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 توصیه هایی برای دانشجویان 
ورود به دانشگاه، تحولی بزرگ 

بـا ورود بـه دانـشگاه بـطورحـتم، زمـان یـک تـغییر بـزرگ در زنـدگـی شـما فـرا رسـیده اسـت. شـایـد در ایـن زمـان آمـیزه اي 
از حـس هـیجان و نـگرانـی را در خـود احـساس کـنید و بـا خـود بـگویـید: "دانـشگاه واقـعا چـگونـه جـایـی اسـت؟"، " آیـا از 
عهـده ایـن کـار بـرخـواهـم آمـد؟"، " کـسانـی کـه در دانـشگاه هسـتند چـگونـه افـرادي هسـتند؟". امـا پـس از مـدتـی حـضور 
در دانـشگاه بـه تـدریـج بـه تـفاوت هـایـی کـه مـیان انـتظارات شـما و واقـعیت هـا وجـود دارنـد، پـی خـواهـید بـرد؛ بـدیـن تـرتـیب 
مـــمکن اســـت بـــرخـــی چـــیزهـــا بهـــتر از آنـــچه انـــتظار داشـــتید، بـــنظر آیـــند و بـــرخـــی نـــیز مـــطابـــق بـــا آمـــال و آرزوهـــاي شـــما 
نـــباشـــند. تـــغییري کـــه بـــا ورود بـــه دانـــشگاه در شـــما ایـــجاد مـــی شـــود، مـــمکن اســـت لـــذت بـــخش و درعـــین حـــال ســـردرگـــم 
کــننده بــاشــد. دور بــودن از مــحیط خــانــواده و حــمایــت هــاي آنــها، مــمکن اســت شــما را نســبت بــه وظــایــفی کــه در شــرایــط 
عـادي بـه آسـانـی از عهـده آنـها بـر مـی آیـید، بـترسـانـد. مـقالـه اي کـه مـی خـوانـید بـه شـما کـمک مـی کـند تـا ایـن دوره تـغییر 

را بدون مشکل پشت سربگذارید. 

احساسات مشترك میان دانشجویان سال اول 

شـایـد وقـت زیـادي را بـراي ورود بـه دانـشگاه صـرف کـرده ایـد، امـا احـتماال دربـاره احـساس خـود پـس از دســتیابـی بــه 
ایــــن هــــدف چـــندان فـــکر نـــکرده بـــاشـــید. احـــساســـاتـــی مـــانـــند آنـــچه در ذیـــل مـــی آیـــند در بـــسیاري از دانـــشجویـــان رایـــج 

است: 

احساس می کنند دانشگاه دیگر "بهترین" نیست

با خود می گویند "مانند دیگران باهوش نیستم؛ مانند آنها درسها را متوجه نمی شوم"  

مطمئن نیستند، به خواست خود به دانشگاه آمده اند یا به خواست دیگران 

ممکن است احساس کنند، رشته انتخابی آنها، رشته مورد انتظارشان نیست 

انتظارات دیگران بر دوششان سنگینی می کند 

مـمکن اسـت احـساس غـربـت کـنند و دریـابـند کـه کـنارآمـدن بـا ایـن احـساس دشـوارتـر از آن اسـت کـه پـیش 
بینی می کردند 

تــصورمــیکنندکــه دیــگران ازاعــتمادبــه نــفس بیشــتري بــرخــوردارنــدوبــه آســانــی بــاســایــرافــراد رابــطه دوســتی 
برقرارمیکنند 
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براي غلبه بر این قبیل احساسات از این روش ها استفاده کنید: 

به خود توجه کنید  ۱-
بـه دسـت آوردن شـناخـت از دیـگران و بـالـعکس، نـیازمـند زمـان اسـت و ایـن بـدان مـعنی اسـت کـه دیـگران واقـعا نـمـی 
دانــنـد چـــه احــساســی داریــد یــا چــگونــه فــکر مــی کــنید. بــنابــرایــن بــه خــود تــوجــه کــنید؛ وقــت و انــرژی تــان را صـــرف 

مرتـب کـردن اوضـاع خـود در دانشگاه، به روشی منطقی، نمائید. 

 خود و توانایی هایتان را بشناسید  ۲-
حــضور در دانــشگاه فــرصــتی اســت تــا روش هــاي مــناســب زنــدگــی کــردن را بــیابــید و آنــها را تجــربــه کــنید. الــبته ایــن 
کــار نــیز نــیازمــنـد زمــان اســت؛ بــنابــرایــن تــحت تــاثــیر فــشار دیــگران، کــارهــایــی را انــجام نــدهــید کــه عــالقــه اي بــه آنــها 
نــداریــد؛ مــناســب شــما نیســتند یــا هــنـوز آمــادگــی انــجامــشان را نــداریــد. بــه کــارهــایــی روي آوریــد کــه تــوانــایــی انــجام 

دادن آنها را دارید. با دروغ زندگی نکنید! خودتان باشید.

 بامشکالت مقابله کنید  ۳-
در شـرایـطی کـه در مـحیطی تـاره قـرار مـی گـیریـم، بیشـتر وقـتمان صـرف نـگرانـی دربـاره چـیزهـایـی مـی شـود کـه قـادر 
بـه درك آنـهـا نیسـتیم یـا آنـها را نـمی شـناسـیم. از سـوال کـردن نـترسـید؛ بـا سـوال کـردن مـی تـوانـید در وقــت و انــرژي 
خــود صــرفـه جــویـی کـنیـد. بـدانـید کـه دیـگران نـیز در شـروع سـال تـحصیلی احـساس و عـملکردي مـانـند شـما دارنـد؛ 
بــــنابــــرایــــن ســــواالت شـــــما مــــایـــــه ســـــرافــــکندگــــی و نــــاراحــــتی نیســــتند. پــــس بــــه ســــواالت، نــــه بــــه عــــنوان مــــشکل، بــــلکه 

چالشهایی براي تغییر دادن شرایط خود نگاه کنید. 

به سالمتی خود اهمیت دهید ۴-
 رویـارویـی بـا چـالـش هـاي تـازه، زمـانـی آسـان تـر اسـت کـه بـه لـحاظ جـسمی و روحـی سـالـم بـاشـیم. بـنابـرایـن یـک رژیـم 
غـــذایـــی خــــوب و خـــوابـــی کـــافـــی و مـــناســـب داشـــته بـــاشـــید. اگـــر یـــک ورزشـــکار پـــر و پـــا قـــرص هســـتید، حـــتما بـــه ایـــن 
کـارادامـه دهـید؛ در غـیـر ایـنصـورت از فـرصـت هـایـی کـه بـراي ورزش کـردن در دانـشگاه وجـود دارد، اسـتفاده کـنید. 

یادتان باشد، ورزش هایی را انتخاب کنیـد کـه بـراي شما مناسب اند. 

با فشارهاي درسی چه کنیم؟ 

گــاهــی اوقــات در طــول تــرم، دانــشجویــان بیشــتر از ســایــر مــواقــع تــحت فــشارهــاي درســی قــرار مـــی گــیرنـــد. بــدانــیـد کـــه 
ایــن حـالــت تجـربـه اي مشـترك مـیان شـما و سـایـر دانـشجویـان اسـت و تـنها بـه شـما اخـتصاص نـدارد. بـه صـداي جـسم 
و روح خــود گــوش دهــیـد و در راســتاي آنــها نــه در جهــتی مــخالــف گــام بــرداریــد. تــوصــیه هــاي زیــر مــی تــوانــند راهــنماي 

شما در این شرایط باشند: 

براي کاسنت از فشار درسی برنامه ریزي کنید. 

از فشار درسی در جهتی مثبت و براي ایجاد انگیزه در خود استفاده کنید. 

میان انتظارات خود و انتظاراتی که دیگران از شما دارند تمایز قایل شوید. 

افکاري مانند "مجبورم این کار را انجام دهم" را به ذهن خود راه ندهید. 

به خود پاداش دهید و خود را به دلیل آنچه کسب کرده اید، تشویق کنید. 
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تعادل را در زندگی خود حفظ کنید 

براي این کار توصیه هاي زیر را در پیش بگیرید: 

تمام وقتتان را صرف مطالعه نکنید: ۱-
 وقـتی را نـیز بـه تـفریـح، انـجام فـعالـیت هـاي اجـتماعـی، فـیزیـکی و اسـتراحـت اخـتصاص دهـید. 

دو قانون زیر بـه شـما کمـک می کنند تا به روشی موثرتر مطالعه کنید: 

در طول روز ساعاتی را به خود استراحت دهید و مطالعه را کنار بگذارید. 
هفته اي یک روز بطور کامل به کارهایی غیر از مطالعه بپردازید. 

 دروس خود را به موقع مطالعه کنید:  ۲-
دروس خــود را بــه روز و بــالفــاصــله پــس از تــدریــس اســتاد، مــطالــعه کــنید. تــلنبار شــدن درســها بــر روي هــم و تــکـالــیف 

عقـب مانـده کار شما را دشوار خواهند کرد و جبران آنها برایتان سخت خواهد بود. 
میان تنهایی خود و زمانی که با دیگران سپري می کنید، توازن برقرار کنید:  ۳-

دوسـتان مـی تـوانـند پشـتیبانـی فـوق الـعاده یـا بـهانـه اي بـراي حـواس پـرتـی و عـقب مـانـدن از درسـها بـاشـند. بـنابـرایـن 
بـدون درنــگ بـه کـارهـاي خـود سـر و سـامـان دهـید. درس خـوانـدن و در کـنار دوسـتان بـودن را هـمزمـان بـا هـم نـمی تـوان 

انجام داد. 
برنامه اي دایمی براي روزها و هفته هاي خود در نظر بگیرید:  ۴-

مـطابـق بـا رشـته تـحصیلی و بـرنـامـه زمـانـی خـود، بـه زنـدگـی دانـشجویـی تـان انـدکـی نـظم و تـرتـیـب بـدهـیـد. نـبـود نـظـم، 
مخــرب و تـضعیف کـننده اسـت. هـریـک از مـا، در سـاعـات مـختلف روز و بـه روش هـایـی مـتفـاوت از دیـگـران کــارآیـی 

داریـم. بنـابراین الگـویی مناسب براي خود در نظر بگیرید و از آن همیشه استفاده کنید. 
اوقات بیکاري را از اوقات مطالعه جدا کنید:  ۵-

مــیان ســاعــات بــیکاري و مــطالــعه، تــمایــز قــابــل شــویــد. درغــیرایــنصورت هــنگام مــطالــعه، ذهــن شــما مــشغول تــفریــحاتــی 
خـــواهـــد بـــود کــــه بـــه آنـــها نـــپرداخـــته ایـــد یـــا از ســـوي دیـــگر، مـــمکن اســـت بـــه دلـــیل داشـــنت دروس عـــقب مـــانـــده از اوقـــات 
فــراغــت و تــفریــح خــود لـــذت کـــافــی نــبریــد. اگــر بــراي مــطالــعه دروس بــرنــامــه ریــزي کــرده و بــه اهــداف خــود دســت یــافــته 
ایـد، بـدون هـیچگونـه احـساس گـناه فـرصـت تـفریـح را بـراي خـود فـراهـم کـنید. هـمچنین مـی تـوانـید محـل مـطالـعه را حـتی 
اگـر فـضایـی بـسیار کـوچـک اسـت، از سـایـر مـکان هـا جـدا کـنید. ایـن امـر نـه تـنها کـمـک مـی کـند تـا بـه روشـی کـار آمـد 
و مــفید مــطالــعه کــنید، بــلکه مــوجــب مــی شــود تــا هــنگام اســتراحــت، بــه راحــتـی و بـــدون انــدیــشـیدن بـــه دروس و کــتاب 

هاي خود، استراحت کنید. 

آیا از انتخاب خود راضی هستید؟ 

بـــسیاري از دانـــشجویـــان جـــدیـــد مـــعموال پـــس از ورود بـــه دانـــشگاه بـــا خـــود مـــی انـــدیـــشند کـــه آیـــا درخـــصوص انـــتخاب 
دانـــشگاه یـــا رشـــته تـــحصیلی، تـــصمیمی درســـت اتـــخاذ کـــرده انـــد یـــا خـــیر. بـــسیاري از دانـــشجویـــان از انـــتخاب خـــود 
راضــی هســتند امــا بــرخــی نــیز احــساس مــی کــنند کــه دانــشگاه دلــخواه و یــا رشــته مــناســبی را انــتخاب نــکرده انــد. اگــر 
شـــما نـــیز بـــه ایـــن مـــوضـــوع بـــطور جـــدي فـــکر مـــی کـــنید، حـــتما بـــا مـــشاوران و اســـتادان خـــود صـــحبت کـــنید تـــا بـــتوانـــید 

تصمیم نهایی را بگیرید.  

4



 درباره فیزیک
فــیزیــک عـــلم مـــاده و حـــرکـــت آن و هـــمینطور فـــضا و زمـــان اســـت. ایـــن عـــلم از مـــفاهـــیمی مـــانـــند انـــرژي، نـــیرو، جـــرم و بـــار اســـتفاده مـــیکند. یـــکی از 
کــارهــاي اصــلی ایــن عــلم انــدازه گــیري کــمیتهاي مــختلف و پــیدا کــردن روابــط بــین ایــن انــدازه هــا اســت و بــراي هــمین فــیزیــک را عــلم انــدازه گــیري 

خواندهاند. 

امـــروزه فـــیزیـــکدانـــها ســـامـــانـــه هـــاي بـــسیاري را بـــررســـی مـــیکنند: از ســـاخـــتارهـــاي بـــسیار بـــزرگ مـــانـــند کـــهکشانـــها گـــرفـــته تـــا ذرات 
بینهایت ریز و حتی سیستمهاي اقتصادي، زیستی,محیطی و مانند آنها. 

نظریه ها و مفاهیم 

هـــدف فـــیزیـــک تـــوصـــیف تـــمام پـــدیـــدهـــهاي طـــبیعی قـــابـــل مـــشاهـــده بـــراي بشـــر تـــوســـط قـــوانـــین ریـــاضـــی (بـــه اصـــطالح کـــمی کـــردن 
طــبیعت) اســت. تــا قــبل از قــرن بیســتم بــا دســته بــندي پــدیــده هــاي قــابــل مــشاهــده تــا آن روز مــتوجــه شــدنــد کــه طــبیعت از ذرات 
مـادي و دو نـوع بـرهـمکنش بـین آنـها (گـرانـشی و الـکترومـغناطـیسی) ومـفهوم گـرمـا (و نـور کـه مـعلوم شـد مـوج الـکترومـغناطـیسی 
اســت) تــشکیل شــده اســت. بــراي تــوصــیف ایــن پــدیــده هــا بــه نــظریــه هــایــی در مــورد بــرهــمکنشها و گــرمــا و نــحوه حــرکــت اجــسام 


مادي (به اصطالح دینامیک طبیعت) احتیاج بود که سه نظریه

-۱
مکانیک کالسیک )گرانش و دینامیک(
-۲
نظریه الکترومغناطیس)برهمکنشهاي الکترومغناطیسی(
-۳
نظریه ترمودینامیک )گرما که مشخص شد حرکت آماري ذرات است و با نظریه مکانیک آماري توضیح داده شد( 

ایـن پـدیـدهـها را تـوضـیح مـیدادنـد. کـه بـه مجـموع ایـن نـظریـه هـا فـیزیـک کـالسـیک گـفته مـیشود. در ابـتداي قـرن بیسـتم پـدیـده هـایـی 
مـــشاهـــده شـــدنـــد کـــه تـــوســـط ایـــن نـــظریـــه هـــا قـــابـــل تـــوصـــیف نـــبودنـــد. بـــعد از پیشـــرفـــتهاي بـــسیار بـــنیادي در ربـــع اول قـــرن بیســـتم 
نـظریـه هـاي فـیزیـکی بـا نـظریـه هـاي کـامـلتري کـه ایـن پـدیـده هـا را نـیز تـوصـیف مـیکردنـد جـایـگزیـن گشـتند. مـهمتریـن تـغییر تـشکیل 
دو دیـنامـیک مـتفاوت بـراي اجـسام ریـز و اجـسام بـزرگ اسـت. چـون دیـنامـیک اجـسام بـزرگ از لـحاظ فـلسفی بـه دیـنامـیک قـبلی 
نـزدیـکی زیـادي دارد (بـر خـالف دیـنامـیک اجـسام ریـز کـه فـلسفه اي کـامـآل مـتفاوت بـا آن دو دارد) نـظریـه هـا بـه دو دسـته اسـتفاده 

کننده از دینامیک بزرگ (اصطالحآ کالسیک) و کوانتمی تقسیم شدند.  

نظریه هاي فیزیک مدرن عبارت اند از:

-۱
نسبیت عام )برهمکنش گرانشی و دینامیک اجسام بزرگ( 

-۲
مکانیک کوانتمی )دینامیک اجسام ریز( 

-۳
مکانیک آماري )حرکت آماري ذرات بر پایه دینامیک کوانتمی( 

-۴
الکترودینامیک کالسیک )برهمکنش الکترومغناطیسی و نسبیت خاص( 

بــعدهــا بــا پــیدا شــدن دو بــرهــمکنش دیــگر (بــرهــمکنش هســته اي قــوي و بــرهــمکنش هســته اي ضــعیف) بــراي فــرمــولــبندي آنــها هــم 

اقدام شد واز نسبیت خاص براي تمام نظریه ها استفاده شد و کل نظریه ها عبارت شدند از : 
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-۱
نسبیت عام 

-۲
مکانیک آماري 

-۳
الکترودینامیک کوانتمی ) QEDبرهمکنش الکترومغناطیسی و دینامیک کوانتمی( 

-۴
کرومودینامیک کوانتمی ) QCDبرهمکنش هستهاي قوي و دینامیک کوانتمی( 

نــظریــه ضــعیف کــوانــتمی (بــرهــمکنش هســتهاي ضــعیف و دیــنامــیک کــوانــتمی بــعدآ بــا تــلفیق بــا الــکترودیــنامــیک نــظریــه الــکترو ۵-

ضعیف کوانتمی را ساخت) 

تـمام ایـن نـظریـه هـا بـه جـز نسـبیت عـام از دیـنامـیک کـوانـتمی اسـتفاده مـیکنند. بـه مجـموعـهاي ازQED وQCD ونـظریـه ضـعیف 

اصطالحآ مدل استاندارد ذرات بنیادي گفته میشود.

 در حــوزه فــیزیــک بــنیادي کــه بــخشی از فــیزکــدانــها در ایــن بــخش فــعالــیت مــی کــنند هــدف یــافــنت راهــی بــراي متحــد کــردن چــهار 
بـرهـمکنش (نـظریـه وحـدت بـزرگ) مـیباشـند کـه مـشکل اصـلی وارد کـردن گـرانـش و اسـتفاده از دیـنامـیک کـوانـتمی بـراي گـرانـش 
اسـت. نـظریـه هـاي گـرانـش کـوانـتمی و بـه خـصوص نـظریـه ریـسمان از نـمونـه هـاي ایـن تـالشـها اسـت. هـمچنین بیشـتر نـظریـه هـاي 


جدید از مفهومی به نام میدان استفاده میکنند که به نظریه هاي میدان مشهور هستند. 
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معرفی دانشگاه 
دانـــشگاه صـــنعتی اصـــفهان بـــه عـــنوان یـــکی از مـــراکـــز آمـــوزش عـــالـــی ایـــران در ســـال ١٣۵٣ واقـــع در بـــزرگـــتریـــن قـــطب صـــنعتی 
کــشور، در فــاصــله ٢٠ کــیلومــتري شــمال غــربــی اصــفهان و شــمال شــرقــی خــمینی شهــر، در دامــنه کــوه ســید محــمد در زمــینی بــه 
وسـعت ٢٣ مـیلیون مـتر مـربـع احـداث گـردیـد. ایـن دانـشگاه فـعالـیت هـاي آمـوزشـی خـود را در سـال ١٣۵۶ بـا پـذیـرش حـدود ٨٠٠ 
دانــشجو در بــرخــی رشــته هــاي فــنی مــهندســی و کــشاورزي آغــاز نــمود و اکــنون بــا گــذشــت حـدود ۴٠ ســال اغــلب رشــته هــاي فــنی 

مهندسی ، کشاورزي، علوم پایه را در غالب ١۴ دانشکده، ۶ پژوهشکده و ۵ قطب صنعتی به شرح زیر در بر دارد: 

دانشکده ها:

ریاضی

فیزیک

شیمی

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی حمل و نقل 

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع و سیستمها

مهندسی عمران

مهندسی کشاورزی

مهندسی معدن

مهندسی مکانیک

مهندسی منابع طبیعی

مهندسی مواد

مهندسی نساجی
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معرفی دانشکده 
دانـشکده فـیزیـک در سـال ١٣۵۶، هـمزمـان بـا شـروع فـعالـیت سـایـر دانـشکده هـا، فـعالـیتهاي خـود را آغـاز کـرد. بـا تـوجـه بـه بـرنـامـه 
پـیش بـینی شـده دورهـهاي مـختلف تـحصیالت در ایـن دانـشکده، تـا سـال ١٣۶۴ (کـه مجهـز بـه آزمـایـشگاهـهاي الزم و کـادر مـورد 
نــیاز شــد) دانــشجو نــپذیــرفــت و فــعالــیتهاي عــمدة دانــشکده تــا آن زمــان صــرف آمــاده ســازي و تــداركــهاي ضــروري بــراي پــذیــرفــنت 
دانـــشجو، پـــژوهـــش در زمـــینه هـــاي مـــختلف و تـــدریـــس دروس گـــونـــاگـــون فـــیزیـــک، از قـــبیل فـــیزیـــک مـــکانـــیک، حـــرارت، الـــکتریـــسیته 

مغناطیس و فیزیک موج و ارتعاش براي دانشجویان تمامی رشته هاي فنی و مهندسی و کشاورزي شد. 

از ســال ١٣۶۴ کــه دانــشجوي دوره کــارشــناســی پــذیــرفــت، عــالوه بــر فــعالــیتهاي درســی و تــحقیقاتــی فــوق، بــه امــر تــدریــس دروس 
گـــــونـــــاگـــــون دورة کـــــارشـــــناســـــی پـــــرداخـــــت. از ســـــال ١٣۶٨ پـــــذیـــــرش دانـــــشجوي دورة کـــــارشـــــناســـــی ارشـــــد و تـــــدریـــــس دورس دورة 
کـارشـناسـی ارشـد، راهـنمایـی پـایـان نـامـه هـاي کـارشـناسـی ارشـد مـزیـد بـر سـایـر فـعالـیتهاي ایـن دانـشکده شـد. در سـال ١٣٧۶، 
دانـشجویـان دوره دانـشوري بـه ایـن دانـشکده راه یـافـتند و مـطابـق بـرنـامـۀ زمـانـبندي شـده و بـا عـنایـت بـه تـجهیز آزمـایـشگاهـها و 

تهیه امکانات رایانه اي الزم براي دورة دکتري، در سال ١٣٧٧ شروع به پذیرش دانشجوي دکترا کرد.

 ایــن دانــشکده در ســال  تــحصیلی جــاري (۱۴۰۰-۱۳۹۹) بــا تــعداد ١٧٠ نــفر دانــشجوي دورة کــارشــناســی فــیزیــک، تــعداد ۱۱۰ 
دانـشجوی کـارشـناسـی ارشـد و ۴۰ دانـشجوی دکـتری در گـرایـشهای فـیزیـک مـاده چـگال نـظری، تجـربـی و مـحاسـباتـی، فـیزیـک 

ذرات بنیادی و کیهانشناسی و فیزیک هسته ای فعالیت می کند.

تشکلهای دانشجویی: 

دانشکده فیزیک از جمله دانشکده هاي فعال در زمینه تشکلهای دانشجویی است که عبارتند از: 

انجمن علمی، انجمن ستاره شناسی و شورای صنفی 

برای آگاهی از اطالعات بروز در مورد فعالیتهای دانشکده  به آدرس http://physics.iut.ac.ir مراجعه کنید.
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معرفی امکانات دانشکده 
آزمایشگاهها: 

ایـــن دانـــشکده در حـــال حـــاضـــر دو آزمـــایـــشگاه عـــمومـــی، بـــه نـــامـــهاي آزمـــایـــشگاه الـــکتریـــسیته و مـــغناطـــیس و آزمـــایـــشگاه فـــیزیـــک 
حـرارت و مـکانـیک دارد کـه بـراي تـمامـی دانـشجویـان سـایـر دانـشکدهـها، اعـم از فـنی و مـهندسـی، عـلوم پـایـه و کـشاورزي طـراحـی 
شـده اسـت و هـمه سـالـه ایـن دانـشجویـان از آنـها بهـره مـی گـیرنـد. تـعداد ٨ آزمـایـشگاه بـه نـامـهاي فـیزیـک پـایـه ١، فـیزیـک پـایـه ٣،  
فــــیزیــــک الــــکترونــــیک، فــــیزیــــک جــــدیــــد، فــــیزیــــک هســــته اي، حــــالــــت جــــامــــد، اپــــتیک مــــدرن و آزمــــایــــشگاه فــــیزیــــک تــــکمیلی مــــخصوص 
دانـشجوي دورة کـارشـناسـی فـیزیـک در ایـن دانـشکده فـعال هسـتند. هـمچنین آزمـایـشگاهـهای تـحقیقاتـی شـامـل الیـه نـشانـی لـیزر 
پــالــسی و کــندوپــاش، خــواص مــغناطــیسی و ابــررســانــایــی و خــواص الــکتریــکی مــواد و نــانــوســنسور نــیز در ایــن دانــشکده فــعال 

هستند.

سالن هاي کنفرانس: 

دانـــشکده از ٢ ســـالـــن کـــنفرانـــس یـــکی در طـــبقه پنجـــم و دیـــگري در طـــبقه ســـوم در قـــسمت کـــالس هـــاي درس کـــه داراي امـــکانـــات 
سمعی و بصري میباشد بهره می برد. 

سالن هاي مطالعه: 

دانـــشکده فـــیزیـــک داراي یـــک ســـالـــن مـــطالـــعه مـــخصوص پســـران کـــارشـــناســـی ارشـــد و دکـــتری در انـــتهاي بـــال غـــربـــی طـــبقه پنجـــم 
مجهــز بــه ارتــباط بــا ایــنترنــت از طــریــق LAN اســت. هــمچنین در انــتهاي بــال شــرقــی طــبقه پنجــم یــک ســالــن مــطالــعه مــخصوص 

دختران کارشناسی ارشد و دکتری مجهز به ارتباط با اینترنت از طریق LAN وجود دارد. 

سایت هاي دانشکده: 

دانـــــشکده فـــــیزیـــــک عـــــالوه بـــــر ســـــایـــــت هـــــاي کـــــامـــــپیوتـــــري ویـــــژه دانـــــشجویـــــان دکـــــترا در گـــــرایـــــش هـــــاي ذرات بـــــنیادی، هســـــته اي، 
مــحاســباتــی، مــاده چــگال و ســایــت شــبیه ســازي و یــک ســایــت بــراي دانــشجویــان کــارشــناســی ارشــد (مــختلط) داراي دو ســایــت 
کــامــپیوتــري ویــژه دانــشجویــان کــارشــناســی (اتــاق ٢۵١ بــراي دخــتران و اتــاق ٢۵٢ مــخصوص پســران) در طــبقه پنجــم مــی بــاشــد 
کـه امـکان دسـترسـی بـه ایـنترنـت را فـراهـم مـی کـند و بـه نـرم افـزار هـاي مـختلف، سیسـتم عـامـل لـینوکـس و ویـندوز و چـاپـگر مجهـز 

شده اند و در ساعات اداري قابل استفاده هستند. 

 :T.A. اتاق

ایـن اتـاق کـه در اصـل مـخصوص رفـع اشـکال دروس فـیزیـک ١ و فـیزیـک ٢ دانـشجویـان رشـته فـنی –مـهندسـی تـوسـط دانـشجویـان 
دکــتراي فــیزیــک ایــن دانــشکده مــی بــاشــد در طــبقه پنجــم دانــشکده مــی بــاشــد. دانــشجویــان رشــته فــیزیــک هــم بــراي رفــع اشــکال 

دروس فیزیک پایه ١ و ٢ و٣ می توانند به این اتاق مراجعه کنند. 
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تعریف واژه های کاربردی 
-۱physics.iut.ac.ir  و  www.iut.ac.ir :وب سایت دانشگاه و دانشکده

سـامـانـه گلسـتان (golestan.iut.ac.ir): سـامـانـه ای کـه در آن تـمامـی اطـالعـات آمـوزشـی، خـوابـگاهـی، انـجام مـراحـل ثـبت ۲-
نـام، ثـبت نـمرات دانـشجو، امـور مـالـی و اداري مـرتـبط بـا دانـشجو، نـامـه هـاي دانـشجو و اطـالعـات شـخصی دانـشجو در آن 
نگهـــداری مـــی شـــود. بـــراي ورود بـــه ایـــن ســـامـــانـــه در بـــدو ورود دانـــشجو و پـــذیـــرش یـــک "نـــام عـــبور" و یـــک "کـــلمه عـــبور" بـــه هـــر 

دانشجو اختصاص داده می شود که مسئولیت نگهداري از آن به عهده دانشجو است. 

تـقویـم آمـوزشـی: تـقویـم آمـوزشـی در هـر سـال تـحصیلی و بـراي هـر نـیمسال تـدویـن مـی شـود و زمـان "ثـبت نـام" ، "شـروع ۳-
کــــالس هــــا"، "تــــرمــــیم" یــــا "حــــذف و اضــــافــــه" ، "ثــــبت نــــام مــــقدمــــاتــــی"، "حــــذف اضــــطراري"، "پــــایــــان کــــالس هــــا" و "شــــروع 

امتحانات پایان ترم" در آن ذکر شده است. 

واحـد: در نـظام واحـدي، بـراي هـر واحـد درس نـظري و عـملی در طـول یـک نـیمسال بـه تـرتـیب ١۶ سـاعـت و ٣٢ سـاعـت تـدریـس ۴-
می شود. 

نـیمسال (تـرم): سـال تـحصیلی از مهـرمـاه سـال شـمسی تـا پـایـان شهـریـور سـال بـعدي اسـت کـه بـه سـه تـرم: تـرم اول از مهـر ۵-
تـا بـهمن  (مـثالً تـرم١-٩٩)، تـرم دوم از بـهمن تـا تـیر (بـه عـنوان مـثال تـرم ٢-٩٩) و تـرم تـابسـتانـه در مـرداد و شهـریـور (مـانـند 

ترم ٣-٩٩) تقسیم می شود. 

ســقف واحــد: تـــعداد واحـــدهـــاي انـــتخابـــی هـــر دانـــشجو در هـــر نـــیمسال حـــداقـــل ١٢ واحـــد و حـــداکـــثر ٢٠ واحـــد اســـت (بـــه ۶-
استثناي آخرین نیمسال تحصیلی و دانشجویان ممتاز که حداکثر می توانند ٢۴ واحد بگیرند). 

پیشنیاز: درسی را که قبل از گرفنت یک درس دیگر، دانشجو باید گذرانده باشد. ۷-

همنیاز: درسی که گرفنت آن به طور همزمان براي اخذ یک درس دیگر توسط دانشجو الزم است. ۸-

مشـروطـی: اگـر مـعدل دانـشجو در یـک نـیمسال تـحصیلی از ١٢ کـمتر شـود، در تـرم بـعد دانـشجو بـه صـورت "مشـروط" ثـبت ۹-
نــام مــی کــند و نــمی تــوانــد بــیش از ١۴ واحــد درســی انــتخاب کــند. ســه تــرم مــتوالــی یــا مــتناوب مشــروط شــدن منجــر بــه اخــراج 

دانشجو از دانشگاه می شود. 
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مراحل ثبت نام 
ثـبت نـام مـقدمـاتـی: حـدود ده هـفته بـعد از شـروع هـر تـرم در تـاریـخی کـه اداره آمـوزش اعـالم مـی کـند دانـشجو بـا مـراجـعه ۱-

بـه سـامـانـه گلسـتان←ثـبت نـام←عـملیات ثـبت نـام مـقدمـاتـی← ثـبت نـام مـقدمـاتـی و مـشاهـده دروس پـیشنهادي بـراي تـرم بـعد 
بـا مـشورت بـا اسـتاد راهـنماي خـویـش اقـدام بـه تـغییرات مـورد نـیاز در آن کـرده و دکـمه پـایـان ثـبت نـام را حـتما وارد مـی کـند. 

الزم به ذکر است دروس عمومی نیازي به ثبت نام مقدماتی ندارد. 

ثـبت نـام اصـلی: هــر دانــشجو بــا اطــالع از نــوبــت هــاي تــعیین و اعــالم شــده بــراي ثــبت نــام اصــلی چــند روز قــبل از روز ثــبت نــام در ۲-
ســـامـــانـــه گلســـتان← ثـــبت نـــام ←گـــزارش هـــاي ثـــبت نـــام ← ثـــبت نـــام←لیســـت اولـــویـــت دانـــشجویـــان و یـــا وارد کـــردن کـــد 59 در قـــسمت 
گــزارش و بــا تــوجــه بــه دروس انــتخابــی در ثــبت نــام مــقدمــاتــی و مــعدل تــرم گــذشــته حــداقــل ١٢ واحــد از دروس قــطعی خــود را در ســامــانــه 

گلستان← ثبت نام ← عملیات ثبت نام← ثبت نام اصلی تعیین می کند.  
تذکر1:دانشجو با توجه به برنامه درسی خود می تواند حداکثر ٢درس عمومی را اختیار کند.  

تـذکـر2: الزم بــه ذکــر اســت زدن دکــمه پــایــان ثــبت نــام بــعد از ثــبت نــام ضــروري بــوده و بــعد از وارد کــردن آن و یــا پــایــان زمــان ثــبت نــام 
امکان انجام تغییرات دیگر امکان ندارد.  

تذکر3: براي دانشجویان جدید الورود ثبت نام اصلی توسط اداره کل آموزش انجام می شود و نیازی به ثبت نام دروس ندارند.  
تذکر4: در هنگام ثبت نام به تاریخ هاي امتحانات واحد هاي گرفته شده و عدم تداخل آنها توجه کنید. 

حـذف و اضـافـه (تـرمـیم): حــدود یــک هــفته بــعد از ثــبت نــام اصــلی زمــان تــرمــیم اســت کــه دانــشجو مــی تــوانــد دروســی را بــه ثــبت نــام ۳-
اصـلی اضـافـه کـند یـا دروسـی را از لیسـت ثـبت نـام اصـلی خـود حـذف کـند. در سـامـانـه گلسـتان← ثـبت نـام ←گـزارش هـاي ثـبت نـام ← 
ثـبت نـام←لیسـت اولـویـت دانـشجویـان و یـا وارد کـردن کـد 59 در قـسمت گـزارش بـا مـشاوره بـا اسـتاد راهـنمای خـود در زمـان مـشخص 
شـده در سـامـانـه گلسـتان← ثـبت نـام ← عـملیات تـرمـیم ← تـرمـیم مـیتوانـد در دروس ثـبت نـامـی خـود حـداکـثر ۴ تـغییر بـصورت حـذف و اضـافـه 
انـجام دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت زدن دکـمه پـایـان ثـبت نـام بـعد از ثـبت نـام ضـروري بـوده و بـعد از وارد کـردن آن و یـا پـایـان زمـان ثـبت نـام 

امکان انجام تغییرات دیگر امکان ندارد. 

حـذف اضـطراري: در صـورت اضـطرار، دانـشجو مـیتوانـد تـا پـنج هـفته مـانـده بـه پـایـان نـیمسال تـحصیلی در تـاریـخی کـه از ۴-
طـرف اداره کـل آمـوزش اعـالم مـی شـود بـا مـراجـعه بـه سـامـانـه گلسـتان←ثـبت نـام←حـذف اضـطراري← حـذف اضـطراري ، 
فــــقط یــــکی از دروس نــــظري خــــود را بــــا مــــشورت بــــا اســــتاد راهــــنماي خــــویــــش حــــذف کــــند مشــــروط بــــر آنــــکه تــــعداد واحــــدهــــاي 

باقیمانده وي از ١٢ واحد کمتر نباشد.  
تذکر: درسهاي عملی به هیچ وجه قابل حذف اضطراري نیستند. 

اســتثناء: گــرفــنت یــک یــا حــداکــثر دو درس در مــرحــله تــرمــیم بــدون رعــایــت روال مــعمولــی گــرفــنت آن درس مــانــند عــدم رعــایــت ۵-
هــمنیاز،عــدم رعــایــت پــیشنیاز، تــداخــل ســاعــات درس بــا دروس دیــگر و... را اســتثنا مــینامــند و بــراي گــرفــنت آن پــر کــردن فــرم 
اســتثناء و مــوافــقت مــعاون آمــوزشــی و اســتاد ارائــه کــننده درس الــزامــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت پــیشنهاد مــیشود دانــشجو 

دروس خود را به صورت عادي و بر اساس برنامه پیشنهادي طی کند تا نیازي به استثناء پیدا نکند.
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غـیبت در امـتحان: غــیبت در امــتحان بــه مــنزلــه نــمره صــفر اســت مــگر آنــکه گــواهــی پــزشــکی دانــشجو تــوســط بهــداري تــائــید ۶-
شـده بـاشـد و در شـوراي دانـشکده نـیز غـیبت او مـوجـه تـشخیص داده شـده بـاشـد. دانـشجویـان مـجاز هسـتند یـکبار در طـول 
دوره تـــحصیل خـــود بـــدون دلـــیل مـــوجـــه بـــرای یـــک درس در امـــتحان پـــایـــان تـــرم غـــیبت نـــموده و آن درس را در صـــورت غـــیبت در 

امتحان حذف مجاز نمایند.  

گــواهــی اشــتغال بــه تــحصیل: بـــراي دریـــافـــت گـــواهـــی اشـــتغال بـــه تـــحصیل ابـــتدا بـــایـــد در ســـامـــانـــه گلســـتان ←آمـــوزش ۷-
←دانـشجو ←درخـواسـتها ←درخـواسـت گـواهـی اشـتغال بـه تـحصیل، بـراي اداره کـل آمـوزش درخـواسـت صـادر کـرده سـپس 

به اداره آموزش مراجعه کرده و فرم خود رادریافت نمایید. 
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