
  فیزیک دکتريدوره  راهنماي
  

 20رسـاله   بگذراننـد.  را واحـد سـمینار   1به اضافه  واحد درسی 15 حداقل موظف هستند دانشجویان دکتريدر دوره 
  باشد. قابل اخذ می پس از آزمون جامع آموزشیواحد است که در 

  
  اند از: د عبارتکنن ارایه می يبراي دانشجویان دکتر دانشکده هاي مختلف گرایش اساتید در ی کهدروس

    ذرات بنیادي گرایش
 3و  2، 1هاي کوانتومی  نظریه میدان .1

 2و  1 ذرات بنیاديموضوعات ویژه در  .2

 ریاضی فیزیک پیشرفته .3

 نسبیت عام .4

 مدل استاندارد در ذرات بنیادي .5

  
  اي هستهگرایش 

 اي هسته فیزیک در موضوعات ویژه .1

  
  ماده چگالگرایش 

 اي ذره بسهاي  فیزیک دستگاه .1

 ماده چگال پیشرفته .2

 2مکانیک آماري پیشرفته  .3

 خواص مغناطیسی مواد .4

 هاي بحرانی فیزیک پدیده .5

 هاي نازك پیشرفته فیزیک الیه .6

 موضوعات ویژه در ماده چگال .7

  

  هاي جامع در دوره دکتري امتحان
 امتحان جامع آموزشی .1

 1امتحان جامع پژوهشی  .2

  2امتحان جامع پژوهشی  .3



  یامتحان جامع آموزش
توانند در امتحان جامع آموزشی شرکت کنند. شرط شرکت در  واحد درسی می 12دانشجویان دکتري بعد از گذراندن 

هـاي معتبـر ماننـد     داشتن نمره زبـان یکـی از آزمـون   و  16با نمره  دروس کسب میانگین معدل جامع آموزشی نآزمو
MCHE ،TOEFL .چنی هم و ... است    

  
  :2و  1امتحان جامع پژوهشی 

پـس از قبـولی در   ( هماهـ  6آموزشـی موظـف هسـتند در دو نوبـت      دانشجویان دکتري بعد از گذراندن امتحان جـامع 
  شرکت کنند.  خود در امتحانات جامع پژوهشی یپیشرفت پژوهش براي سنجش میزان) امتحان جامع آموزشی

  
  استاد راهنما

  دانشجویان دکتري باید تا پایان ترم اول استاد راهنماي خود را انتخاب کرده باشند.
  

  شرایط اخذ مدرك دکتري
 شود. 15معدل دروس بیشتر از یک ترم نباید کمتر از  .1

 یا بیشتر باشد 16معدل کل دروس گذرانده دانشجو باید  .2

 هاي جامع قبولی در امتحان .3

 ISIچاپ حداقل یک مقاله  .4

  اتمام پایان نامه دکتري در مدت مجاز .5
  

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


