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پیشنیاز 
 همنیاز

تعداد  کد درس 
 واحد

 نام درس     
 

پیشنیاز 
 همنیاز

 (واحد53)دروس اختیاری تخصصی گرایش نجوم  (واحد 71)دروس پایه 
  (7)فیزیک نجومی 3 147  (7)مکانیک کوانتومی پیشرفته 3 1113111

 147 (2)فیزیک نجومی 3 142 107 (2)مکانیک کوانتومی پیشرفته 3 1113111

  (7)گرانش 3 145  (7)الکترودینامیک 4 113

 142 (2)گرانش 3 144  (7)مکانیک آماری پیشرفته  3 117

 147 ساختمان و تحول ستارگان 3 143  فیزیک محاسباتی 2 117

 147 ساختمان و تحول کهکشانها 3 147  آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 2 117

 ***** کیهان شناسی **** 141

 147 (7)فیزیک خورشید 3 147 (       واحد53)دروس تخصصی گرایش حالت جامد  

 141 (2)فیزیک خورشید 3 147  (7)فیزیک حالت جامد پیشرفته  3 111

 147 پالسارها  3 130 101 (2)فیزیک حالت جامد پیشرفته 3 117

  وسایل نجومی و رصد 2 137 101 (7)آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 117

  موضوعات ویژه 3 132 107 (2)آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 111

 (واحد27)دروس اختیاری تخصصی گرایش ذرات بنیادی 101 خواص مغناطیسی مواد 3 111
  مبانی نظری مکانیک کوانتومی 3 135 101 خواص دی الکتریکی ونوری جامدات 3 111

  مبانی فلسفی فیزیک کوانتومی 3 134 101 ابررسانایی 3 113

  (7)نظریه میدان های کوانتومی 3 133  فیزیک نیمه هادی ها 3 117

 133 (2)نظریه میدان های کوانتومی 3 137 ؟101و107 فیزیک دستگاههای چند ذره ای 3 117

  (7)فیزیک فلسفه  3 131 107 نظریه ی کوانتومی جامدات 3 117

 131 (2)فیزیک فلسفه  3 137 101 فیزیک سطح و کاربرد های آن 4 111

  موضوعات ویژه 3 137  موضوعات ویژه 3 117

 (واحد73)دروس اختیاری مشترک (واحد22)دروس تخصصی گرایش اتمی  
  مکانیک کالسیک 3 170  فیزیک پالسما 3 117

 105 (2)الکترونیک 3 177 107 الکترونیک کوانتومی 3 111

 102 مکانیک کوانتومی نسبیتی 3 172  (7)آزمایشگاه اتمی و مولکولی پیشرفته  2 111

 104 (2)مکانیک آماری پیشرفته 3 175  (2)آزمایشگاه اتمی و مولکولی پیشرفته 2 111

 103 (2)فیزیک محاسباتی  3 174 102 روشهای کوانتومی در فیزیک اتمی  3 113

 (واحد7)دروس تخصصی تکمیلی  زیک لیزرفی 3 117
  درس سمینار 2 113  اسپکتروسکوپی لیزری 3 117

  درس پروژه 6 117  موضوعات ویژه 3 117

 (واحد22)دروس تخصصی گرایش هسته ای
  (7)فیزیک هسته ای پیشرفته  3 111

 121 (2)فیزیک هسته ای پیشرفته 3 117

 121 (7)پیشرفتهآزمایشگاه فیزیک هسته ای  2 117

 127 (2)آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته  2 131

  فیزیک راکتور پیشرفته 3 131

 121 شیمی هسته ای 3 131

 121 ساختار هسته 3 133

  موضوعات ویژه 3 137

 (واحد73)دروس تخصصی گرایش ذرات بنیادی
  مقدمات ذرات بنیادی 3 137

 102 (5)مکانیک کوانتومی پیشرفته  3 137

  گروههای لی در ذرات بنیادی 3 131

  (7)فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 3 137

  موضوعات ویژه 3 137

 دروس تخصصی گرایش نانو

  حالت جامد پیشرفته 3 173

 فیزیک محاسباتی سیستم های 2 177
 نانو متری 

 

  7آزمایشگاه نانو فیزیک  1 171

  فیزیک الیه های نازک وسطح 3 177

  روش های آنالیز نانو ساختارها 3 177

  نانو ذرات و کاربر دهای آن 3 110

 الکترودینامیک.ه طیف سنجی لیزری 3 117

 773 کد 

 173 فیزیک و نانو فناوری قطعات 3 112

 ******* 7الکترودینامیک  **** 115

 171 2آزمایشگاه نانو فیزیک  1 114


