
  
  مشخصات كلي و برنامه دروس 
  كارشناسي ارشد مهندسي مواد

  نانوموادگرايش 
  

  واحد به شرح زير است: 32تعداد واحدهاي درسي اين دوره، 
  
  واحد 8: پايه الزاميدروس  -

 واحد 6: تخصصي الزاميدروس  -

 واحد 8دروس اختياري:  -

 واحد 2سمينار:  -

 واحد 8پايان نامه:  -

نوع و با توجه به رشته تحصيلي دانشجو در مقطع كارشناسي و براساس نظر گروه، دروس جبراني:  -

 شوند.دروس تعيين ميتعداد اين 

  

  توضيحات تكميلي

 مشخص شود. تحصيلي اولنيمسال آبان ماه استاد راهنماي پايان نامه بايد تا پايان  -

  سمينار بايد در نيمسال دوم اخذ شود. -

  پايان نامه بايد در نيمسال سوم اخذ شود. -

  واحد است.   12تا  8تعداد واحدهاي درسي در هر نيمسال بين  -

(عالوه  از دروس اختياري رااضافي واحد  6بجاي پايان نامه، بايد دانشجويان آموزش محور و مجازي  -

   واحد اختياري موظف) بگذرانند.  9بر 

  

  



*جدول دروس جبراني  
  تعداد واحد  درسنام   رديف

  3  رياضيات مهندسي  2

  3  فيزيك نوين  3

  3  شيمي پايه  4

  3  ترموديناميك مواد  5

واحد مصوب دوره بوده و الزم است  32واحد دروس جبراني مجزا از  *
) اخذ شود. اين نمره در 12در اين دروس نمره قبولي (نمره حداقل  

   شود.نمي ظمعدل نمرات دانشجو لحا
 

  پايه الزاميجدول دروس 

يف
رد

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

  ساعت
  پيشنياز 

 عملي  نظري  جمع
  ندارد  0  48  48  3  مباني فيزك در نانوتكنولوژي  1
  ندارد  0  32  32  2 اصول پيشرفته شيمي در نانوتكنولوژي  2

3  
اصول پيشرفته ترموديناميك و تئوري 

  سينتيك مواد
  ندارد  0  48  48  3

   واحد 8  جمع  
  تخصصي الزاميدروس جدول 

يف
رد

  
  نام درس

تعداد 
  واحد

  ساعت
  پيشنياز 

 عملي  نظري  جمع
  ندارد  0  48  48  3  )1نانومواد (  1

2  
در شناسايي و اندازه روشهاي پيشرفته 

  گيري خواص مواد نانو
  ندارد  32  32  64  3

  ندارد  0  48  48  2  سمينار  3
  ندارد        6  پروژه  4

  جمع  
14 
  واحد

  

  



*اختياريدروس جدول   

  نام درس رديف
تعداد 
  واحد

  پيشنياز يا همنياز  ساعت
  عملي  نظري  جمع

 ندارد    48  48  3  نانوكامپوزيت ها  8

 ندارد    48  48  3  )2نانومواد (  9

 ندارد    32  32  2  نانومغناطيس ها  10

 ندارد    32  32  2  نانوالكترونيك  11

 ندارد    32  32  2  شبيه سازي عددي  12

 ندارد    32  32  2  كاربرد اليه هاي نازكاصول و   13

 ندارد    48  48  3  بيونانوتكنولوژي  14

15  
 يساز هيو شب يمدلساز
  نانو يستمهايس

2  32  32    
 ندارد

16  
 درويه كيزيو ف يميش
  يو نانوتكنولوژ يكيناميد

  ندارد    32  32  2

17  
 يندهايشناخت نانوذرات و فرآ

  سنتز آنها
2  32  32    

 ندارد

18  
و نانو  شرفتهيانجماد پ يمبان

  ستالهايكر
2  32  32    

 ندارد

 ندارد    48  48  3  ينانو متر ژهيو يساختارها  19

20  
نانوتكنولوژي و سيستم هاي 

  ميكروالكترومكانيكي
2  32  32    

 ندارد

21  
روشهاي تحقيق و شناخت 

  نظام هاي نوآوري
2  32  32    

 ندارد

واحد از دروس اختياري را با توجه به زمينه پژوهشي خود با نظر استاد راهنما  8ملزم به انتخاب  انيدانشجو*
 .انتخاب مي كنند

  دروس پيشنهادي براي نيمسال اول 
  تعداد واحد  نام درس  رديف

  3  مباني فيزك در نانوتكنولوژي  1

  3  انودر شناسايي و اندازه گيري خواص مواد نروشهاي پيشرفته   2

  3  اصول پيشرفته ترموديناميك و تئوري سينتيك مواد  3

    دروس جبراني  4
  4تا  2  دروس اختياري  5

 


