برنامو جامع چهار سالو فیزیک
دوره کارشناسی

نیوسال اول

نوع و واحذ

نیوسال دوم

نوع و واحذ

فیسیک پایِ ٍ 1توریي

پایِ 4

فیسیک پایِ ٍ 2توریي

پایِ 4

ریاضی عوَهی ٍ 1توریي

پایِ 4

ریاضی عوَهی ٍ 2توریي

پایِ 4

شیوی عوَهی1

پایِ 3

هعادالت دیفراًسیل ٍ توریي

پایِ 3

آزشیوی1

پایِ 1

هباًی کاهپیَتر

پایِ 3

فارسی عوَهی

عوَهی3

آز فیسیک پایِ 1

پایِ 1

اًذیشِ1

عوَهی2

زباى خارجی

عوَهی3

اًذیشِ2

عوَهی2

نیوسال سوم

نوع و واحذ

نیوسال چهارم

نوع و واحذ

فیسیک پایِ ٍ 3توریي

پایِ 4

ریاضیفیسیک  ٍ 2توریي

الساهی3

ریاضی فیسیک ٍ 1توریي

الساهی 3

هکاًیکتحلیلی  ٍ 2توریي

الساهی3

هکاًیکتحلیلی  ٍ 1توریي

الساهی 3

الکترٍهغٌاطیس1

الساهی4

آز فیسیک پایِ2

پایِ 1

فیسیک جذیذ1

الساهی4

تاریخ علن  -اهَاج

اختیاری 3-2

آز فیسیکپایِ 3

پایِ 1

تاریخ توذى

عوَهی2

زباى تخصصی

اًتخابی2

اًقالب

عوَهی2

نیوسال پنجن

نوع و واحذ

نیوسال ششن

نوع و واحذ

هکاًیک کَاًتوی1

الساهی4

هکاًیک کَاًتوی2

الساهی 4

الکترٍهغٌاطیس2

الساهی4

هکاًیک آهاری

اًتخابی 3

اپتیک

الساهی3

کاربرد کاهپیَتر

اًتخابی 3

ترهَدیٌاهیک ٍ آهاری

الساهی4

فیسیک حالتجاهذ 1

اًتخابی 3

ًجَم هقذهاتی

اختیاری3

آز اپتیک

الساهی 2

آز فیسیک جذیذ

الساهی2

آز فیسیک جذیذ( 1دٍ گرٍُ)

الساهی 2

تفسیر هتَى

عوَهی2

پرٍشُ

اًتخابی 3

نیوسال هفتن

نوع و واحذ

فیسیک حالتجاهذ 2

گرایشی3

ریاضی فیسیک3

اختیاری3

نیوسال هشتن
یک گرایشی ٍ 3احذی

(اتوی هَلکَلی)

یا
دٍ گرایشی ٍ 2احذی

(حالتجاهذ)

نوع و واحذ
گرایشی
3یا4

قطعات ًیوِ رساًا1

یا

گرایشی3

بلَرشٌاسی
کاربرد کاهپیَتر

اًتخابی3

آز الکترًٍیک1

اًتخابی2

الکترًٍیک1

اًتخابی3

پالسوا

اًتخابی3

آز اپتیک (دٍ گرٍُ)

الساهی 2

آییي زًذگی

عوَهی2

پرٍشُ

اًتخابی3

اخترفیسیک – هحیطهای هغٌاطیس
اکَستیک

اًتخابی3

توضیحات
- 1دانشجویاى هلشم هستنذ پنج درس  :سباى تخصصی ،هکانیک آهاری ،ریاضی فیشیک

،3

نجوهوقذهاتی و پالسوا را به عنواى دروس تخصصی انتخابی و یا اختیاری بگذراننذ.
- 2دانشجویاى در انتخاب دروس تخصصی انتخابی به جای اختیاری ،و نیش گزایشی به جای
انتخابی (و اختیاری) در هز نیوسال تحصیلی آساد هستنذ (در صورت ارائه) .البته به شزط
آنکه هجووع واحذهای گذرانذه شذه هطابق جذول تقسین بنذی دروس کارشناسی فیشیک
باشذ.
- 3دروس گزایشی به صورت هعزفی به استاد ارائه نخواهذ شذ.
 -4دانشجویاى هی تواننذ حذاکثز  6واحذ اس دروس اختیاری را با گزوههای آهوسشی دیگز در
دانشگاه انتخاب.
 -5تزبیت بذنی و تنظین خانواده توسط دانشجو در هز نیوسالی که توایل داشته باشذ اخذ هی -
گزدد.

