
وضعیتهمنیازپیشنیازواحددروس اصلیردیف

2 و فیزیک1فیزیک4فیزیک مدرن24وضعیتهمنیازپیشنیازواحددروس عمومیردیف

فیزیک مدرن 2آزمایشگاه فیزیک مدرن1225اندیشه 1

فیزیک مدرن3فیزیک مدرن کاربردی226 برای اندیشه1اندیشه2انسان در اسالم/ 2اندیشه 2

13اپتیک227عرفان/ آیین/فلسفه/اخالق 3

2 و فیزیک1اپتیک23اپتیک228اندیشه سیاسی امام / انقالب اسالمی4

2اپتیک2آزمایشگاه اپتیک229تاریخ امامت/ تاریخ تحلیلی اسالم5

1معادالت دیفرانسیل و فیزیک 13مکانیک تحلیلی230تفسیرنهج البالغه/تفسیر قرآن6

1مکانیک تحلیلی23مکانیک تحلیلی331فارسی عمومی7

1ریاضی فیزیک 2 و ریاضی2فیزیک13الکترومغناطیس332زبان خارجه 8

1الکترومغناطیس23الکترومغناطیس1133تربیت بدنی 9

1و ریاضی فیزیک2و1فیزیک مدرن،تحلیلی13مکانیک کوانتوم134تربیت بدنی 21تربیت بدنی10

1مکانیک کوانتوم23مکانیک کوانتوم235دانش خانواده و جمعیت11

1فیزیک3ترمودینامیک136آشنایی با قران کریم12

ترمودینامیکفیزیک مدرن3فیزیک آماری137(ره)وصایای امام خمینی 13

2441

وضعیتهمنیازپیشنیازواحددروس تخصصی حالت جامدردیفوضعیتهمنیازپیشنیازواحد دروس پایهردیف

فیزیک آماریفیزیک مدرن کاربردی13فیزیک حالت جامد1438ریاضی 12

1مکانیک کوانتوم1فیزیک حالت جامد23فیزیک حالت جامد139ریاضی 24ریاضی 13

1 حالت جامد2آزمایشگاه فیزیک 3آزمایشگاه حالت جامد240ریاضی 3معادالت دیفرانسیل14

1فیزیک حالت جامد2نیمه هادی ها1441فیزیک15

1فیزیک حالت جامد2مغناطیس2442فیزیک16

و ترمودینامیک1الکترومغناطیس2ابررسانایی1143آزمایشگاه فیزیک 17

1مکانیک کوانتوم1فیزیک حالت جامد2نانو ساختارها2144آزمایشگاه فیزیک 18

3پروژه45معادالت دیفرانسیل13ریاضی فیزیک 19

120ریاضی فیزیک 23ریاضی فیزیک 20
وضعیتهمنیازپیشنیازواحددروس تخصصی پالسماردیف13کامپیوتر21

فیزیک آماری2الکترومغناطیس13فیزیک پالسما138کامپیوتر23کامپیوتر22

1فیزیک پالسما3کاربردهای پالسما1239شیمی عمومی 23

1فیزیک پالسما23فیزیک پالسما2240شیمی عمومی 24

2فیزیک پالسما3سیستم های تولید پالسما141شیمی عمومی 11آزمایشگاه شیمی 25

وآزمایشگاه فیزیک مدرن1فیزیک پالسما3آزمایشگاه پالسما142آزمایشگاه شیمی 21آزمایشگاه شیمی 26

 و فیزیک مدرن کاربردی1پالسما2سیستم های تشخیص پالسما143رسم فنی27

3پروژه144کارگاه عمومی23

4120

وضعیتواحددروس اختیاریردیف

3مدار46

13الکترونیک47

23الکترونیک48

3ماشینهای الکتریکی49

3آزمایشگاه الکترونیک50

3دینامیک مهندسی51

3مکانیک سیاالت52

3انتقال گرما53

3اصول مهندسی مواد54

3زبان تخصصی55

30

:تعداد واحد اخذ شده

:تعداد واحد اخذ شده

:تعداد واحد اخذ شدهجمع واحد

واحد انتخاب می شود15از این جدول 

1 و ریاضی فیزیک1مکانیک تحلیلی

و ترمودینامیک2ریاضی

 1ترمودینامیک و شیمی عمومی 

فیزیک مدرن

جمع واحد

جمع واحد

فیزیک مدرن

دانشکده علوم پایه دوره کارشناسی فیزیک مهندسی 

:تعداد واحد اخذ شدهجمع واحد

:تعداد واحد اخذ شدهجمع واحد

جمع واحد

2معادالت دیفرانسیل و فیزیک

پیشنیاز یا همنیاز

1الکترونیک

1الکترومغناطیس

2و آزمایشگاه فیزیک1الکترونیک

1فیزیک

گروه معارفدروس

:واحد از دروس ذیل4نظری اسالم فقط مبانی-1

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم-انسان در اسالم-2اندیشه اسالمی-1اندیشه اسالمی

:واحد از دروس ذیل,2تاریخ و تمدن اسالمی فقط -2

تاریخ امامت-تاریخ تحلیلی صدر اسالم

:واحد از دروس  ذیل2انقالب اسالمی فقط -3

اندیشه سیاسی امام خمینی-آشنایی با قانون اساسی-انقالب اسالمی

:واحد از دروس ذیل2اخالق اسالمی فقط -4

عرفان عملی در اسالم-آیین زندگی-اخالق اسالمی-فلسفه اخالق

:واحد از دروس ذیل2آشنایی با منابع اسالمی فقط -5

تفسیر موضوعی نهج البالغه-تفسیر موضوعی قرآن


