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  مقدمهالف( 

های مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک در مقطع  ای میان رشته گرایش مهندسی متریونیک یک گرایش بین رشته

 کارشناسی ارشد است. 

باشد، به طوری که صنایع  امروزه در بسیاری موارد، پیشرفت سطح زندگی بشری وابسته به پیشرفت تکنولوژی الکترونیک می

ناپذیر از زندگی انسان شده است. در طول بیست سال گذشته یا بیشتر، بسیاری از  الکترونیک تبدیل به بخشی جدایی

جهان وابسته به خدمات الکترونیکی و ارتباطات بوده است. مهندسی و صنعت الکترونیک نقش در های تکنولوژی  پیشرفت

ها  ها مانند تلویزیون ترانزیستورها و غیره داشته است. آخرین فناوریی مدارهای متشکل از دیودها،  مهمی در طراحی و توسعه

اهمیت مهندسی و علم مواد برای تحقق ی دیگر،  ی دیودهای نیمه هادی استوار است. از جنبه و غیره بر پایه LED های و چراغ

های  های جدید همواره در چالشکتشاف مواد و ساختارا. ی محصوالت جدید به طور قابل توجهی افزایش یافته است و توسعه

ی اخیر در  انگیز در دو دهه گیر و شگفت آوردهای چشم پر واضح است که دستمهم جهانی کمک فراوانی به بشریت کرده است. 

ی مهندسی مواد بوده است که باعث تحقق و تولید وسایل  صنعت الکترونیک مدیون تولید مواد پیشرفته و هوشمند در زمینه

گذاری بر روی این مواد و وسائل  در طول سالیان متمادی، به منظور نامپیشرفته در عصر جدید شده است. الکترونیکی 

ها، ابرساناها،  ها، الکتروپلیمرها، پیزوالکتریک هوشمند، اصطالحات مختلفی استفاده شده است، از جمله الکتروسرامیک

احث بین دو موضوع مواد و الکترونیک سابقه زیادی داشته و تحقیقات دهند که مب ها. این موارد نشان می رساناها، ابرخازن نیمه

 پذیرد. های مختلف در این ارتباط انجام می ای در دنیا در دانشگاه گسترده

ی مهندسی برق دانشگاه  ی مهندسی و علم مواد و دانشکده بر پایه همکاری بین دانشکده “متريونيك”ی مهندسی  برنامه

های مهندسی و علم  خواجه نصیرالدین طوسی شکل گرفته است. جلسات متعددی بین اعضای هیأت علمی دانشکدهصنعتی 

در دانشگاه  “متريونيك”ی جدید مهندسی  های مرتبط با رشته مواد و مهندسی برق مبنی بر ارائه ی نظرات و نیازمندی

های  ها، دروس اصلی، نیازمندی آزمایشگاهی دانشکده صورت گرفته است. در این جلسات، به بررسی مواردی چون امکانات

پرداخته شده است. در تدوین برنامه درسی و  “متريونيك”ی مهندسی  صنعتی و دانشگاهی جهان و کشور جهت ایجاد رشته

ن های متخصصان صنایع متقاضی ای تنظیم عناوین و واحدها نیز از مطالب دروس دانشگاهی مرتبط با این موضوع و دیدگاه

های  رشته و اعضا هیأت علمی مرتبط استفاده خواهد شد. همچنین در این راستا، با صنایع مرتبط در کشور مانند شرکت

صاایران، صباباتری و گروه صنعتی مپنا، و همچنین با پژوهشگاه نیرو به عنوان مرکز تحقیقاتی وزارت نیرو، جلساتی برگزار شد 

های کارفرما  ها و نیازمندی دیدگاه ار گرفت. بدیهی است که، در امتداد تصویب این رشته،و با اتفاق طرح مذکور مورد تایید قر

 های مرتبط با این حوزه به صورت مدون دریافت گردد. تواند به صورت مستقیم از شرکت می

 

  فاهداب( مشخصات کلی، تعريف و 

ای و مبتنی بر عدالت اجتماعی،  ازن و متعادل منطقهترین محورهای سند آمایش آموزش عالی کشور عبارتند از توسعه متو مهم

های دانشگاهی. در آموزش عالی کشور بیش از  های مناطق، و تحلیل وضعیت موجود رشته ها و قابلیت شناخت توانمندی

های تحصیلی و فضاهای دانشگاهی باید بر مبنای  های گذشته باید به آمایش آموزش عالی توجه کرد. گسترش رشته زمان

های بعد از انقالب اسالمی از رشد  های کشور در طول دهه دهند که دانشگاه وزان صورت گیرد. از طرف دیگر، آمارها نشان میت

ای از زمان  ها به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص در برهه اند. این افزایش کمی دانشگاه کمی چشمگیری برخوردار شده

ی متعددی بدون توجه به نیازهای دراز مدت جامعه و امکانات و سطح کمی و کیفی ها های بعد دانشگاه شکل گرفت و در سال
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ها و مشکالت فراوانی از جمله  ها با چالش اند. امروزه، با توجه به آثار این نوع گسترش، دانشگاه ها تاسیس و گسترش یافته آن

ی  هستند. بنابراین، با توجه به جدید بودن رشتههای آموزشی دانشگاه مواجه  کمبود بودجه و منابع مالی برای تامین هزینه

های بزرگ کشور که دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی  الزم است که این رشته در دانشگاه “متريونيك”مهندسی 

گیرد که هدف از  های مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک هستند دایر شود. این ضرورت از آنجا نشات می ای در زمینه گسترده

ارای دانش علمی و تجربی کافی در هر دو تولید و آموزش متخصصانی است که د “متريونيك”ی مهندسی  ایجاد رشته

 شود. ی مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک باشند و قطعا، بدون وجود امکانات کافی، اهداف این رشته محقق نمی زمینه

باشد. جهان امروز  ای و استانی می نگری در سطح ملی، منطقه یکی از موارد مهم در سند آمایش آموزش عالی کشور آینده

های چشمگیری در این زمینه هستیم که منجر به ایجاد  باشد و هر روز شاهد پیشرفت به وسایل الکترونیکی جدید می وابسته

های فنآوری با کشورهای بزرگ  ی بشری شده است. به منظور رقابت در زمینه تحولی از انجام کارهای روزمره تا امور پیشرفته

تخصصانی است که دارای توانمندی در ایجاد و ابداع وسایل و تجهیزات به روز صنعتی دنیا، کشور ما نیز نیازمند به وجود م

ی  های اخیر در زمینه وسایل الکترونیکی به شدت وابسته به دارا بودن دانشی عمیق از رشته الکترونیکی باشند. پیشرفت

های آتی نیازمند به  ژی، در سالباشد. بنابراین، به منظور تبدیل شدن به کشوری پیشرو و صاحب تکنولو مهندسی مواد می

ی تلفیق مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک هستیم. به طور قطع، موضوع  تربیت محققان و مهندسانی خبره در زمینه

از این رو،  ی قراردادهای صنعتی محسوب شود. های توسعه ای در ایجاد فرصت تواند برگ برنده می “متريونيك”ای  رشته بین

تواند  ها به بازار کار ایران، می و ورود آن “متريونيك”ی جدید مهندسی  آموزش مهندسان و محققان در رشته کشور ایران، با

ی الکترونیکی با استفاده از مواد پیشرفته با  ی وسایل پیشرفته های آتی در زمینه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در سال

 خواص بهینه در دنیا حضور داشته باشد.

ی مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی  ی مناسب رشته ی مهندسی الکترونیک و سابقه ی بسیار طوالنی رشته به سابقهبا توجه 

ی مهندسی الکترونیک و  خواجه نصیرالدین طوسی و وجود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی مناسب در زمینه

ها و  گذاری ی مذکور، عمده سرمایه ی با سابقه در دو رشتهمهندسی مواد در این دانشگاه و همچنین حضور اعضا هیأت علم

توان از  ی مسیر می در این دانشگاه وجود دارد. بدیهی است که در ادامه “متريونيك”ی  اندازی دوره امکانات الزم برای راه

صباباتری، و گروه هایی چون صنایع الکترونیک ایران )صا ایران(،  هایی نظیر وزارت صمت و شرکت کمک و حمایت مجموعه

های  الملل و ارتباط با دانشگاه ی بین صنعتی مپنا نیز بهره گرفت. همچنین، با توجه به فعالیت مناسب دانشگاه در زمینه

ها استفاده نمود. همچنین، با توجه به این که این رشته منجر به تربیت دانشجویانی با دانش  توان از کمک آن خارجی، می

های فراوانی از طرف  گذاری های نه چندان دور سرمایه شود که در سال بینی می شود، پیش نعتی کشور میوسیعی از نیازهای ص

 های صنعتی مبنی بر تامین مالی این رشته و گسترش آن در کشور انجام شود. شرکت

 

  پ( ضرورت و اهميت

شود  ذکر شده است. مشاهده می 0در آمریکا در جدول  6102مهندسان مواد شاغل در سال  ترین کارفرمایان آماری از بزرگ

به  6106اند که این عدد در مقایسه با سال  % از مهندسان مواد در صنعت الکترونیک و کامپیوتر مشغول به کار بوده01که 

دسان مواد، بیشترین درآمد مربوط به افرادی % افزایش داشته است. الزم به ذکر است که در همان سال، از بین مهن8میزان 

دالر گزارش شده  018.821اند که میزان متوسط درآمد ساالنه،  بوده است که در صنعت الکترونیک و کامپیوتر شاغل بوده

حث است. بر این اساس، امروزه موضوع مواد مورد استفاده در صنایع الکترونیک و تربیت متخصصان مرتبط و آشنا به هر دو مب
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 “متريونيك”ای تحت عنوان  رشته علم مواد و الکترونیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در همین راستا موضوعی بین

 است. مطرح شده

ی راهبردی دانشگاه، در هر دو مورد به طور خاص به حمایت از  های باالدستی و همچنین برنامه سویی با برنامه از منظر هم

ها تطابق دارد.  قطعاً با این برنامه“ متريونيك”ای  رشته ای اشاره شده است که موضوع بین رشته های میان فناوریتوسعه علوم و 

های علم و  ی جامع علمی کشور، در رده اولویت های باالدستی به خصوص نقشه الکترونیک در برنامه-همچنین موضوع مواد

 فناوری است.

 

  6102در صنایع عمده در آمریکا در سال  : آمار اشتغال مهندسان مواد0جدول 

 تولید تجهیزات حمل و نقل 02%

01% 
 تولید محصوالت کامپیوتری و الکترونیکی

 تولید اولیه فلزات 8%

 خدمات مهندسی 8%

 تحقیق و توسعه در علوم فیزیکی، مهندسی و علوم انسانی 8%

 

برای دانشجویانی در  “متريونيك”ی جدید مهندسی  ی مهندسی مواد با رشته مهندسی الکترونیک در قالب رشته تلفیق رشته

ی مهندسی  در واقع رشتهی مهندسی مذکور هستند.  گیری از هر دو حوزه مند به تحصیل و بهره نظر گرفته شده است که عالقه

هایی است که توانمندی باال  به منظور واجد شرایط بودن برای اشتغال در زمینه مواد الکترونیکی و برای موقعیت “متريونيك”

در هر دو حوزه مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک نیاز است. خواص الکتریکی مواد، اساس جهان مدرن است. در واقع، درک 

ی مهندسی الکترونیک  ی مهندسی مواد و رشته شد. معموالً دانشجویان رشتهبا ها مطالعه می عمیق از خواص مواد نیازمند سال

به طور مداوم درگیر انتخاب مواد مناسب برای کاربردهای مختلف هستند. انتخاب نوع مواد مناسب و همچنین فرآیند ساخت 

ی مهندسی  شجویان رشتهباشد. در حالی که معموالً دان ی مهندسی مواد می آن مواد نیازمند شناخت عمیقی از رشته

الکترونیک دارای اطالعات کافی از ساختار و خواص مواد نیستند، و به همین ترتیب دانشجویان مهندسی مواد با مفاهیم و 

ی گسترده از مواد  ی مواد و الکترونیک به علت استفاده اصول مهندسی الکترونیک آشنایی چندانی ندارند. ارتباط بین دو رشته

ها، ابررساناها، آلیاژهای مغناطیسی، مواد فوتونیک و غیره در الکترونیک در  هادی نظیر نیمه  وص مواد پیشرفتهمهندسی به خص

ی جدیدی در تحصیالت تکمیلی،  گردد تا با ایجاد دوره های اخیر رو به گسترش بوده است و از این رو پیشنهاد می سال

ی جدید، تربیت مهندسانی است که با داشتن دانش کافی  این رشتهتربیت گردند. هدف  “متريونيك”دانشجویانی با تخصص 

از خواص فیزیکی، الکترونیکی و مکانیکی مواد بتوانند در پیشرفت مواد و تجهیزات الکترونیکی شامل ادوات الکتریکی، نوری و 

 فای نقش کنند.سازی روش ساخت، شکل، اندازه، ساختار و ترکیب مواد ای کاری و بهینه مغناطیسی از طریق دست
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تربیت محققان و مهندسان با استعدادی است که بتوانند مرزهای علم و فناوری را  “متريونيك”ای  رشته هدف موضوع بین

توسعه دهند. مواد الکترونیکی مبنای فناوری اطالعات است که در قرن بیستم انقالب ایجاد کرد و به تغییرات فوری و جالبی 

سازی، پردازش و ارتباطات اطالعات به وسیله   های تکنولوژیکی در ذخیره پیشرفت .ته اسدر زندگی بشر منجر شد

 شود. ی نانو حاصل می ها در سطح و اندازه های اساسی در مواد مهندسی و هوشمند جدید و ساختارها و فرآیندهای آن پیشرفت

بات و الکترونیک کمک کرده است و منجر به های عمده در محاس مهندسی مواد به کمک فناوری نانو تا حد زیادی به پیشرفت

نمایند( شده است.  مدیریت و ذخیرهتوانند اطالعات بیشتری را  تر )که می تر و قابل حمل تر، کوچک های سریع ایجاد سیستم

گیرد و امروزه بخش اعظم صنعت  نانوفناوری در حال حاضر در صنعت الکترونیک به طور گسترده مورد استفاده قرار می

های کامپیوتری جدید دارای مواد  های اخیر علم نانوفناوری است. به عنوان مثال، ریزپردازنده کترونیک مرهون پیشرفتال

 تر به معنای افزایش چشمگیر سرعت و قابلیت پردازش است. هستند. ابعاد کوچک نانومتر 011هوشمند با ابعاد کمتر از 

 از: برخی از کاربردهای مداوم در حال تحول عبارتند

 تر و  کنند، از طریق فناوری نانو کوچک ای که تمام محاسبات مدرن را فعال می های پایه ترانزیستورها، سوئیچ

، شرکت 6101نانومتر بود. در سال  651تا  081اند. در اواسط قرن، یک ترانزیستور معمولی به اندازه  تر شده ظریف

نانومتری را در سال  7اولین ترانزیستور  شرکت آی بی ام نانومتری تولید کرد و سپس 01اینتل یک ترانزیستور 

نشان داد.  6102ایجاد کرد و سپس آزمایشگاه ملی الرنس برکلی یک ترانزیستور یک نانومتری را در سال  6105

باشد که به زودی کل حافظه کامپیوتر شما در یک  تر و بهتر به این معنی می تر، سریع ترانزیستورهای کوچک

 شود. خیلی کوچک ذخیره میی  تراشه

 ی دسترسی مجاز مغناطیسی با استفاده از حافظه(MRAM)  کامپیوترها قادر به بوت شدن تقریبا بالفاصله خواهند ،

تواند به سرعت و به طور موثر  از طریق اتصاالت تونل مغناطیسی نانومتری قابل دستیابی است و می  MRAMبود.

 م ذخیره کند.اطالعات را در طول خاموش شدن سیست

 العاده با کیفیت باال امروزه در حال فروش هستند که از نقاط کوانتومی استفاده  های فوق گرها و تلویزیوننمایش

 جویی در مصرف انرژی بیشتری دارند. تری تولید کنند و در عین حال صرفه های طبیعی کنند تا رنگ می

 های مختلف مورد  پذیر، قابل خم شدن، فولد شدن، رول شدن و قابل کشش در بخش تجهیزات الکترونیک انعطاف

گیرند و در انواع مختلفی از محصوالت، شامل پوشش، لوازم پزشکی، کاربردهای هوافضا و بسیاری  استفاده قرار می

های هوشمند و  هادی برای کاربردهای گوشی نومواد نیمهپذیر با استفاده از نا روند. الکترونیک انعطاف دیگر به کار می

توسعه یافته است. دیگر نانومواد مانند گرافن و نانومواد سلولزی برای  (e-reader)ی نمایش الکترونیکی خوان  صفحه

 توان به هایی که می پذیر، از قبیل سنسورهای پوششی، فتوولتائیک انواع مختلفی از تجهیزات الکترونیک انعطاف

شوند. ساختن قطعات  توان رول کرد، استفاده می صورت پارچه برش داد و دوخت، و کاغذ الکترونیکی که می

ای را به تولید محصوالت هوشمند  پذیر، سبک وزن، غیرشکننده، و با راندمان باال دریچه الکترونیک تخت، انعطاف

 کند. شمار باز می بی

 های هوشمند و درایوهای  های فلش مموری برای گوشی تراشه دیگر محصوالت الکترونیکی و محاسباتی شامل

های ضد میکروبی/ ضد باکتری روی صفحه کلید و تلفن همراه،  العاده قوی، پوشش های فوق شارپ، سمعک

بندی هوشمند، و صفحه نمایش  ، کارت هوشمند، بسته RFIDجوهرهای رسانا برای تجهیزات الکترونیک چاپی برای

تر و قابل  های نانو ذرات مسی به عنوان جایگزینی امن، ارزان سوسپانسیون است. e-book readers پذیر برای انعطاف
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اطمینان برای لحیم سربی و دیگر مواد خطرناک که معموال برای اتصال قطعات الکترونیک در فرآیند مونتاژ استفاده 

 اند. شود توسعه یافته می

های جدید مرتبط با  ها و پیشرفت طراحی شده است تا به چالش “متريونيك”ای  تهرش ی بین با توجه به مطالب مذکور، برنامه

ی  ی مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک پاسخ دهد. برنامه آموزشی )و در دراز مدت پژوهشی( رشته تلفیق دو حوزه

های علمی و مهندسی ساختار، خواص، تولید، پردازش و کاربرد مواد پیشرفته در مهندسی الکترونیک و  با جنبه “متريونيك”

های متفاوت در ارتباط  ی استفاده از مواد با خواص و کارایی های ساخت ادوات الکترونیکی به وسیله به طور متقابل با جنبه

ی  صیل در مقطع کارشناسی مهندسی مواد و مهندسی برق در رشتهالتح است. از این رو در نظر است دانشجویان فارغ

در مقطع کارشناسی ارشد مورد پذیرش قرار گیرند تا با گذراندن دروس مشترک مهندسی مواد و برق در سطح  “متريونيك”

اختیار صنایع به  ی این علوم آشنا شده و به عنوان دانش آموختگانی با توانمندی مضاعف در تحصیالت تکمیلی با هر دو جنبه

 ویژه صنعت الکترونیک قرار گیرند.

ای تلفیقی است که  رشته ی بین مهندسی مکاترونیک یک مجموعهباشد.  ی مکاترونیک می های تلفیقی مشابه رشته یکی از رشته

یجاد و است. هدف مکاترونیک ا  های مهندسی مکانیک و مهندسی الکترونیک پدید آمده از همپوشانی اهداف مشترک رشته

های مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازی است تا یک نمایه از کنترل پیشرفته را  رشته استفاده از ارتباط داخلی میان 

ی مهندسی مکاترونیک با درآمد متوسط  نفر در رشته 080.511های ترکیبی به خدمت بگیرد. در حال حاضر حدود  در سیستم

گردد. در  برمی 0886ی مکاترونیک در ایران به سال  مشغول به کار هستند. تاریخچه ورود رشتهدالر در آمریکا  11.801ساالنه 

بوده است. امروزه، عالوه بر دانشگاه آزاد قزوین،  0886واقع، اولین سال جذب این رشته در دانشگاه قزوین در سال 

ه علم و صنعت، دانشگاه سمنان، دانشگاه تبریز، و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاهای دیگری مانند  دانشگاه

ی مکاترونیک در مقطع  کنند. رشته دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اقدام به جذب دانشجو در این رشته می

 “يكمتريون”ی  شود. رشته ارائه میالکترونیک های مهندسی مکانیک و مهندسی  التحصیالن رشته کارشناسی ارشد برای فارغ

های مهندسی  پوشانی اهداف مشترک در رشته ای نظیر مکاترونیک، تلفیقی از هم رشته نیز با الگوبرداری از سایر موضوعات بین

برای اولین بار توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  “متريونيك”ی مهندسی  رشته مواد و الکترونیک است.

امکان  مرزهای دانش و معرفی مواد و وسایل الکترونیکی نوین،هت توسعه پیشنهاد شده است و هدف آن است که، در ج

های مهندسی مواد و مهندسی  ی آموزش اصول کاربردی و صنعتی دروس مرتبط با رشته تحصیل دانشجویان را در زمینه

 فراهم نماید. الکترونیک 

های مختلف  مواد و مهندسی الکترونیک را در دانشکدههای تلفیقی از مهندسی  های زیادی در دنیا گروه ه در حال حاضر، دانشگا

وون )کره جنوبی(،  پوک )کره جنوبی(، کوانگ های شیزوکا )ژاپن(، کیونگ توان به دانشگاه دارا هستند که در این میان می

ت متحده امریکا(، دوبلین آ )ایاالت متحده امریکا(، ملی استرالیا، ایالت واشنگتن )ایاال ال گرونینگن )هلند(، اوساکا )ژاپن(، یوسی

سال متوالی تعداد  60پوک، در طی  )ایرلند( و تورز )فرانسه( اشاره نمود. بر اساس گزارش ارائه شده توسط دانشگاه ملی کیونگ

ی علوم و مهندسی  نفر در مقطع دکتری از دانشکده 67نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  051نفر در مقطع کارشناسی،  517

 .اند التحصیل شده ونیکی در این دانشگاه فارغمواد الکتر

التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق و مهندسی مواد که  توان از آمار شاغالن فارغ بازار کار دانش آموختگان این رشته را می

ت مواد، ادوات ها کامال با ساخ در صنایع مختلف کشور به طور عمده در صنایع نظامی، نیروگاهی و الکترونیک، که بخشی از آن

بینی نمود. با توجه به حضور دانش آموختگان مهندسی برق و مهندسی مواد در  باشند، پیش و تجهیزات الکترونیکی مرتبط می
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ی  گیری بازار جدیدی نیاز نبوده و تنها بخشی از بازار کار موجود توسط دانش آموختگان رشته این صنایع، به شکل

تری برخوردار خواهند بود. بر  های بسیار خاص ین مزیت که این دانش آموختگان از توانمندیشود، با ا تامین می “متريونيك”

ی مهندسی برق و مهندسی مواد در صنایع  التحصیالن دو رشته ی فارغ زار کار موجود برای کلیهدرصد از با 01اگر  این اساس،

نفر دانش  51در نظر بگیریم، ساالنه در حدود  “متريونيك”ی مرتبط را به عنوان بازار کار بالقوه برای دانش آموختگان رشته

دانشگاه برتر کشور این مهم تحقق می یابد. بدیهی است که پس  5ی این رشته مورد نیاز است و با اجرای این طرح در  آموخته

کارشناسی ارشد در دو توانند بخشی از پذیرش دانشجوی  های کشور می دانشگاه “متريونيك”ای  رشته اندازی گرایش بین از راه

تخصیص  “متريونيك”ی  مند به تحصیل در حوزه ی مهندسی مواد و مهندسی برق را به جذب دانشجویان عالقه دانشکده

 “متريونيك”ای  رشته اندازی گرایش بین دهند. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قصد دارد تا در سه سال اول از راه

التحصیالن به بازار کار و  در هر سال در مقطع کارشناسی ارشد نماید. با ورود اولین گروه فارغدانشجو  01اقدام به پذیرش 

 های آتی ارائه داد. تری جهت پذیرش برای سال توان آمار دقیق ها می ارزیابی آن

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزيع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 - دروس عمومی

 - پایهدروس 

 )بر اساس دوره کارشناسی دانشجو( 2-8 دروس جبرانی

 06 (اجباری، انتخابی) تخصصیدروس 

 01 اختیاری دروس تخصصی

 2 نامه رساله / پایان

 86 جمع

 

این نوع  باشد. واحد می 66های مقطع کارشناسی پیوسته ضروری و یکسان به تعداد  برای همه رشته دروس عمومی نکته:

 مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد.س در ودر

 یرشته دارای گرایش هایاین شامل دروسی می شوند که برای رشته مورد نظر، ضروری و اساسی می باشند و اگر  دروس پایه

(، دروس پایه بایستی برای همه گرایش ها یکسان امکانپذیر هست مقطع کارشناسی ارشددر فقط وجود گرایش ) می باشد

 باشد.

، شامل دروسی هستند که مختص یک گرایش خاص هستند و گرایش ها بر اساس این نوع دروس از الزامیدروس تخصصی 

 یکدیگر متمایز می گردند.
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اما غیرضروری است و تعدادی از آنها به تشخیص  مفید ،، شامل دروسی هستند که برای هر گرایشدروس تخصصی اختیاری

نوع درس باید بیش از تعداد قابل اخذ باشد تا اختیار در انتخاب  گروه مربوطه قابل ارائه خواهد بود. تعداد دروس در جدول این

 درس وجود داشته باشد.

 آموختگان و شايستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 

 دروس مرتبط ویژه های توانمندیها و  شایستگیها،  مهارت

آشنایی با ساخت افزاره های الکترونیکی و مواد الکترونی به کار 

 رفته در ادوات الکترونی

تئوری و فناوری ساخت افزاره های الکترونیکی 

 (0متریونیک )

مشخصه یابی مواد الکترونی و افزاره های الکترونیکی  مشخصه یابی مواد الکترونی و افزاره های الکترونیکیتوانمندی 

 (6متریونیک )

توانمندی انتخاب و شناسایی مواد الکترونی مناسب برای 

 کاربردهای مختلف و کسب توانمندی ساخت مواد الکترونی

اصول، مفاهیم، و انواع مواد الکترونی از دیدگاه علم 

 (8متریونیک )مواد 

  

  

 دروس مرتبط های عمومی ها و توانمندی شایستگیها،  مهارت

 کلیه دروس تخصصی آشنایی با مواد الکترونی در ادوات الکترونیکی

آشنایی با روش های ساخت و کاربردهای مواد الکترونی در 

 صنایع مختلف

 کلیه دروس تخصصی

 دورهج( شرايط و ضوابط ورود به 

کارشناسی مهندسی مواد و مهندسی برق از طریق کنکور سراسری کارشناسی پذیرش این گرایش از دانش آموختگان مقطع 

باشد. دانشجویان مهندسی مواد از طریق کنکور مهندسی مواد با قرار دادن دفترچه سواالت مخصوص گرایش  ارشد می

رونیک )کسب متریونیک )کسب رتبه سراسری در گرایش متریونیک( و دانشجویان مهندسی برق از طریق کنکور رشته الکت

 رتبه در این گرایش( انتخاب خواهند شد.

 مربوط به دانشجويان دوره کارشناسی مهندسی و علم مواد:مواد و ضرايب امتحانی 

 ضريب عنوان ماده امتحانی

 1 زبان عمومی و تخصصی )انگليسی(

 2 معادالت ديفرانسيل و رياضی مهندسی ( ،2و  1رياضی )رياضی عمومی 

 2 موادخواص فيزيکی 

 2 خواص مکانيکی مواد

 1 شيمی فيزيك و ترموديناميك
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 مواد و ضرايب امتحانی مربوط به دانشجويان دوره کارشناسی برق:

 ضريب عنوان ماده امتحانی

 2 زبان عمومی و تخصصی )انگليسی(

 3 معادالت ديفرانسيل و رياضی مهندسی ( رياضی )آمار و احتمال، 

 3 2 و 1مدارهای الکتريکی 

 4 1های ديجيتال  و سيستم 2و  1الکترونيك 

 1 1و تحليل سيستم های انرژی الکتريکی  2و1های الکتريکی  ماشين

 1 های کنترل خطی سيستم

 2 ها ها و سيستم سيگنال

 1 الکترومغناطيس

 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 جبرانیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(2-2جدول )

 عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پيش نياز / هم نياز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 - 1 18 1 1 8 8 فيزيك الکترونيك 1

 - 1 18 1 1 8 8 1الکترونيك  2

 - 1 18 1 1 8 8 مبانی برق 3

 - 1 18 1 1 8 8 علم مواد 4
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 اجباریی تخصصعنوان و مشخصات کلی دروس  -(1-3جدول )

 عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پيش نياز / هم نياز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 دروس جبرانی 1 18 1 1 8 8 (1تئوری و فناوری ساخت افزاره های الکترونيکی )متريونيك   .1

2.  
مشخصه يابی مواد الکترونی و افزاره های الکترونيکی 

 (2)متريونيك 
8 8 1 1 18 

1 
 دروس جبرانی

3.  
اصول، مفاهيم، و انواع مواد الکترونی از ديدگاه علم مواد 

 (3)متريونيك 
8 8 1 1 18 

1 
 دروس جبرانی

 



 15/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 نتخابی )انتخاب يك درس به پيشنهاد اساتيد راهنما(تخصصی اعنوان و مشخصات کلی دروس  -(2-3جدول )

 عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پيش نياز / هم نياز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 جبرانی دروس 1 18 1 1 8 8 الکترونيك کوانتمی 1

 دروس جبرانی 1 18 1 1 8 8 ابزار دقيق 2

 دروس جبرانی 1 18 1 1 8 8 نانوتکنولوژی 3
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  های زير به پيشنهاد اساتيد راهنما و تاييد گروه آموزشی( واحد از ميان رديف 41)انتخاب  اختياریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(4جدول )

 عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات واحدنوع 

 پيش نياز / هم نياز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

  8 8 نانوالکترونيك )مهندسی برق(  .1
1 

18 
الکترونیک کوانتومی/ دروس  

 جبرانی

 دروس جبرانی  18 1  8 8 های نيم رسانا شبيه سازی افزاره  .2

 فیزیک الکترونیک  18 1  8 8 الکترونيك ارگانيکی  .3

 دروس جبرانی  86 1  6 6 های نازک و کاربرد اليهاصول   .4

 دروس جبرانی  18 1  8 8 بيونانوتکنولوژی  .5

 دروس جبرانی  86 1  6 6 نانوالکترونيك )مهندسی مواد(  .6

 الکترونیک کوانتومی  18 1  8 8 فيزيك حالت جامد  .7

 دروس جبرانی  86 1  6 6 نانومغناطيس ها  .8

9.  
تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی انتخاب از ميان کليه دروس 

 های ميکرو و نانو الکترونيك( برق )رشته الکترونيك، گرايش افزاره
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 عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات واحدنوع 

 پيش نياز / هم نياز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

11.  
انتخاب از ميان کليه دروس تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی  

 های شناسايی و انتخاب مواد و/يا نانومواد( و علم مواد )گرايش
     

 
 

         (2-3)جدول دروس تخصصی انتخابی باقيمانده   .11

        مباحث ويژه )تعريف دروس جديد مورد تاييد گروه آموزشی(  .12

13.  
 2ها )حداکثر  ها و گرايش دروس تحصيالت تکميلی ساير رشته

 درس(
     

 
 

 

  باشند.   و تایید گروه آموزشی میبر اساس انتخاب اساتید راهنما  00تا  7ردیف های



 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 دروس هایویژگی
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  هدف کلی:

  های ساخت مواد و ادوات مورد استفاده در زمینه الکترونیکهای و روشآشنایی تئوریک و کاربردی با فناوری

 اهداف ويژه:

  ها: مباحث يا سرفصلپ( 

      های ساخت مواد فلزی، سرامیکی و پلیمریای بر روشمقدمه

    ها، مواد مغناطیسی و ...(های ساخت آنها )الکتروسرامیکمعرفی مواد الکترونی و روش

    … ,CVD, PVD, MBE, ALDهای نازک شامل فناوری الیه نشانی و ساخت الیه

          CMOSمروری بر فناوری 

         سازی و رشد بلور سلیکیونخالص

           رشد اکسید حرارتی

            زدایش 

           ها نفوذ آالینده

           کاشت یونی

            لیتوگرافی

       Back-end (Metallization and packaging)فناوری 

 

 يادگيری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدريس وت( 

 

 : )پيشنهادی( ارزشيابیراهبردهای ث( 

 درصد 11   سال نیمهای کالسی در طول  فعالیت

 درصد 21     سال نیمآزمون پایان 

 (1متريونيك )های الکترونيکی تئوری و فناوری ساخت افزاره عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:

Theory and Fabrication Technology of 

Electronic Devices (Materionics 1) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

تخصصی اختياری 
 

 عملی -نظری

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:
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  ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه:

 

  :منابع پيشنهادیچ( فهرست 

 

 P. Van Zant, "Microchip Fabrication", McGraw-Hill, 2th
 Edition, 6101. 

 J. D. Plummer, M. D. Deal, and P. D. Griffin, Silicon VLSI Technology, Fundamentals, Practice and Modeling, 

6nd ed., Prentice Hall, 6118. 

 R. C. Jaeger, Introduction to Microelectronic Fabrication, 6nd ed., Prentice Hall, 6116. 

 S. M. Sze and K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 8rd ed., Wiley, 6112. 

 S. M. Sze and M. K. Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology, 8rd ed., Wiley, 6108. 

 Y. Poplavko, Electronic Materials: Principles and Applied Science, 0st ed., Elsevier, 6108. 
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 هدف کلی: 

  های مورد استفاده در الکترونیک و مبانی تئوری آنهایابی مواد و افزارههای مشخصهآشنایی با تکنیک

 اهداف ويژه:

 

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

    های الکترونیکییابی و آنالیز مواد الکترونی و فازارههای مشخصهای بر روشقدمهم

 های الکترونيکی:يابی افزارهمشخصه

          یابی مقاومت ویژهمشخصه

          یابی چگالی حاملمشخصه

         یابی اتصاالت اهمی و شاتکیمشخصه

       یابی ولتاژ آستانه، طول کانال و مقاومت سریمشخصه

           یابی نواقصمشخصه

       یابی ضخامت اکسیدو بارهای سطحی و متحرکمشخصه

         هایابی قابلیت تحرک حاملمشخصه

 يابی مواد الکترونی:مشخصه

  نگاری رامان و های نوری: میکروسکوپ نوری، الیپسومتری، طیفهای الکترونیکی مبتنی بر تکنیکیابی مواد و افزارهمشخصه

           وتولومینسانسف

    STM, AFM, SPMهای الکترونیکی مبتنی بر پروب یابی مواد و افزارهمشخصه

    های الکترونی، یونی، ایکس و گاماهای الکترونیکی مبتنی بر اشعهیابی مواد و افزارهمشخصه

 آنالیز قابلیت اطمینان و خرابی

 (2متريونيك )مشخصه يابی مواد الکترونی و افزاره های الکترونيکی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:

Electronic Material and Device 

Characterization (Materionics 2) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

تخصصی اختياری 
 

 عملی -نظری

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  تکميلی عملی )در صورت نياز(:نوع آموزش 



 22/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

    

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با 

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 11  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 21     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی:

 

 D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, 8rd ed., Wiley- IEEE Press, 6105. 

 S. M. Sze and K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 8rded, Wiley, 6112. 

 S. M. Sze and M. K. Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology, 8rd ed., Wiley, 6106. 

 S. K. Sharma, Handbook of Materials Characterization, 0st ed., Springer, 6108. 
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 هدف کلی: 

  آشنایی با اصول، مفاهیم، و انواع مواد الکترونی از دیدگاه مهندسی و علم مواد

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

مهندسی پزشکی، ارتباطات، و ابزار دقیق  ( در صنایع الکترونیک، رایانه، انرژی،functionalای بر مواد الکترونی هوشمند/عملکردی ) مقدمه

(instrumentation) 

 ای بر هدایت الکترونی در مواد فلزی، سرامیکی، نیمه هادی، مغناطیسی، و ابررسانا مقدمه

 الکترونیها بر هدایت  انو، مواد بایو، مواد نانوبایو، و مواد الیه نازک و پوششنای بر تاثیر اندازه و نوع مواد مانند مواد  مقدمه

 تاثیر خواص فیزیکی، شیمیایی، و پیوند اتمی مواد بر هدایت الکترونی

 الکتریک/سرامیکی/ابرخاذن، پیزوالکتریک، ترموالکتریک، و غیرو اصول هدایت الکترونی و یونی در فلزات، دای

 ها اصول هدایت الکترونی در نیمه هادی

 نبش )موشن( الکترونی در مواداصول و مفاهیم مقاومت، تحرک )موبیلیتی(، سرعت، و ج

 های خورشیدی مهندسی باند گپ و الکترون حفره در مواد نیمه هادی، الکترو/فتو/نانوبایوکاتالیستی، و سلول

 ، و غیروBCSها، تئوری  ابررسانایی در مواد و حرکت زوجی الکترون

 ها تاثیر حرکت الکترون اصول سرعت التیام در مواد مهندسی پزشکی )پلیمری، آلی/معدنی( با تاکید بر

 الکترون و خواص/میدان مغناطیسی

 الکترون و خواص اپتیکی

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 (3متريونيك )اصول، مفاهيم، و انواع مواد الکترونی از ديدگاه علم مواد  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:

Fundamental, Theory and Type of 

Electronic Materials from Materials 

Science Point of View (Materionics 3) 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

تخصصی اختياری 
 

 عملی -نظری

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 24/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 Electrical, Electronic and Magnetic Properties of Solids, Springer, K. G. Subhadra et. al., 6101. 

 Electronic Materials Science by Eugene A. Irene 6115. 

 Electronic Properties of Materials by Rolf E. Hummel 6100. 

 Nanostructured Semiconductors from Basic Research to Applications 6101. 

 Advanced Electrical and Electronics Materials 6105. 

 Advances in Nanoengineering Electronics, Materials and Assembly 6117. 

 Principles of Electronic Materials and Devices. McGraw-Hill, Kasap, S.O., 6107. 

 An Introduction to Electronic Materials for Engineers, Wei Gao, Zhengwei Li, Nigel Sammes, World Scientific, 

6100. 

 Electronic structure and the properties of solids: The Physics of the Chemical Bond," W. A. Harrison, 0181. 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00xfxdKoAgLNDlPnlWxL_gc6dbU0Q:1621776523636&q=K.+G.+Subhadra&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQxMiwsTytSgvCMy0wNy3KLtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyeespuOspBJcmZSSmFCXuYGUEAKQU-DtQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj4jeKs9N_wAhX9wAIHHX0aD-UQmxMoATAUegQIFRAD
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 هدف کلی: 

 های نوین الکترونیکی و نوریهای بار الکتریکی در افزارهآشنایی با مبانی و مفاهیم نظری الگوهای ریاضی و فیزیکی رفتار حامل

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 کوانتومی الگوهای پیدایش

 شرودینگر موج یمعادله

 کوانتومی-چاه ساختارهای در الکترون انتشار

 ویژه، عملگرها هایحالت

 هماهنگ نوسانگرهای

 هابوزن و هافرمیون

 زمان از مستقل اختالل

 زمان به وابسته اختالل

 هیدروژن اتم و ایزاویه یتکانه

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 81    های کالسیفعالیت

 درصد 71    سال آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 

 A. Goswami, Quantum Mechanics, 6nd ed., Waveland Press Inc., 6118 

 A. F. J. Levi, Applied Quantum Mechanics, 6nd ed., Cambridge University Press, 6112 

 الکترونيك کوانتمی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Quantum Electronics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نياز: دروس پيش

تخصصی انتخابی  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

تخصصی اختياری 
 

 عملی -نظری

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر:  کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 26/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 V. Mitin, D. Sementsov and N. Vagidov, Quantum Mechanics for Nanostructures, Cambridge University Press, 

6101. 

 J. Singh, Quantum Mechanics: Fundamentals and Applications to Technology, Wiley, 0112. 

 A. Yariv, An Introduction to Theory and Applications of Quantum Mechanics, Wiley, 0186. 
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 هدف کلی: 

های  گیری و تحوالت جدید فناوری در زمینه ادوات سیستم های جدید اندازه های ابزار دقیق، روش دانشجویان با ساختار سیستمآشنا نمودن 

 کنترل 

 اهداف ويژه:

 

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 های کنترل و ابزار دقیق ای بر تحوالت سیستم مقدمه

 های ادوات ابزار دقیق مشخصه

 های ثانویه مبدل

 های خطی سیگنالپردازش 

 فیلترها

 های غیر خطی پردازش سیگنال

 نویز و عملکرد سیستم

 A/Dهای  مبدل

 های دیجیتال پردازش سیگنال

 اندازه گیری تغییر مکان، نیرو، دما، فشار، دبی، سطح

 ها اندازه گیری سایر کمیت

 سنسورهای نوری

 سنسورهای هوشمند

 استانداردها

 ابزار دقيق  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Instrumentation 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نياز: دروس پيش

تخصصی انتخابی  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

تخصصی اختياری 
 

 عملی -نظری

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 28/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

   

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدريس و يادگيری

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 11  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 21     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 

 T. R. Padmanabhan, Industrial Instrumentation Principles and Design, Springer 6111. 

 Alan S. Morris and Reza Langari, Measurement and Instrumentation Theory and Application, Second Edition, 

Elsevier, 6102. 

 Dominique Placko, Fundamentals of Instrumentation and Measurement, Wiely, 6117. 

 

  



 29/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 های نانومتری  آشنایی با تئوری، مواد، قطعات و فناوری

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 های سنتز مواد و بیومواد نانومتری ، روشCMOSها و مواد نانومتری، فناوری نانومتری الکترونیکی  ای بر فناوری مقدمه

های کاهش سایز در ترانزیستورها از میکرومتر به نانومتر، مکانیزم  های نانومتری، هدایت در نانوترانزیستورها. روش نانوالکترونیک: افزاره

 های ساخت قطعات نانومتری شامل فتولیتوگرافی و نانولیتوگرافی مقایسه روشجریان بالیستیک، تونل زنی کوانتمی، 

(، قطعات دیودی و ترانزیستوری تونلی رزونانسی Single Electron Device-SETقطعات نانوالکترونیکی: ترانزیستور تک الکترونی )

(Resonant Tunnel Devices-RTD،)  ساختارهای کوانتمی شامل نقطه کوانتمی، سیم کوانتمی و چاه کوانتمی، قطعات

  NEMsو  MEMsمیکروالکترومکانیکی میکرومتری و نانومتری: 

های کربنی تک جداره و چند جداره  (، نانولولهFullerene-C21(، فولرین )Grapheneمواد و قطعات نانوارگانیکی الکترونیکی: گرافن )

(Carbon Nanotube-CNT( پلیمرها برای ساخت دیودهای نوری نانومتری ،)Nano-LEDs ) 

سازی اطالعات شامل  (، قطعات ذخیرهSpintronics، اسپینترونیک )Anisotropyها برای کاربردهای الکترونیکی: خاصیت  نانومغناطیس

 (Hard Disk Drivesطیسی هارد دیسک )های با حجم زیاد مغنا ، حافظهMRAMهای مغناطیسی  هظ، حافRAMهای الکتریکی  حافظه

-های مشاهده نانو (، روشBottom-Upهای مشاهده و ساخت از پایین به باال ) های مشاهده مواد و قطعات نانومتری: روش روش

 Scanning Electronهای مشاهده الکترونی جاروبی ) (، روشNano-Spectroscopyاسپکتروسکوپی سطحی و نزدیک سطحی )

Microscope شامل )SEM و TEMهای مشاهده نوری و اشعه ایکس شامل  ، روشX-ray Fluorescence and Absorption Spectroscopy 

 AFMو  STMو  SPMهای  ( شامل میکروسکوپScanning Probe Techniquesهای مشاهده پروبی ) ، روشSNOMو  XPSو 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 نانوتکنولوژی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Nanotechnology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  فيزيك الکترونيك نياز: دروس پيش

تخصصی انتخابی  - نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

تخصصی اختياری 
 

 عملی -نظری

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 31/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 درصد 11    سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 Nanoelectronics and Information Technology by Rainer Waser, Wiley-Vch, second edition  
 Nanotechnology by Gregory Timp, Springer  

 Nanoscale Transistors by Mark Lundstrom, Springer 

 Nanotechnology and Nanoelectronics by W. R. Fahrner  
 The Nanoscope, Encyclopaedia of Nanoscience and Nanotechnology by Parag Diwan 
 Nanotechnology, Principles and Practices by Sulabha K. Kulkarni 

 Nano Science and Technology by Zikang Tang and Ping Sheng 

 Introductory Nanotechnology by Robert Preidt, Laura Costlow and April Peter 

 

  



 31/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 

 هدف کلی: 

 ینانومتر یها یابی الکترونیکی سیستمکاربرد مفاهیم کوآنتومی در توصیف و مشخصه

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 های نانومتری، مفاهیم اولیه انتشار جریان در ساختارهای نانومتریای بر تاریخچه افزارهمقدمه

 Single Electronهای روی جریان الکتریکی، حل همزمان معادالت شرودینگر و پوآسن، کوانتیزه شدن رسانایی الکتریکی، اثر جریان حامل

Transistorسکوپیک، استخراج قانون اهم از دیدگاه میکرو 

و  (HF)فاک -های هارتری ، تقریبSCFای، روش میدان خودسازگار های پیچیده چند بعدی و بس ذرهحل معادله شرودینگر برای سیستم

 (DFT)نظریه تابع چگالی 

تقریبی، مفهوم های ایه و استفاده از آن برای حل معادله شرودینگر، فرم ماتریسی معادله شرودینگر یا معادالت در روشپمفهوم توابع 

 ماتریس چگالی

-هایی مانند گرافن و نانولوله، مثالبعدی، دوبعدی، تک بعدی و صفر بعدیمفهوم ساختار نوار انرژی و زیرنوارهای انرژی در ساختارهای سه

 های کربنی

طول عمر ذرات و ارتباط آن با  ، تبادلی ذره و مفهومSelf Energyشدگی نوارهای انرژی، مفهوم خودانرژی های کوانتمی باز، پهنسیستم

 شدگی نوارهای انرژیپهن

ها در یک سیستم کوانتمی باز، محاسبه مشخصه ، محاسبه مشخصه طیف انتقال حاملNEGFفرمالیزم انتقال تابع گرین غیر تعادلی 

 ولتاژ یک سیستم نانومتری-جریان

 Transiesta  ATKافزاری مانند های نرمسازیپیاده، نحوه بکارگیری DFTافزاری مبتنی بر های نرمسازیبررسی پیاده

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 )مهندسی برق( نانوالکترونيك عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Nanoelectronics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  کوانتمی الکترونيك نياز: دروس پيش

تخصصی انتخابی  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

سازی موارد ديگر: شبيه کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:

 کامپيوتری



 32/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11    سال آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 

 S. Datta, Quantum Transport: Atom to Transistor, Cambridge University Press, 6108. 

 S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press, 0117. 

 N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics, Cengage Learning, 0172. 

 C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley, 6111. 

 M. Brandbyge, et al, Density-Functional method for Nonequilibrium Electron Transport, Physical Review B, 25, 

6116. 

 K. Stokbro, et al, Ab-Initio Non-Equilibrium Greenʼs Function Formalism for Calculating Electron Transport in 

Molecular Devices, Lecture Notes in Physics 281, 007-050, 6115. 

  



 33/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 رسانا در ابعاد نانو و اتمی نیم یها محاسبه خواص مواد و عملکرد افزاره یساز و شبیه ینظر یها آشنایی با روش

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 زنیپدیده تونل ،یبعد تک پتانسیل چاه یبرا شرودینگر معادله قطعیت، عدم اصل شرودینگر، معادله و موج کوآنتومی، تابع نظریه بر یمرور

 شرودینگر معادله یبرا ویژه توابع و ویژه مقادیر مکانیکی، کوآنتوم

 الکترونی ساختار و اتمی یها اوربیتال بر یمرور هیدروژن، الکترونی تک اتم یبرا شرودینگر معادله تحلیلی حل، (bra-ket)دیراک نمایش 

 تناوبی جدول عناصر

  (Quantum Monteاتمی  ابعاد در مواد خواص یسازشبیه یهااتمی، روش و ینانومتر ابعاد در یسازشبیه یهاروش مرور و معرفی

،(Hartree-Fock, Carlo  ،یهااتم بین شیمیایی یپیوندها ماهیت ،یانرژ مینیمم با اتمی ساختار کردن پیدا و اتمی بین ینیروها محاسبه 

 همسان غیر و همسان

 اصل ،یابس ذره یهاسیستم موج تابع تقارن همسان، ذرات بعنوان هالکترون، ایاذره بس یهاسیستم در شرودینگر معادله حل یهاروش

 یانرژ ینوارها پائولی، انحصار

 یهااربیتال گوسی، توابع اسالتر، یمدارها تخت، موج متفاوت، تابع پایه توابع یرو موج تابع بسط هلیوم، اتم بررسی، Hartree- Fock قریب ت

 یعدد

 -Exchange یانرژ تابع ،یاذره بس یهاسیستم یبرا Kohn- Shamمعادالت ، Hohenberg- Kohn، قضیه DFTچگالی  تابع نظریه

Correlantion 

 الکترونی خواص و اتمی آرایش محاسبه عملی، یکاربردها، Hartree-Fockبا روش  DFTمقایسه ، DFT  در اتمی بین ینیروها محاسبه

 نانو یساختارها

و  ABINITافزارهای کاربردی و کاربردهای آنها، گیاده سازی بر اساس توابع پایه موج تخت مانند ، نرمDFTهای مختلف سازیپیاده

Quantum Espressoهای عددی مانند سازی بر اساس اربیتال، پیادهSIESTAی عایق گیت در هایی از کاربردها مانند: بررسی الیه، مثال

 عنوان حسگر و ... ه بعدی بترانزیستورهای نانومتری، بررسی خواص و کاربردهای مواد دوبعدی و تک

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 رساناهای نيمسازی افزارهشبيه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Simulation of Semiconductor Devices 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نياز: دروس پيش

تخصصی انتخابی  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

سازی موارد ديگر: شبيه کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:

 کامپيوتری



 34/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11    سال آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 
 A. V. Krasheninnikov, Introduction to Electronic Structure Calculations, Lecture Notes, University of Helsinki, 

http://beam, acclab.heosinki.fi/~akrashen/esctmp.html, 6116. 

 R. M. Martin, Electronic Structure Basic Theory and Practical Methods, Cambridge University Press, 6101. 

 C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Wiley, 6111. 

 N. Ashcroft and N. Mermin, Solid State Physics, Cengage Learning, 0172. 

 M. C. Payne et al., Iterative Minimization Techniques for Ab Initio Total Energy Calculations: Molecular 

Dynamics and Conjugate Gradient, Rev. Mod. Phys., Vol. 21, pp. 0115-0116, 0116. 

 J. M. Soler et al., The SIESTA Method for Ab Initio Order- N Material Simulation, J. Phys.: Cond. Matter, Vol. 

01, pp. 6715-6771, 6116. 

 

  



 35/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 

 هدف کلی: 

 های الکترونیک ارگانیک   آشنایی با تئوری، مواد، قطعات و فناوری

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

های  های پلیمری، خواص مولکولی و فیزیکی مواد ارگانیک، تکنیک های ارگانیک، نیمه هادی اجزای ارگانیک الکترونیک: شیمی نیمه هادی

 ها و تزریق بار های ارگانیک، مکانیسم ترابری بارها، ایجاد کنتاکت نیمه هادی   nو  pواع الیه نشانی، خواص الکتریکی و اپتیکی، ان

ای بر جوهر، عناصر کلیدی هادی: لوله الکترونی،  ساخت مدارات از مواد ارگانیک: پارامترهای مهم مواد جهت مدارات ارگانیک، مقدمه

های پالستیکی،  جوهر، جوهرهای لیتوگرافیک، پرینتر با جوهر برای چاپ مدارات، قالبها، کلیات طراحی به کمک  ها و رابط ها، مقاومت سیم

 های روی سطح  ها، تک الیه لیتوگرافی نرم، چاپ مایکروکنتاکت

، اندازه گیری (OFET)خواص الکتریکی ترانزیستورها و مدارات ارگانیک: ساختار ابزارهای ارگانیک، ساخت ترانزیستورهای ارگانیک 

 ها و مدل سازی، مدارهای مکمل با ترانزیستورهای ارگانیک، راندمان ترها و مشخصهپارام

 ها، آشکار سازهای شیمیایی و مولکولی  کاربردها: دیودهای نوری ارگانیک، نمایشگر، حافظه

 ک ارگانیک برای الکترونی C21و  CNTها، خود جابجایی،  الکترونیک مولکولی: ابزارهای تک مولکولی، تنظیم کردن مولکول

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11    سال آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 الکترونيك ارگانيکی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Organic Electronics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  فيزيك الکترونيك نياز: دروس پيش

تخصصی انتخابی  - نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 36/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 Organic Electronics: Materials, Manufacturing and Applications by Klauk, Wiley, 6112. 

 Printed Organic and Molecular Electronics by D. Gamota, Kluwer Academic Publishers, 6111. 

 Molecular Electronics by Michael C. Petty, Wiley, 6117. 

 

  



 37/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 های نازک ها و پوشش در درک اهمیت الیه آشنایی

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 های نازک ها و پوشش بر الیه ای مقدمه

 های نازک ها و پوشش الفاظ و اصطالحات تخصصی در مفاهیم الیه

 های نازک ها و پوشش عملکرد و کاربردهای الیه

 های نازک ها و پوشش آشنایی با مواد مصرفی در الیه

 های نازک ها و پوشش های مختلف تولید الیه روش

 اندازه نانو و نانوتکنولوژی

 مواد هوشمند و کاربردی

 موادمهندسی و علم 

 های رسوبی از بخار تکنیک

 های رسوبی از نوع الکتروفورتیک تکنیک

 های رسوبی از نوع حرارتی و پاششی تکنیک

 های نازک ها و پوشش یابی الیه مشخصه

        

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11     سال آزمون پایان نیم

 های نازک اصول و کاربرد اليه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Fundamentals and Applications of Thin 

Films 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  دروس جبرانی نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  ندارد نياز: همدروس 
 

 عملی 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 32 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 38/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 

 Nanostructured Thin Films: Fundamentals and Applications (Volume 01), Elsevier 6101. 

 Thin Film Fundamentals, New Age International, 6112. 

 Thin Film Metal-Oxides, Fundamentals and Applications in Electronics and Energy, Springer, 6101. 

 Recent Advances in Thin Films, Springer, 6161. 

 Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings, Springer, 6101. 

 Oxide Thin Films, Multilayers, and Nanocomposites, Springer, 6105. 

 

 

 

 

  



 39/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 به منظور درک اهمیت محصوالت زیست سازگار بیونانوتکنولوژیاصول و مبانی آشنایی با 

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 بر الفاظ و اصطالحات تخصصی در مفاهیم بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی  ای مقدمه

 عملکرد و کاربردهای مواد زیست سازگار

 عملکرد و کاربردهای نانوذرات زیستی 

 اصول ساختاری در ارتباط بین نانو و بیو

 اندازه نانو

 تخلخل در اندازه نانو

 های سطح، خواص سطح و ترشوندگی پدیده

 مواد زیست سازگار فلزی، سرامیکی، پلیمری و ترکیبی

 یابی نانومواد و بیونانومواد مشخصه

 ارزیابی زیست سازگاری

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 بيونانوتکنولوژی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
BioNanoTechnology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  دروس جبرانی نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  ندارد نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 41/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 Bionanotechnology: Principles and Applications, CRC Press, 6108. 

 Nanobiotechnology, A Technological Revolution, Lap Lambert Academic Publishing, 6108. 

 Nanobiotechnology: Concepts and Applications in Health, Agriculture, and Environment, CRC Press, 6161



 41/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

.  

 

 هدف کلی: 

 آشنایی با مواد الکترونیک مورد استفاده در صنایع الکترونیک و نانوالکترونیک

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 ای بر الفاظ و اصطالحات تخصصی در مفاهیم نانوالکترونیک مقدمه

 نانومواد در صنعت نانوالکترونیکعملکرد و کاربردهای 

 هادی در تجهیزات نانوالکترونی آشنایی با مواد نیمه

 اصول و تئوری هدایت الکترونی و یونی

 اندازه نانو و نانوتکنولوژی

 مواد هوشمند و کاربردی

 هادی و عایق مواد هادی، نیمه

 مواد مغناطیسی، ابررسانا، و فرامواد

 نانوبایوموادنانومواد، بایومواد، و 

 های فتولیتوگرافی اصول و تکنیک

 یابی مواد نانوالکترونیک مشخصه

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 نانوالکترونيك )مهندسی مواد( عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
NanoElectronic 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  دروس جبرانی نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  ندارد نياز: همدروس 
 

 عملی 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 32 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(:



 42/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 

 Nanoelectronic Materials, Fundamentals and Applications, Springer, 6101. 

 Nanoelectronics, 0st Edition, Devices, Circuits and Systems, Elsevier, 6108. 

 Introduction to Nanoelectronics, Science, Nanotechnology, Engineering. and Applications, Cambridge University 

Press, 6118. 

 Microelectronics to Nanoelectronics: Materials, Devices & Manufacturability, 0st Edition, CRC Press, 6106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

 بررسی ارتباط خواص ماکروسکوپی )رسانایی الکتریکی، رسانای گرمایی و ...( و ساختاری )بلوری، ثابت شبکه، و اتم پایه( جامدات 

 اهداف ويژه:

 ها:  پ( مباحث يا سرفصل

 نظریه درود درباره فلزات 

 نظریه زومرفلد درباره فلزات 

 کاستیهای مدل الکترون آزاد 

 های بلوریشبکه 

 شبکه وارون 

 تعیین ساختار بلور بوسیله پراش پرتو ایکس 

 ترازهای الکترون در یک پتانسیل دوره ای: ویژگیهای عام 

 الکترونها در یک پتانسیل دورههای ضعیف 

 روش تنگ بست 

 روشهای دیگر برای محاسبه ساختار نواری 

 مدل نیمه متعارف پویایی الکترونها 

 نظریه نیمه متعارف رسانش در فلزات 

 

 راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 تکالیف، پروژه، ارائه سمینار

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 فيزيك حالت جامد پيشرفته فارسی:عنوان درس به 

عنوان درس به 

 انگليسی:
Advanced Solid-State Physics  

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  ندارد نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  کوانتوم الکترونیک  نياز: همدروس 
 

 عملی 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 48 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(: 



 44/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 يشنهادی: چ( فهرست منابع پ

 

 0 .C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley, 6111. 

 6 .M. Razeghi, Fundamentals of Solid State, Engineering, 8rd ed., Springer, 6111. 

 8 .N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics, Cengage Learning, 0172. 

 1. S. S. Li, Semiconductor Physical Electronics, 6nd ed., Springer, 6112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 

 هدف کلی: 

مغناطیسی، و اصول علمی پدیده مغناطیس بویژه رفتارهای مغناطیسی مواد در آموزش جامع در خصوص مواد مغناطیسی، انواع خواص 

 مقیاس نانو

 اهداف ويژه:

 :ها پ( مباحث يا سرفصل

 مقدمه ای بر خواص مغناطیسی در جامدات 

 تعریف خواص و پارامترهای مغناطیسی 

 روش های مشخصه یابی خواص مغناطیسی 

  مواد مغناطیسی مختلف )فلزی و سرامیکی(دسته بندی انواع مواد مغناطیسی و معرفی 

 )ساخت و فرآوری مواد مغناطیسی )متداول و نانوساختارها 

 خواص فیزیکی نانوساختارهای مغناطیسی 

 مدل های میکرومغناطیس 

 کاربرد مواد مغناطیسی و نانومغناطیس ها 

 آینده مواد مغناطیسی و نانومغناطیس ها 

 

 با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدريس و يادگيری متناسب

 تکالیف، پروژه، ارائه سمینار

 ث( راهبردهای ارزشيابی )پيشنهادی(: 

 درصد 21  سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 11     سال آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهيزات و امکانات مورد نياز برای ارائه: 

 

 ها نانومغناطيس عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگليسی:
Nanomagnetism 

 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  ندارد نياز: دروس پيش

تخصصی اجباری  دروس جبرانی نياز: همدروس 
 

 عملی 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختياری 

نامه  رساله / پايان 32 تعداد ساعت:
 

 

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمينار  آزمايشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکميلی عملی )در صورت نياز(: 



 46/    مهندسی متريونيك کارشناسی ارشد

 

 چ( فهرست منابع پيشنهادی: 

 

 0 . C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley, 6111. 

 6. B. D. Cullity C. D. Graham, Introduction to Magnetic Materials, 6nd ed., Wiley, 6111 

 6 . A.P. Guimarães, Principles of Nanomagnetism, Springer, 6111. 

 8 . C. O'Handley, Modern Magnetic Materials: Principles and Applications, Wiley, 0111. 

 1. C. Binns, Nanomagnetism: Fundamentals and Applications, Elsevier, vol. 2, 0st ed., Elsevier, 6101. 

 

 

 

 

 

 


