
 

 مشخصات کلی و برنامه دروس 

 کارشناسی ارشد مهندسی مواد

 نانوموادگرایش 

 

 واحد به شرح زیر است: 32تعداد واحدهای درسی این دوره، 

 

 واحد 8: پایه الزامیدروس  -

 واحد 6: تخصصی الزامیدروس  -

 واحد 8دروس اختیاری:  -

 واحد 2سمینار:  -

 واحد 8پایان نامه:  -

نوع و با توجه به رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی و براساس نظر گروه، دروس جبرانی:  -

 شوند.دروس تعیین میتعداد این 

 

 توضیحات تکمیلی

 مشخص شود. تحصیلی اولنیمسال آبان ماه استاد راهنمای پایان نامه باید تا پایان  -

 سمینار باید در نیمسال دوم اخذ شود. -

 پایان نامه باید در نیمسال سوم اخذ شود. -

 واحد است.   12تا  8تعداد واحدهای درسی در هر نیمسال بین  -

)عالوه  از دروس اختیاری رااضافی واحد  6بجای پایان نامه، باید دانشجویان آموزش محور و مجازی  -

  واحد اختیاری موظف( بگذرانند.  9بر 

 

 



*جدول دروس جبرانی  

 تعداد واحد درسنام  ردیف

 3 رياضيات مهندسي 2

 3 فيزيک نوين 3

 3 شيمي پايه 4

 3 ترموديناميک مواد 5

واحد مصوب دوره بوده و الزم است  32واحد دروس جبرانی مجزا از  *

( اخذ شود. این نمره در 12در این دروس نمره قبولی )نمره حداقل  

  شود.نمی ظمعدل نمرات دانشجو لحا
 

 پایه الزامیجدول دروس 

ف
دی

ر
 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیشنیاز 

 عملی نظری جمع

 ندارد 0 48 48 3 مباني فيزک در نانوتکنولوژی 1

 ندارد 0 32 32 2 اصول پيشرفته شيمي در نانوتکنولوژی 2

3 
اصول پيشرفته ترموديناميک و تئوری 

 سينتيک مواد
 ندارد 0 48 48 3

  واحد 8 جمع 

 تخصصی الزامیدروس جدول 

ف
دی

ر
 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیشنیاز 

 عملی نظری جمع

 ندارد 0 48 48 3 (1نانومواد ) 1

2 
در شناسايي و اندازه روشهای پيشرفته 

 گيری خواص مواد نانو
 ندارد 32 32 64 3

 ندارد 0 48 48 2 سمينار 3

 ندارد    6 پروژه 4

 جمع 
14 

 واحد
 

 



*اختیاریدروس جدول   

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیشنیاز یا همنیاز

 عملی نظری جمع

 ندارد  48 48 3 نانوکامپوزيت ها 8

 ندارد  48 48 3 (2نانومواد ) 9

 ندارد  32 32 2 نانومغناطيس ها 10

 ندارد  32 32 2 نانوالکترونيک 11

 ندارد  32 32 2 شبيه سازی عددی 12

 ندارد  32 32 2 کاربرد اليه های نازکاصول و  13

 ندارد  48 48 3 بيونانوتکنولوژی 14

15 
 یساز هيو شب یمدلساز

 نانو یستمهايس
2 32 32  

 ندارد

16 
 درويه کيزيو ف يميش

 یو نانوتکنولوژ يکيناميد
 ندارد  32 32 2

17 
 یندهايشناخت نانوذرات و فرآ

 سنتز آنها
2 32 32  

 ندارد

18 
و نانو  شرفتهيانجماد پ يمبان

 ستالهايکر
2 32 32  

 ندارد

 ندارد  48 48 3 ینانو متر ژهيو یساختارها 19

20 
نانوتکنولوژی و سيستم های 

 ميکروالکترومکانيکي
2 32 32  

 ندارد

21 
روشهای تحقيق و شناخت 

 نظام های نوآوری
2 32 32  

 ندارد

واحد از دروس اختیاری را با توجه به زمینه پژوهشی خود با نظر استاد راهنما  8ملزم به انتخاب  انیدانشجو*

 .انتخاب می کنند

 دروس پیشنهادی برای نیمسال اول 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 مباني فيزک در نانوتکنولوژی 1

 3 در شناسايي و اندازه گيری خواص مواد نانوروشهای پيشرفته  2

 3 اصول پيشرفته ترموديناميک و تئوری سينتيک مواد 3

  دروس جبراني 4

 4تا  2 دروس اختياری 5
 


