

	استاد راهنما: دکتر 	 	 	شماره دانشجویی: 	 	 نام و نام خانوادگی:

— برنامه چهارساله دوره کارشناسی فیزیک (جمعا ۱۳۵ واحد) 
دروس عمومی ۲۰ واحد (اجباری): 

شماره درسنام درسگرایش

۰۱۱-۱۰-۱۲۶-اندیشه اسالمی (۱) (مبدا و معاد)مبانی نظری اسالم

۰۱۲-۱۰-۲۲۶-اندیشه اسالمی (۲) (نبوت و امامت)

۰۱۳-۱۰-۳۲۶-انسان در اسالم

۰۱۴-۱۰-۴۲۶-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

۰۲۱-۱۰-۱۲۶-فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)اخالق اسالمی

۰۲۲-۱۰-۲۲۶-اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

۰۲۳-۱۰-۳۲۶-آیین زندگی (اخالق کاربردی)

۰۲۴-۱۰-۴۲۶-عرفان عملی در اسالم

۰۳۱-۱۰-۱۲۶-انقالب اسالمی ایرانانقالب اسالمی

۰۳۲-۱۰-۲۲۶-آشنایی با قانون اساسی

۰۳۳-۱۰-۳۲۶-اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

۰۴۱-۱۰-۱۲۶-تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ و تمدن اسالمی

۰۴۲-۱۰-۲۲۶-تاریخ تحلیلی صدر اسالم

۰۴۳-۱۰-۳۲۶-تاریخ امامت

آشنایی با منابع 
اسالمی

۰۵۱-۱۰-۱۲۶-تفسیر موضوعی قرآن

۰۵۲-۱۰-۲۲۶-تفسیر موضوعی نهج البالغه

واحدشماره درسنام درس

۱۳۱1-۱۰-۲۷تربیت بدنی ۱

۱۳۵1-۱۰-۲۷تربیت بدنی ۲

واحدشماره درسنام درس

۲۵۲3-۱۰-۲۶ادبیات فارسی

واحدشماره درسنام درس

۱۱۲3-۱۰-۲۶زبان عمومی علوم پایه

واحدنام درس

گرایش ها و عناوین درس های معارف اسالمی

عناوین درس های تربیت بدنی  

ادبیات فارسی  

زبان عمومی  

مخصوص ورودیهای ۹۶ و قبل از آن



واحدشماره درسنام درس

۱۰۶3-۱۴-۱۹ریاضی عمومی ۱

۱۷۱1-۱۴-۱۹آز ریاضی ۱

۱۰۷3-۱۴-۱۹ریاضی عمومی ۲ 

۱۷۲1-۱۴-۱۹آز ریاضی ۲

۲۵۱3-۱۴-۱۹معادالت دیفرانسیل

۱۰۱3-۱۰-۲۱شیمی عمومی ۱

۱۰۴1-۱۰-۲۱آزمایشگاه شیمی

۱۵۰3-۳۰-۱۷مبانی برنامه سازی کامپیوتر

۱۱۰4-۱۰-۲۰فیزیک پایه ۱

۱۱۱1-۱۰-۲۰آز فیزیک پایه ۱

۱۲۰4-۱۰-۲۰فیزیک پایه ۲

۱۲۱1-۱۰-۲۰آز فیزیک پایه ۲

۱۲۲4-۱۰-۲۰فیزیک پایه ۳

۱۲۳1-۱۰-۲۰آز فیزیک پایه ۳

واحدشماره درسنام درس

۲۱۰3-۱۰-۲۰مکانیک تحلیلی ۱

۲۱۲4-۱۰-۲۰ترمودینامیک و مقدمه آماری

۲۱۴4-۱۰-۲۰فیزیک جدید

۲۱۶3-۱۰-۲۰ریاضی فیزیک ۱

۲۲۰3-۱۰-۲۰مکانیک تحلیلی ۲

۲۲۲3-۱۰-۲۰مکانیک آماری

۲۲۴1-۱۰-۲۰آز فیزیک جدید

۲۲۸4-۱۰-۲۰مکانیک کوانتومی ۱

۳۱۰4-۱۰-۲۰الکترومغناطیس ۱

۳۱۲3-۱۰-۲۰ریاضی فیزیک ۲

۳۱۶4-۱۰-۲۰مکانیک کوانتومی ۲

۳۲۰4-۱۰-۲۰الکترومغناطیس ۲

۴۱۰3-۱۰-۲۰اپتیک مدرن

۴۱۱1-۱۰-۲۰آز اپتیک

۳۲۲3-۱۴-۲۰فیزیک هسته ای ۱

۳۲۴3-۱۲-۲۰فیزیک حالت جامد ۱

دروس تخصصی الزامی ۵۰ واحد(اجباری):دروس پایه ۳۳ واحد (اجباری):  

واحدشماره درسنام درس

۲۲۶2-۱۰-۲۰زبان تخصصی

۳۱۴3-۱۰-۲۰نسبیت خاص

۲۷۱2-۱۴-۱۹محاسبات عددی

۴۲۵3-۱۲-۲۰فیزیک لیزر

۴۱۲4-۱۰-۲۰الکترونیک عمومی

۴۱۳1-۱۰-۲۰* آز الکترونیک

۳۱۸1-۱۰-۲۰* آز تکمیلی فیزیک

۱۰۱1-۱۰-۲۴* کارگاه عمومی

۴۲۵3-۱۰-۲۰فیزیک پالسما

۴۲۶3-۱۰-۲۰کاربرد کامپیوتر در فیزیک

۴۲۹2-۱۰-۲۰پروژه کارگاهی

۴۸۰3-۱۰-۲۰نظریه گروه ها

۴۸۸3-۱۶-۲۰شتابدهنده و ذرات

۴۳۰3-۱۰-۲۰پروژه

۴۸۵0-۱۰-۲۰ادامه پروژه

۴۱۴3-۱۶-۲۰مقدمات ذرات بنیادی

۴۲۴3-۱۰-۲۰نانوفیزیک

۳۲۱3-۱۰-۲۰بیوفیزیک

۴۷۴3-۱۰-۲۰اختر فیزیک

۳۲۳1-۱۴-۲۰** آز فیزیک هسته ای

۳۲۵1-۱۲-۲۰** آز حالت جامد

۴۱۷3-۱۲-۲۰فیزیک حالت جامد ۲

۴۱۸3-۱۲-۲۰قطعات نیمه هادی

۴۱۹3-۱۲-۲۰الیه های نازک

۴۲۴3-۱۲-۲۰ابررسانایی

۴۱۵3-۱۴-۲۰آشکارسازها

۴۱۶3-۱۴-۲۰مبانی فیزیک رآکتور ۱

۴۲۰3-۱۴-۲۰فیزیک هسته ای ۲

۴۲۱3-۱۴-۲۰حفاظت در برابر پرتوها

۴۲۲3-۱۴-۲۰مبانی فیزیک رآکتور ۲

۴۴۸2-۱۰-۲۰کارآموزی

از دروس تخصصی انتخابی زیر حداقل ۲۱ واحد (به انتخاب دانشجو):  

*انتخاب یکی از دروس: آز تکمیلی فیزیک، آز الکترونیک یا کارگاه عمومی از 
جدول زیر الزامی است. 

**انتخاب آز فیزیک هسته ای یا آز حالت جامد از جدول زیر الزامی است. 
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