
فيزیک



مرتبط با دیده هاي پتمام طریق مکانيک کالسيک از فيزیک . استطبيعت علم شناخت و مطالعه کلي به طور فيزیک 
از . ددهمي قرار بررسي و کوانتوم، داخل هسته را مورد اي هسته ازطریق . کندمي را مطالعه فيزیک طبيعت 

تجهيزاتي ، کنانوفيزیو پالسما -جامدحالت طریق کهکشان ها را و از کيهان شناسي، دنياي عظيم گرانش و طریق 
ت که اسرشتهْ تربيت افرادي در واقع هدف . گذاردمي شما پيش روي را موبایل هاي امروزي و مانيتورها مانند 

رده و بتواند کسازي را مدل هستي جهان ( بزرگبسيار )یا ماکروسکوپيو ( کوچکبسيار )ميکروبتوانند اتفاقات 
.دهندتوضيح آنرا هاي علت 
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تعریف
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يات ریاضو فيزیک در دروس نسبي به تسلط نياز دانشجو 
ررسي بوجود، اکثر مطالب دوباره این با ولي دارد دبيرستان 

مل عازمينه هاي ریاضي مهمترین وجود عالقه به . شوندمي 
ه کاین دليل به . مي آیدرشته، به حساب این در موفقيت 

د، پس فرد باشفيزیک مي کننده تعریف مدل کننده و ریاضيات 
پشتکار همچنين. داشته باشدریاضي با درس خوبي رابطه باید 

ین ادر موفقيت از عوامل مهم روحيه جنگندگي علمي نيز و 
.شودمي رشته محسوب 

توانايي
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دروس تخصصي

الکترومغناطيس

فيزیک

ممکانيک کوانتو

يمکانيک تحليل

مکانيک 
آماري

امواج و 
ارتعاشات

اپتيک



36

، اپتيکيجامدات و خواص هاي بلور بررسي 
ه کامواجي و مکانيکي، الکتریکي، صوتي 

دیده پمنجر به این بررسي . کنندمي منتشر 
ابررسانایي، نيم از جمله هاي مختلفي 

.گرددانتقال گرما مي پخش و رسانایي یا 

راف اطهاي الکترون هاي نقل و انتقال بررسي به 
بررسي پردازد و خواص آنها را مورد مي هسته 
اصلي این گرایشمطالعه یعني . دهدمي قرار 

اطراف هسته هاي مربوط به مطالعه الکترون 
اعث که بفرایندهایي آنها و چگونگي خواهد بود و 

.شودآرایش مي در تغيير 

حالت جامد اتمي

گرايش ها
(کارشناسي )

ي بين پيوندهاي شيميایمولکول ها و بررسي دانش 
این . دچسبانیکدیگر مي اتم ها است که آنهارا به 

اتمي فيزیکبا نزدیکي ، رابطه زیرشاخه فيزیک
.دارد

مولکولي
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ي مهسته اتم ویژگي هاي خواص و بررسي به 
توان به مي خواص این از جمله . پردازد

ري گشتاوهسته ها مانند استاتيکي خواص 
و ي الکتریکي، انرژي بستگو مغناطيسي 

هسته ها و خواصدیناميکي خواص همچنين 
.بپردازدرادیواکتيویته 

است که با استفاده از مدلفيزیک از اي شاخه 
در سازي ریاضي پدیده هاي انتزاعي، سعي 

عت سازي طبيو قانون مند پيش بيني ، توضيح
مواجه فيزیک نظري با تئوري هایي در . دارد

یا و تند آزمایش نيسقابل زودي که اغلب به هستيم 
ده عم. امکان انجام آن مشکل و گاهاً ناممکن است

و مي مباني مکانيک کوانتوشاخه در این مسائل 
اي نيز نسبيت هو نظریه ميدان هاي کوانتومي 

.خاص و عام است

هسته اي نظري

گرايش ها
(کارشناسي )

حدود مگستردگي علمي از نظر گرایش هواشناسي 
نواع درباره امتنوعي و پایه اي تر بوده و اطالعات 

با آنها را ارائهعلمي و برخورد پدیده هاي جوي 
هوا ت دیناميک وضعيبا مطالعه همچنين دهد و مي 
غيير تهوا چگونه شرایط کرد که بررسي توان مي 
.کندمي 

هواشناسي
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

و علوم»، « فيزیک»داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي در مقطع 
.است« پالسمامهندسي »و « فيزیکآموزش »، « نانوفنائري 
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قدیمي و ک کالسيدروس کامالً کارشناسي انکه در مقطع بدليل توجه داشت باید 
.  دنداردیگري از آموزش شغل غير به ليسانس است پس دانشجو با مدرک 

باید ا ردکتري ارشد و کارشناسي رشته حداقل مدرک بنابراین دانشجوي این 
خوانده شده در مراکزگرایش دوره فرد با توجه به این پس از . کسب کند
ینده آدر نظر داشت که باید لذا . کندمي شروع به کار آموزشي و تحقيقاتي 

گرایش هايدر . خواهد بودتدریسي -تحقيقاتيرشته از نوع شغلي این 
ند شروع به کار کصنعتي تواند در کارخانجات و مراکز مي تر فرد کاربردي 

ادامه قابليترشته این . مشغول شود... وهاي وسایل اپتيکي مانند کارگاه 
.در خارج از کشور را داردتحصيل 

موقعيت شغلي




