
فیزیک:

 : فیزیک به طور کلي علم شناخت و مطالعه طبیعت است. فیزیک از طریق مکانیک کالسیک تمام پدیده هاي مرتبط  تعریف

با فیزیک طبیعت را مطالعه مي کند. ازطریق هسته اي و کوانتوم، داخل هسته را مورد بررسي قرار مي دهد. از طریق گرانش 

پالسما و نانوفیزیک، تجهیزاتي مانند مانیتورها و موبایل -حالت جامدو کیهان شناسي، دنیاي عظیم کهکشان ها را و از طریق 

هاي امروزي را پیش روي شما مي گذارد. در واقع هدف رشته تربیت افرادي است که بتوانند اتفاقات میکرو)بسیار کوچک( 

ند.و یا ماکروسکوپي)بسیار بزرگ( جهان هستي را مدل سازي کرده و بتواند علت هاي آنرا توضیح ده

 : دانشجو نیاز به تسلط نسبي در دروس فیزیک و ریاضیات دبیرستان دارد ولي با این وجود، اکثر مطالب دوباره بررسي  توانایي

این دلیل که . به مي شوند. وجود عالقه به زمینه هاي ریاضي مهمترین عامل موفقیت در این رشته، به حساب مي آید

فیزیک مي باشد، پس فرد باید رابطه خوبي با درس ریاضي داشته باشد. همچنین ریاضیات مدل کننده و تعریف کننده 

پشتکار و روحیه جنگندگي علمي نیز از عوامل مهم موفقیت در این رشته محسوب مي شود.

 : مکانیک تحلیلي ، مکانیک کوانتوم ، الکترومغناطیس ، امواج و ارتعاشات ، اپتیک برخي دروس تخصصي

 در مقطع کارشناسي گرایشي ندارد. کارشناسي( : ها)در مقطعگرایش

 فناوري نانوعلوم و »، « فیزیک»در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرایش هاي مقطع کارشناسي ارشد( :  ها)درگرایش » ،

.است« مهندسي پالسما»و « آموزش فیزیک»

 د.این رشته در مقطع دکتري نیز قابل تحصیل مي باش ها)در مقطع دکترا( :گرایش

 : باید توجه داشت بدلیل آنکه در مقطع کارشناسي دروس کامالً کالسیک و قدیمي است پس دانشجو با  موقعیت شغلي

مدرک لیسانس به غیر از آموزش، شغل دیگري ندارد. بنابراین دانشجوي این رشته حداقل مدرک کارشناسي ارشد و دکتري 

گرایش خوانده شده در مراکز تحقیقاتي و آموزشي شروع به کار مي کند. را باید کسب کند. پس از این دوره فرد با توجه به 

تدریسي خواهد بود. در گرایش هاي کاربردي تر فرد مي -لذا باید در نظر داشت که آینده شغلي این رشته از نوع تحقیقاتي

 همچنین این رشته قابلیت ادامه...تواند در کارخانجات و مراکز صنعتي شروع به کار کند مانند کارگاه هاي وسایل اپتیکي و

تحصیل در خارج از کشور را دارد.
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