
فيزیک مهندسي



حليل پدیده ي پایه هاي نظري براي تهدف آن توسعه مي آیدکه به حساب اي رشته اي بين رشته مهندسي فيزیک 
با . نو به صنعت استفناوري هاي و انتقال فناوري در آینده پژوهي آنها، هاي مهندسي و کاربرد هاي علمي 

با فيزیک علماهميت . مهندس را کسب کردیک دانشمند و یک مثبت ویژگي هاي توان مي رشته این در تحصيل 
رشته را اینمانده است و اغلب انتخاب باقي ناشناخته ایران فراوانش در جامعه هاي و کاربرد گستردگي تمام 

شرفت هاي حقيقت پيباشد و در بين المللي چنين نمي در جامعه درصورتيکه . داننددبيري مي با شغل مساوي 
هدف . ازدسميسر مي ها را فيزیک مهندسي این همکاري . استمهندسين و همکاري فيزیکدانان مرهون صنعتي 

آشنا يزیک نيز هاي فآن، با کاربرد پيشرفته و مباحث فيزیک است که عالوه بر دانستن تربيت افرادي رشته این 
.را داشته باشندزمينه فيزیک جدید در هاي صنعتي و ارائه طرح توانایي مهندسي بوده و 
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تعریف
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آموزاني توصيه در درجه اول به دانش فيزیک مهندسي 
داشته ات ریاضيبه علوم و بسياري که استعداد و عالقه مي شود 

وانند بتباید رشته همان طور که قبالً ذکر شد این در . باشند
اریخي یا تبدون در نظر گرفتن سوابق اساسي و فني مشکالت 

را فيزیک و مهندسي مختلف زمينه هاي در مرزهاي رسمي 
لين او، مشکلي مي باشدرشته فيزیک مهندسي .برطرف کنند

مفيد ت است که دانشجو تمام وقموفقيت دانشجویان این شرط 
ر دپایه قوي داشتن . تحقيق نمایدخود را صرف مطالعه و 

تن داشدیگر ، شرط مي باشدالزم ریاضيات و فيزیک دروس 
اده از با استفصنعتي و فني حل مسائل براي و ابتکار ایده 

.استنتایج فيزیک 

توانايي
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دروس تخصصي

الکترومغناطيس

فيزیک 
مهندسي

ترمودیناميک

يمکانيک تحليل

اپتيک

اقتصاد 
مهندسي

محاسبات عددي
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شد، بامي ماده جهان به شکل پالسما بيشتر 
از گوي هاي عظيميو همه ستارگان خورشيد 

درصد کل جرم ۹۹پالسما هستند، حدود 
افت یپالسما این گوي هاي مشهود کائنات در 

اله و توان دنبمي پالسما را فيزیک . شوندمي 
چند قرن ازتقریباً دانست که نتيجه تحقيقاتي 

گازها وزمينه فيزیک گذشته به بعد در 
.تانجام شده اسمغناطيس و الکتریسيته 

که امروزه تجاري و کاربردهاي صنعتي 
 :د ازکرده است عبارتنپيدا پالسما فيزیک 
کاري، سوراخ کاري، برش کاري، جوش 

...آب وکشاورزي، تصفيه ، نساجي، پليمر

العه به مطاي حالت جامد به طور گسترده فيزیک 
ت و حرکیونها جامدات، نوسانات بلوري ساختار 

دروس  .پردازدمي موجود در آنها هاي الکترون 
هاي حالت جامد به رشته گرایشي مهندسي 

زدیک مهندسي الکترونيک نو تحصيلي فيزیک 
رایش گدر کارشناسي فيزیک مهندسي دوره . است

دروس مشترک: حالت جامد شامل سه بخش است
و مهندسي، دروس کارشناسي فيزیکبا رشته 
ه گرایشي، نيماز جمله دروس . گرایشيدروس 

.اشندبابررسانایي مي و مغناطيسي رساناها، مواد 

پالسما حالت جامد

گرايش ها
(کارشناسي )

علممهندسي از علوم ليزرو مهندسي اپتيک 
.مي گویندمطالعه خواص نور را  ليزر و اپتيک
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

انند در توکارشناسي فيزیک مهندسي مي مقطع التحصيالن فارغ 
:  دهندتحصيل ادامه هاي زیر ارشد در رشته کارشناسي آزمون 
خابرات؛ مميدان و الکترونيک ؛ فيزیک کاربردي فونتيک؛ فيزیک

.صنایع مهندسي پزشکي، مکانيکمواد، مهندسي هاي قدرت؛ 
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نایع اپتيک ص، الکترونيکقطعات صنایع در مي توانند رشته این دانش آموختگان 
زارت مانند وخصوصي و دولتي در مؤسسات اجزاي کامپيوتر ، قطعات و ليزرو 

به کار زي صنایع اتومبيل سا، انرژي اتمي، صنایع الکترونيک، مخابرات، نيرو
ه کار که در مخابرات ببررسي تارهاي اپتيکي ساخت و همچنين . مشغول شوند

ي، پزشکدر صنعت و ليزر مختلف پالسما و کاربردهاي ، تخصص در مي روند
مختلف دشارپ المپهاي و ساخت اپتيک طراحي و ساخت لوازم طراحي 

و طيسي سيستمهاي الکترومغناالزم در آهنرباهاي و ساخت الکتریکي، طراحي 
رشته تخصصي اینصنعت کشورند که در حوزه ضروریات خودکار از کليدهاي 
.مي باشند

موقعيت شغلي




