس را بگذرانند.

  را زیر نظر یکی از اساتید بگذرانند. “تحقیق و تتبع نظري”دانشجویان آموزش محور به جاي درس سمینار باید درس 
  

  و بهداشت کارگاه ایمنی
جـز دانشـجویان    (بـه  کارشناسی ارشد ورودي جدید اخذ کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی در ترم اول براي دانشجویان

کارگـاه ایمنـی و    باشـد.  آموزش محور) اجباري است. این کارگاه یک روزه توسط دانشگاه برگزار شده و بدون واحد می
بعضـی از دانشـجویان   دانشجویان کارشناسـی ارشـد فیزیـک گـرایش مـاده چگـال تجربـی و         بهداشت تخصصی براي
شود. ثبت کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصـی در   صالحدید سرپرست ایمنی دانشکده برگزار میتحصیالت تکمیلی و به 

  ترم دوم توسط دانشجو الزامی است.
  

  تعیین استاد راهنما
 تعیـین بـه   يد. دانشجویان آموزش محور نیازندانشجو موظف است در اواخر ترم اول استاد راهنماي خود را انتخاب ک

  .باید استاد درس تحقیق و تتبع نظري انتخاب نمایندنداشته و استاد راهنما 
  

  طرح پیشنهادي (پروپوزال)
از ارایه سمینار موظف هستند طرح پیشنهادي خود را، براي انجام پایان نامه، با تایید استاد راهنمـا و   قبلدانشجویان 



  استاد مشاور به دفتر تحصیالت تکمیلی تحویل دهند.
  

  پایان نامه
پایـان  ”نیز بایـد   6و  5هاي  و در صورت لزوم در ترم 4در ترم  باید درس پایان نامه را اخذ کنند. 3م دانشجویان در تر

  را دوباره در سیستم گلستان انتخاب و ثبت نمایند.“نامه کارشناسی ارشد
  

  شرط گذراندن دروس
 شود. 20از  12نمره دانشجو باید حداقل  .1

 شرکت در امتحانات پایان ترم .2

  
  مدرك کارشناسی ارشدشرایط اخذ 

 ) شود.14دانشجو نباید در طول تحصیالت خود بیشتر از یک بار مشروط (معدل ترم کمتر از  .1

 شود. 14حتما باالتر از  التحصیلی در زمان فارغمعدل کل دانشجو  .2

تـرم)   6تـا   ترم است و در صورت تمدیـد ایـن زمـان (حـداکثر     4به طور معمول طول دوره کارشناسی ارشد  .3
 شود. چون پرداخت شهریه می هایی هم دانشجو مشمول جریمه

تمدیـد   4توانـد تـا تـرم     ترم است و حداکثر می 3طول دوره کارشناسی ارشد براي دانشجویان آموزش محور  .4
 شود.

  
مراجعـه   takmili.iut.ac.ir-http://tahsilatبراي اطالعات بیشتر لطفا به سایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه به آدرس 

  شود.
  event-http://physics.iut.ac.ir/fa/gradهاي تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک  سایت اطالعیهآدرس 
  http://physics.iut.ac.ir/fa/form-1هاي تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک  سایت فرمآدرس 

هاي تحصـیالت تکمیلـی بـه سـایت دانشـکده فیزیـک، قسـمت تحصـیالت          ها و راهنماي دوره نامه براي مشاهده آیین
  ید.مراجعه فرمای ها نامه آیینتکمیلی، 

  


