دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه آموزشی دوره کارشناسی
فیزیک

مصوب در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و شورای بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر مورخ 96/09/01

پیشگفتار
پس از پيروزی انقالب اسالمی  ،گروههای آموزشی فيزيک و رياضی تحت عنوان دانشکدة علوم پاية دانشگاه صنعتی
اميرکبير شروع بکار کردند .با توجه به گسترش روز افزون عالقه مندان به تحصيل در رشتة فيزيک ،در سال  1367دانشکدة
"فيزيک" فعاليت خود را بهطور مستقل آغاز کرد .در سال  1371با توجه به فعاليت گستردة اين دانشکده در زمينة ايجاد دورههای
تحصيالت تکميلی مهندسی هستهای ،نام آن به دانشکدة "فيزيک و علوم هستهای" ،سپس در سال  1385به "مهندسی هستهای و
فيزيک" و در سال  1391به "مهندسی انرژی و فيزيک" تغيير يافت.دانشکدة مهندسی انرژی و فيزيک هم اکنون در دو رشته
کارشناسی فيزيک و مهندسی انرژی دانشجو میپذيرد.رشته فيزيک گسترة وسيعی از زمينههای علمی و تخصصها از زمينههای
نظری و عملی ،مبتنی بر مطالعة قوانين بنيادين موجود در عالم و همين طور فناوریهای پيشرفته را در بر میگيرد .گرايشهای
متنوع اين رشته شامل فيزيک مادة چگال ،فيزيک اتمی مولکولی ،فيزيک پالسما ،فيزيک ذرات بنيادی ،فيزيک انرژیهای باال،
فيزيک محاسباتی ،رياضی فيزيک ،فيزيک نظری ،فيزيک هستهای ،فيزيک بهداشت ،کيهانشناسی ،فوتونيک ،ليزر و اُپتيک ،و
پالسما است .دانشجويان اين رشته در دانشگاه صنعتی اميرکبير تا کنون پس از گذراندن دروس اصلی و تخصصی خود ،تنها با اخذ
دروس مربوط به اين زمينه ها در قالب دروس اختياری ،کمابيش با اين گرايشها آشنا می شدند که به دليل هدفمند نبودن ترتيب
و عنوان دروس اختياری ،گذراندن اين دروس تخصص ويژه ای به عنوان گرايش برای فارغ التحصيل رشته فيزيک فراهم نمی کرد.
در واقع دوره ی کارشناسی رشته ی فيزيک هم اکنون بدون گرايش تعريف شده است و از ديدگاه تخصصی می توان آن را تنها
دارای يک گرايش فيزيک نظری تلقی نمود.رهيافت بازنگری ساختار آموزشی جديد رشته فيزيک ،به روزرسانی و ساماندهی دروس اختياری
دوره کارشناسی ضمن حفظ نقاط قوت ساختار پيشين است تا بر اين اساس فارغ التحصيالن با نگاه تخصصی و بروزرسانی شده در راه ادامه
تحصيل و يا جذب بازار کار گام بردارند.

اهداف برنامه آموزشی جدید
بر اساس بررسی های انجام شده بر روی اهداف ديگر برنامه های دوره کارشناسی مراکز آموزشی ،نظر خواهی از اعضاء هيئت علمی
دانشکده ،و با در نظر گرفتن نياز کشور اهداف برنامهی آموزشی دوره کارشناسی رشته فيزيک به شرح زير تعيين گرديد:
-1کسب دانش حرفه ای
-2کسب توانايی آموزش
 -3کسب مهارت و نوآوری
 -4بکارگيری مهارتهای آموخته در فعاليتهای حرفه ای
 -5کسب شرايط و معيارهای اخالق حرفه ای
 -6برقراری ارتباط با سايرين و انجام کار گروهی با افراد متخصص در ساير رشته ها

توانایی های فارغ التحصیالن
بديهی است که جهت دستيابی به اهداف ذکر شده در برنامه آموزشی ،ساختار و محتوای دروس می بايد به نحوی تنظيم گردند که
توانايیهای زير در فارغ التحصيالن اين برنامه آموزشی ايجاد شود.
 -1بکارگيری دانش رياضی
 -2دانش تخصصی به روز و جديد
 -3برقراری ارتباط کتبی و شفاهی مؤثر با ديگران

 -4طراحی و انجام آزمايشها و تحليل داده ها و نتايج
 -5استفاده از تکنيکها ،مهارتها ،ابزارها و نرم افزارهای جديد مورد نياز در حرفه تخصصی
 -6کار در گروههای تخصصی
 -7کشف و بررسی پديده های طبيعی جديد ،ساده سازی و مدل کردن آنها
 -8درک اخالق حرفه ای و مسئوليت پذيری و صداقت کاری
 -9درک تأثيری که طرحهای مرتبط با تخصص او در بستر جهانی ،اقتصادی ،زيست محيطی و اجتماعی ايجاد می کند
در جدول ( )1ارتباط تواناييهای فارغ التحصيالن با اهداف آموزشی مشخص شده است.

جدول ( )1ارتباط تواناییهای فارغ التحصیالن با اهداف آموزشی

تواناییهای فارغ التحصیالن
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ساختار کلی دروس :
در ساختار آموزشی جديد مطابق جدول ( ،)2دانشجويان رشته فيزيک عالوه بر  20واحد دروس عمومی ،مجموعاً  100واحد شامل
دروس پايه ( 31واحد) ،اصلی ( 54واحد) و تخصصی (15واحد) را اخذ می کنند که پس از گذراندن اين دروس دانش عمومی الزم
به عنوان کارشناس فيزيک را کسب خواهند نمود .در برنامه حاضر ،دروس اختياری بصورت چهار بسته ی  15واحدی جديد (کهاد)
با عناوين بيو فيزيک ،نانو فيزيک ،فيزيک نظری و فيزيک هسته ای تعريف شده اند که دانشجويان می توانند يکی از اين بسته ها را
انتخاب نمايند .برای دانشجويان همچنين اين امکان وجود دارد که درصورت تمايل يکی از بستههای  15واحدی ساير دانشکدهها را
با رعايت پيشنيازهای الزم انتخاب نمايند .الزم به ذکر است که در بخش دروس تخصصی حدود  %30واحد بيش از تعداد الزم
(يعنی  15واحد) تعريف شده است تا دانشجويان اختيار داشته باشند از ميان آنها دروس مرتبط با کهادی که انتخاب خواهند نمود
را اخذ نمايند .برای بسته های  15واحدی نيز در همين حدود دروس اضافه پيشبينی شده است تا دانشجويان حق انتخاب داشته
باشند.

جدول ( )2اطالعات کلی ساختار جدید دروس کارشناسی رشته فیزیک
برنامه دانشكده مهندسی انرژی و فیزیک
نوع درس

تعداد واحد ارائه شده

حداقل تعداد واحد الزم

توضيحات

عمومی

20

20

مطابق دروس پيشنهادی دانشگاه و سيالبس
مصوب وزارت علوم

پايه

31

31

 7واحد عملی  24 +واحد نظری

اصلی

54

54

 8واحد عملی  46 +واحد نظری

تخصصی

24

15

 24واحد نظری

15

 )1فيزيک نظری (برنامه جاری)
 )2نانوفيزيک
 )3بيو فيزيک

بسته اختياری
مجموع

21

135

در جداول ( )3تا ( )9جزئيات مربوط به دروس برنامه آموزشی جديد ارائه شده است.

جدول ( )3لیست دروس عمومی
عنوان

تعداد واحد

ردیف

گرایش

انديشه اسالمی ( 1مبدأ و معاد)

2

انديشه اسالمی ( 2نبوت و امامت)

2

انسان در اسالم

2

1

مبانی نظری اسالم(*)

حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم

2

فلسفه اخالق (با تکيه بر مباحث تربيتی)

2

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهيم)

2

آيين زندگی (اخالق کاربردی)

2

2

اخالق در اسالم(**)

عرفان عملی در اسالم

2

اخالق مهندسی

2

انقالب اسالمی ايران

2

آشنايی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

2

3

انقالب اسالمی(**)

انديشه سياسی امام خمينی «ره»

2

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی

2

تاريخ تحليلی صدر اسالم

2

4

تاريخ و تمدن اسالمی(**)

تاريخ امامت

2

تفسير موضوعی فرآن

2

تفسير موضوعی نهج البالغه

2

5

آشنايی با منابع اسالمی(**)

3

6

-

زبان فارسی

7

-

زبان انگليسی 1

1

8

-

زبان انگليسی 2

2

9

-

تربيت بدنی 1

1

10

-

تربيت بدنی 2

1

جمع کل واحدهای عمومی
* انتخاب دو درس از اين گروه الزامی است.
** انتخاب يک درس از هر يک از اين گروهها الزامی است.

20

جدول ( )4لیست دروس پایه
تعداد واحد

دروس پیش نیاز (هم

ردیف

عنوان درس

1

رياضی عمومی 1

3

2

رياضی عمومی 2

3

-

3

معادالت ديفرانسيل

3

-

رياضی عمومی 1

4

فيزيک عمومی 1

3

-

-

5

فيزيک عمومی 2

3

-

فيزيک عمومی 1

6

فيزيک عمومی 3

3

-

فيزيک عمومی 1

7

آزمايشگاه فيزيک عمومی 1

-

1

(فيزيک عمومی )1

8

آزمايشگاه فيزيک عمومی 2

-

1

(فيزيک عمومی )2

9

آزمايشگاه فيزيک عمومی 3

-

1

(فيزيک عمومی )3

10

شيمی عمومی

3

-

-

11

آزمايشگاه شيمی عمومی

-

1

(شيمی عمومی)

12

برنامه نويسی کامپيوتر

3

1

-

13

کارگاه ماشين افزار

-

1

-

14

کارگاه الکتروتکنيک

-

1

-

جمع

نظری

عملی

نیاز)

-

رياضی عمومی 1

31

جدول ( )5لیست دروس اصلی
تعداد واحد

ردیف

عنوان درس

1

رياضی فيزيک 1

3

2

رياضی فيزيک 2

3

-

3

فيزيک جديد

3

-

فيزيک عمومی 1

4

آزمايشگاه فيزيک جديد

-

2

(فيزيک جديد)

5

ترموديناميک و مکانيک آماری
1

3

-

فيزيک عمومی 3

6

ترموديناميک و مکانيک آماری
2

3

-

ترموديناميک و مکانيک آماری 1

7

مکانيک تحليلی 1

3

-

فيزيک عمومی 1

8

مکانيک تحليلی 2

3

-

مکانيک تحليلی 1

9

الکترومغناطيس 1

3

-

فيزيک عمومی 2

10

الکترومغناطيس 2

3

-

الکترومغناطيس 1

11

مکانيک کوانتومی 1

3

-

فيزيک جديد

12

مکانيک کوانتومی 2

3

-

مکانيک کوانتومی 1

13

فيزيک حالت جامد 1

3

-

ترموديناميک و مکانيک آماری  ،1مکانيک کوانتومی 1

14

آزمايشگاه فيزيک حالت جامد 1

-

2

(فيزيک حالت جامد )1

15

اپتيک

3

-

فيزيک عمومی  ،2رياضی فيزيک 1

16

آزمايشگاه اپتيک

-

2

(اپتيک)

17

نجوم و اخترفيزيک

3

-

فيزيک جديد

18

فيزيک هسته ای و ذرات بنيادی

3

-

مکانيک کوانتومی 2

19

استاندارد و اطمينان از کيفيت

2

-

-

20

مهارت نگارش و نگارش مهارت

1

-

-

جمع

پیش نیاز (هم نیاز)

نظری

عملی
-

رياضی عمومی  ،2معادالت ديفرانسيل
رياضی فيزيک 1

54

جدول ( )6لیست دروس تخصصی
شامل ( %30بر حسب واحد) بیش از دروسی که باید دانشجو اخذ نماید (اخذ  15واحد الزامیست)
تعداد واحد

ردیف

عنوان درس

1

فيزيک ليزر

3

2

فيزيک اتمی مولکولی

3

-

3

فيزيک پالسما

3

-

الکترومغناطيس 2

4

فيزيک حالت جامد 2

3

-

فيزيک حالت جامد 1

5

فيزيک هسته ای 1

3

-

فيزيک هسته ای و ذرات
بنيادی

6

مبانی شبيه سازی عددی

3

-

برنامه نويسی کامپيوتر،
رياضی فيزيک 2

7

نظريه نسبيت

3

-

فيزيک جديد ،رياضی
فيزيک 1

8

رياضی فيزيک 3

3

-

رياضی فيزيک 2

جمع

پیش نیاز (هم نیاز)

نظری

عملی
-

الکترومغناطيس  ،2مکانيک
کوانتومی  ،2اپتيک
مکانيک کوانتومی 2

24

جدول ( )7لیست دروس بسته فیزیک نظری
تعداد واحد

ردیف

عنوان درس

1

تقارن و نظريه گروهها

3

2

فرايندهای تصادفی

3

-

3

محاسبات و اطالعات کوانتومی

3

-

مکانيک کوانتومی 2

4

امواج و ارتعاشات

3

-

ترموديناميک و مکانيک
آماری 1

5

گرانش

3

-

رياضی فيزيک  ،2نظريه
نسبيت

6

کيهانشناسی

3

-

نجوم و اخترفيزيک

7

ديناميک غيرخطی

3

-

مکانيک تحليلی 2

8

پروژه

-

3

حداقل اخذ  12واحد الزم
است

جمع

پیش نیاز (هم نیاز)

نظری

عملی
-

رياضی فيزيک 1
ترموديناميک و مکانيک
آماری 2

24

توضیحات :حداقل اخذ  15واحد از دروس جدول باال جهت تكمیل بسته آموزشی الزامی است

جدول ( ) 8لیست دروس بسته بیوفیزیک
تعداد واحد

ردیف

عنوان درس

1

بيوفيزيک

3

2

ابزار دقيق پزشکی و اندازهگيری

3

-

3

زيست شناسی سامانهای

3

-

بيوفيزيک

4

روشهای طيفسنجی در بيوفيزيک

2

1

بيوفيزيک ،اپتيک،
آزمايشگاه اپتيک

5

روشهای شبيهسازی در بيوفيزيک

2

1

بيوفيزيک ،مبانی شبيه
سازی عددی

6

آزمايشگاه بيوفيزيک

1

2

(بيوفيزيک)

7

آشنايی با ساخت و کاربردهای جهتهای
پالسمايی

2

1

فيزيک پالسما

8

پروژه

-

3

حداقل اخذ  12واحد الزم
است

جمع

پیش نیاز (هم نیاز)

نظری

عملی
-

فيزيک جديد ،اپتيک
بيوفيزيک

24

توضیحات :حداقل اخذ  15واحد از دروس جدول باال جهت تكمیل بسته آموزشی الزامی است

جدول ( ) 9لیست دروس بسته نانو فیزیک
پیش نیاز (هم نیاز)

تعداد واحد

ردیف

عنوان درس

1

مبانی نانوفيزيک

3

2

آزمايشگاه فيزيک حالت جامد 2

3

-

3

سلولهای خورشيدی و نانوساختارهای
فوتوولتاييک

3

-

مبانی نانوفيزيک ،فيزيک
حالت جامد  ،2آزمايشگاه
فيزيک حالت جامد 2

4

کاربرد نانوفناوری در تشخيص و درمان پزشکی

3

-

مبانی نانوفيزيک

5

پليمرها و مواد نرم

3

-

فيزيک حالت جامد 2

6

روشهای شبيه سازی نانوساختارها

2

1

مبانی نانوفيزيک ،مبانی
شبيه سازی عددی

7

فيزيک سطح

3

-

فيزيک حالت جامد 2

8

پروژه

-

3

حداقل اخذ  12واحد الزم
است

جمع

نظری

عملی
-

فيزيک حالت جامد 1
فيزيک حالت جامد 2

24

توضیحات :حداقل اخذ  15واحد از دروس جدول باال جهت تكمیل بسته آموزشی الزامی است

در جدول ( )10ارتباط دروس فوق با تواناييهای فارغ التحصيالن مشخص شده است

جدول ( )10ارتباط دروس با تواناییهای فارغ التحصیالن
6
8

7
9
10
اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی

درک تأثیر تخصص او در بستر جهانی،

صداقت کاری

درک اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری و

ساده سازی و مدل کردن آنها

کشف و بررسی پدیده های طبیعی جدید،
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آزمايشگاه
فيزيک حالت
جامد 2

شرح مختصر و رئوس مطالب دروس
دروس پایه
عنوان درس:رياضی عمومی 1
هدف:آشنايی با رياضيات عمومی و حساب ديفرانسيل و انتگرال
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )101
عنوان درس:رياضی عمومی 2
هدف :آشنايی با رياضيات عمومی و حساب ديفرانسيل و انتگرال (ادامه)
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )102
عنوان درس:معادالت ديفرانسيل
هدف :آشنايی با معادالت ديفرانسيلمعمولی و حلّ آنها
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )103
عنوان درس :فيزيک عمومی 1
هدف :آشنايی با مکانيک کالسيک
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )104
عنوان درس:فيزيک عمومی 2
هدف :آشنايی با مفاهيم الکتريسيته ومغناطيس
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )105
عنوان درس:فيزيک عمومی 3
هدف :آشنايی با مبانی حرارت ،شاره ها ،موج و نور
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )106
عنوان درس :آزمايشگاه فيزيک عمومی 1
هدف :فهم بهتر و عميق تر مفاهيم مکانيک کالسيک از طريق انجام آزمايش ،آشنايی با وسائل اندازه گيری و کسب مهارت فنی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم(کد )108

عنوان درس:آزمايشگاه فيزيک عمومی 2
هدف :فهم بهتر و عميق تر مفاهيم الکتريسيته ومغناطيس از طريق انجام آزمايش ،آشنايی با وسائل اندازه گيری و کسب مهارت
فنی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )109
عنوان درس:آزمايشگاه فيزيک عمومی 3
هدف :فهم بهتر و عميق تر مفاهيم حرارت ،شاره ها ،موج و نور از طريق انجام آزمايش ،آشنايی با وسائل اندازه گيری و کسب
مهارت فنی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )110
عنوان درس:شيمی عمومی
هدف :آشنايی با مفاهيم عمومی شيمی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )112
عنوان درس:آزمايشگاه شيمی عمومی
هدف :تحقيق تجربی برخی قوانين شيمی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )113
عنوان درس:برنامه نويسی کامپيوتر
هدف :آشنايی اجزاء و نحوه کارکرد کامپيوتر ،يادگيری مبانی برنامه نويسی کامپيوتر ،آشنايی مقدماتی با زبانهای برنامه نويسی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )114
عنوان درس:کارگاه ماشين افزار
هدف :آشنايی با روشها و ابزارهای کارگاهی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )115
عنوان درس:کارگاه الکتروتکنيک
هدف :آشنايی با برخی از روشها و ابزارهای الکتروتکنيکی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )116

دروس اصلی
عنوان درس:رياضی فيزيک 1
هدف :آشنايی با مفاهيم و کاربرد روش های رياضی در فيزيک
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )201
عنوان درس:رياضی فيزيک 2
هدف :آشنايی با رياضيات عمومی و حساب ديفرانسيل و انتگرال (ادامه)
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )202
عنوان درس:فيزيک جديد
هدف :آشنايی با مقدمات فيزيک قرن بيستم
سرفصلها :تاريخچه فيزيک قرن بيستم ،نسبيت خاص ،فيزيک کوانتومی ،اتم هيدروژن ،هسته ها ،واپاشی و برهمکنش ذرات،
نسبيت عام.
عنوان درس:آزمايشگاه فيزيک جديد
هدف :آشنايی با مفاهيم عملی و روش های اندازه گيری در زمينه فيزيک کوانتومی.
سرفصلها :آزمايشهای اين درس کامالً مطابق است با درس آزمايشگاه فيزيک عمومی  4مصوب وزارت علوم (کد )111
عنوان درس:ترموديناميک و مکانيک آماری 1
هدف :آشنايی با مفاهيم فيزيک حرارت و به کارگيری قوانين ترموديناميک در بررسی پديده های گرمايی ،آشنايی با مقدمات
مکانيک آماری
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم(کد )203
عنوان درس:ترموديناميک و مکانيک آماری 2
هدف :آشنايی با روشهای تحليل آماری و احتماالتی سامانه های فيزيکی بس ذره ای با برقراری ارتباط بين ويژگيها و رفتار
ميکروسکوپيکی ذرات تشکيل دهنده ی سامانه و کميتهای ماکروسکوپيکی توصيف کننده ی حالت ترموديناميکی سامانه.
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم(کد )204
عنوان درس:مکانيک تحليلی 1
هدف :به کارگيری ساختارها و مدل های رياضی برای تحليل مباحث مکانيک کالسيک ذرات و اجسام صلب در چارچوب های
مختلف
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )205

عنوان درس:مکانيک تحليلی 2
هدف :صوربت بندی الگرانژی و هاميلتونی از مکانيک کالسيک و به کارگيری روشهای رياضی برای تحليل حرکت عمومی جسم
صلب و سامانه های ديناميکی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )206

عنوان درس:الکترومغناطيس 1
هدف :تحليل و بررسی رياضی پديده های الکترواستاتيک و مگنتواستتاتيک و کاربرد آنها
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )207
عنوان درس:الکترومغناطيس 2
هدف :تحليل رياضی امواج و ميدان های الکترومغناطيسی برای تبيين پديده های فيزيکی مربوطه و کاربرد آنها
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )208
عنوان درس:مکانيک کوانتومی 1
هدف :آشنايی با مفاهيم بنيادی مکانيک کوانتومی و صورت بندی معادله شرودينگر و حلّ آن برای سامانه های ساده فيزيکی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )209
عنوان درس:مکانيک کوانتومی 2
هدف :آشنايی با روشهای مکانيک کوانتومی برای توصيف پديده های معين فيزيکی به ويژه ساختار اتمها و مولکولها و برهمکنش
آنها با ميدان های خارجی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )210
عنوان درس:فيزيک حالت جامد 1
هدف :آشنايی با نحوه توصيف ساختار جامدات (به ويزه بلورها) از طريق نظريه های فيزيک کالسيک و فيزيک کوانتومی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )211
عنوان درس:آزمايشگاه فيزيک حالت جامد 1
هدف :آشنايی علمی دانشجويان با آزمايشهای تخصصی فيزيک حالت جامد
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )212

عنوان درس:اپتيک
هدف :آشنايی با خاصيت موجی نور ،تحليل رياضی برهمکنش نور با مواد دی الکتريک و بررسی پديده هايی که از طريق آنها می
توان نور و ماده را مشخصه يابی نمود.
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )213
عنوان درس:آزمايشگاه اپتيک
هدف :تحقيق تجربی قوانين و پديده های اپتيک موجی و افزايش مهارت در اندازه گيری های دقيق
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )214
عنوان درس:نجوم و اخترفيزيک1
هدف :آشنايی با رياضيات عمومی و حساب ديفرانسيل و انتگرال مبانی نجوم ،اخترفيزيک و کيهان شناسی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )215
عنوان درس:فيزيک هسته ای و ذرات بنيادی
هدف :بررسی ساختار هسته ها و عناصر تشکيل دهنده آنها و آشنايی مقدماتی با ذرات بنيادی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )216
عنوان درس:استاندارد و اطمينان از کيفيت
هدف :آشنايی عمومی دانشجويان با فرهنگ و روش های استاندارد و اطمينان از کيفيت و اهتمام در تهيه يک استاندارد ملی
سرفصلها:
-

واژه ها و تعاريفاساسی و مورد نيازاطمينان از کيفيت و استانداردها ی مربوط و درک و بکارگيری آنها
آشنايی با سازمان های ملی و بين المللی استاندارد بويژه سازمان جهانی استاندارد )(ISO
درک استاندارد و اطمينان از کيفيت در بهبود کيفيت زندگی از طريق استانداردآموزشو آموزشاستاندارد
درک فرهنگ و اخالق استاندارد دانشجويی ،استادی ،مديريتی و بطورکلی اخالق مهندسی برای ارتقاء کيفيت زندگی
مفاهيم استاندارد در زندگی فردی ،اجتماعی ،شهری ،کشوری و بين ا لمللی
مفاهيم استاندارد و استاندارد سازی در توليد ،ساخت و مصرف
استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در چرخه آموزش کشور
کاربرد استاندارد و اطمينان از کيفيت در جهت توسعه پايدار
کاربرد استانداردهای ملی و جهانی مورد نياز درس
تهيه و ارائه مقاله در رابطه با استاندارد با بکارگيری استاندارد نگارش
ارائه دانشجويی و بحث و تبادل نظر در طول دوره

عنوان درس :مهارت نگارش و نگارش مهارت
هدف :کسب مهارت در نگارش متون علمی و عمومی دانشگاهی
سرفصلها:
-

مهارت نگارش عمومی در دانشگاه
مستندسازی گزارش تحقيقاتی:
ساختار گزارش
پاياننامه و رساله
مقالهنويسی و نگارش پوستر
چگونگی تهيه پوستر برای کنفرانس
ساختار مقاله علمی

دروس تخصصی
عنوان درس:فيزيک ليزر
هدف :آشنايی با مفاهيم ليزر
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد )302
عنوان درس:فيزيک اتمی و مولکولی
هدف :آشنايی با مبانيفيزيک اتمی و مولکولی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 301
عنوان درس:فيزيک پالسما
هدف :آشنايی با فيزيک پالسما و کاربرد محاسبات عددی در بررسی آن
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 306
عنوان درس:فيزيک حالت جامد 2
هدف :به کارگيری مفاهيم مقدماتی فيزيک حالت جامد در مباحث نظری و فناوری های پيشرفته در ماده چگال
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 327
عنوان درس:فيزيک هسته ای 1
هدف :آشنايی با ساختار هسته اتم و مدل های توصيف کننده آن به ويژه هسته های پرتوزا
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 341

عنوان درس:مبانی شبيه سازی عددی
هدف :آشنايی با روشهای شبيه سازی و مدل سازی پديده های فيزيکی و سامانه های بس ذره ای
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 417
عنوان درس:نظريه نسبيت
هدف :آشنايی با نظريه نسبيت خاص و ساختار رياضی آن و آشنايی مقدماتی با نظريه نسبيت عام و گرانش
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 363

عنوان درس:رياضی فيزيک 3
هدف :آشنايی با توابع خاص ،نظريه سری فوريه ،تبديالت انتگرالی ،معادالت انتگرالی و نظريه گروه
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 401

دروس بسته (فیزیک نظری)
عنوان درس:تقارن و نظريه گروهها
هدف :آشنايی با نظريه گروهها ،نمايش گروه ،گروههای گسسته و پيوسته و کاربردهای آن در مباحث مختلف فيزيک
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 362
عنوان درس:فرايندهای تصادفی
هدف :آشنايی با پديده ها و فرآيندهايی که در آنها اُفت و خيزهای کاتوره ای نقش اساسی دارند و مطالعه ی روشهای تحليل رفتار
اين سامانه ها
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 414
عنوان درس:محاسبات و اطالعات کوانتومی
هدف :آشنايی با مفاهيم محاسبات و اطالعات کوانتومی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 416
عنوان درس:امواج و ارتعاشات
هدف :آشنايی مقدماتی با امواج و ارتعاشات ،معادله موج ،انتشار ،ترکيب و تداخل امواج مکانيکی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 418

عنوان درس:گرانش
هدف :آشنايی با مبانی نظريه گرانش (نسبيت عام)
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 364

عنوان درس:کيهانشناسی
هدف :آشنايی با مفاهيم اوليه کيهانشناسی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 366
عنوان درس:ديناميک غيرخطی
هدف :آشنايی با مفاهيم و اصول سيستم های ديناميکی ،ديناميک غيرخطی و نظريه آشوب
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 415
عنوان درس:پروژه
هدف :آشنايی با چگونگی انجام يک پروژه عملی يا نظری در زمينه ی فيزيک نظری
سرفصلها- :

دروس بسته (بیو فیزیک)
عنوان درس:بيوفيزيک
هدف :به کارگيری مباحث مختلف فيزيک مانند الکترومغناطيس ،ترموديناميک و مکانيک آماری در مورد سامانه های زيستی و
شناخت پديده های حياتی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 411
عنوان درس:ابزار دقيق پزشکی و اندازهگيری
هدف:آشنايی با اصول اندازه گيری پارامترهای زيستی و سنجه های مربوطه
سرفصلها:
-

مقدمه ای بر اندازه گيری
ارتباط سيستم های اندازه گيری و انسان(بيومتريک)
مبدل و بيوسنسورها
پتانسيلهای بيو الکتريکی و نحوه ثبت آنها
اصول الکترودها و انواع آن
دستگاههای اندازه گيری سيستم گردش خون و قلب ،سيستم تنفسی و سيستم عصبی و مطالعه رفتاری

-

سنسورهای بيوشيميايی
دورسنجی زيستی
دستگاههای تشخيصی و درمانی متفرقه در پزشکی

عنوان درس:زيست شناسی سامانهای
هدف :آشنايی با مفاهيم اوليه شبکههای زيستی و کاربردهای آنها

سرفصلها:
-

مفاهيم اوليه و مقدمات زيست شناسی سامانه ای2
نظريه گراف مقدماتی
معرفی انواع شبکههای تصادفی
معرفی انواع شبکههای زيستی (شبکههای اندرکنش پروتئينی ،شبکههای متابوليکی و شبکههای تنظيم بيان ژن
معرفی روشهای آناليز عملکرد پروتئين/ژن (هستی شناسی ژنی و آناليز غنی سازی ژنی
معرفی نرم افزارهای کاربردی در زمينه ی زيست شناسی سامانه ها

عنوان درس:طيفسنجی

هدف :فراگيريمبانی علمی طيفسنجی اتمی و مولکولی و آشنايی نظری و عملی با انواع روشهای طيفسنجی
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 305
عنوان درس:روشهای شبيهسازی در بيوفيزيک

هدف :آشنايی با مبانی روشهای محاسباتی و شبيهسازی در بيوفيزيک
سرفصلها:
-

روش شبيهسازی ديناميک مولکولی،
روش شبيهسازی شبکه عصبی مصنوعی،
روش شبيهسازی الگوريتم ژنتيک
روش مونت کارلو
معرفی نرم افزارهای کاربردی برای مطالعه رابطه ساختمان و عمل پروتئينها ،طراحی مولکولی و بهينهسازی و توسعه
روشهای تشخيص و پيشگويی
کار با نرم افزارهای منتخب

عنوان درس:آزمايشگاه بيوفيزيک

هدف :آشنايی تجربی با روشهای اندازه گيری پارامترهای زيستی
سرفصلها :آشنايی با کشت و نگهداری سلولها ،روش آماده سازی و نگهداری نمونه های زيستی،آشنايی با مبدل ها و بيوسنسورها،
آشنايی با پتانسيومترها،آشنايی با الکترودها و انواع آن،سنسورهای بيوشيميايی،روشهای تشخيص و درمان نوری در پزشکی،

عنوان درس:آشنايی با ساخت و کاربردهای جتهای پالسمايی

هدف :فراگيری مبانی علمی عملکرد و کابردهای جت های پالسمايی و آشنايی کلّی تجربی با نحوه ساخت و به کارگيری آنها
سرفصلها :مبانی برهمکنش پالسما با هدف ،آشنايی با ساختار و عملکرد جت های پالسمايی ،انواع جت های پالسمايی ،طراحی و
ساخت يک نمونه جت پالسمايی در آزمايشگاه
عنوان درس:پروژه
هدف :آشنايی با چگونگی انجام يک پروژه عملی يا نظری در زمينه ی بيوفيزيک
سرفصلها- :

دروس بسته (نانوفیزیک)
عنوان درس:مبانی نانوفيزيک
هدف :آشنايی با خواص فيزيکی نانوساختارها و کاربردهای آنها
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 326
عنوان درس:سلولهای خورشيدی و نانوساختارهای فوتوولتاييک
هدف :آشنايی با فيزيک سلولهای خورشيدی ،انواع و ساختار آنها ،و کاربرد نانوفناوری در نسل جديد سلولهای خورشيدی
سرفصلها:
-

ساختار الکترونيکی نيمه هادی ها و مواد نانوساختار
آمار حاملها و ترابرد
فرايندهای نوری
بازترکيب
جداسازی شارژ در موانع شاتکی و اتصاالتpn
مشخصه يابی سلول در تاريکی و تحت تابش نور
مکانيزم های افت و بازدهی در سلول هایpn-junction
سلولهای خورشيدی فيلم نازک
سلول های آمورف خورشيدی
جداسازی شارژ در مواد نانوساختار
سلول های خورشيدی آالييده به رنگ
سلولهای خورشيدی نقاط کوانتومی
سلول های خورشيدی آلی-فلزی

عنوان درس:کاربرد نانوفناوری در تشخيص و درمان پزشکی

هدف :آشنايی با روشهای به کارگيری نانوساختارها در تشخيص و درمان پزشکی
سرفصلها:
 موانع بيولوژيکی و مکانيزم های ترابردسامانه های نانودر هدف گيری داروها
 ليپوزوم هانانوذرات ليپيد
 نانوذرات پليمریدندريمرها ،نانوژلهای سيليکونی
 نقاط کوانتومینانولوله ها و فولرين ها
خصوصيات نانوتراپی
مشخصات فيزيکی شيميايی نانوذرات
ارزيابی تحويل دارو
مکانيسم جذب سلولی
 پالسمون ها جهت تشخيص و درمانعنوان درس:پليمرها و مواد نرم

هدف :آشنايی با مبانی علمی فيزيک ماده چگال نرم و پليمرها.
سرفصلها:
-

معرفی؛ جامدات سخت در مقابل جامدات نرم؛ فرايند بسپارش
زنجيره ها؛ ترموديناميک محلول های پليمری
ترموديناميک (ادامه) :ميدان متوسط؛ تئوری شبکه؛ آنتروپی و آنتالپی مخلوط؛ نمودارهای فاز
مخلوط پليمری؛ ويسکوزيته؛ اسمومتری
اسسمومتری (ادامه)؛ (کروماتوگرافی جداسازی اندازه وکروماتوگرافی نفوذ ژل
پراکندگی؛ نمودارهای Zimm
دمای گذار شيشه
ژلها؛ نظريهFlory-Rehner
خود-سازماندهی
بلورهای فوتونی
نانولوله های تک ديواره و چند ديواره
پليمرهای الکترونيکی

عنوان درس:روشهای شبيه سازی نانوساختارها

هدف :آشنايی با مبانی نظری و روشهای شبيه سازی نانوساختارها
سرفصلها:
-

مقدمهای بر روشهای عددی (معرفی ،برآورد خطاها ،کاربردها)
روش مونت کارلو ()Mnte Carlo
روش ديناميک مولکولی ()Molecular dynamics
روش تابع چگالی ()DFT
آشنايی با نرم افزارها

عنوان درس:فيزيک سطح

هدف :مقدمهای بر اصول و مبانی فيزيک سطح
سرفصلها:
-

مقدمه ،تعاريف ،دستهبندی مواد نانو(ساختارهای نانومتری صفر بعدی :نانو ذرات ،تک بعدی  :نانوسيمها و دو بعدی:

اليههای نازک)
 پوششهای نانوساختار اصول فرآيندهای پوشش دهی (روش های جذب فيزيکی و جذب شيميايی)... ساختارهای بلوری -سطوح مشترک ،چگونگی پيوند اتمها و ملکولها به سطح ،سينتيک جذب منحنیهای تکدمای النگمولير مقدمه ای بر شناسائی مواد در مقياس نانو(ميکروسکوپ الکترونی عبوری  ،TEMميکروسکوپ الکترونی روشی ،SEMميکروسکوپ نيروی اتمی  )... ، AFMتخمين اندازه ذرات بوسيله پرتوايکس XRD.
 روشهای آناليز سطح )(…, XPS,UPS,SIMS,Auger -کاربردها

عنوان درس:آزمايشگاه فيزيک حالت جامد 2

هدف :آشنايی با آزمايشهای تخصصی حالت جامد (خواص نوری ،الکتريکی و مغناطيسی بلورهاو جامدات -مشخصه يابی اليه های
نازک و بلورها)
سرفصلها :مطابق سرفصلهای مصوب وزارت علوم (کد ) 325
عنوان درس:پروژه
هدف :آشنايی با چگونگی انجام يک پروژه عملی يا نظری در زمينه ی نانوفيزيک
سرفصلها- :

