پردیس علوم
دانشکده فیزیک

بسمه تعالی
دانشگاه تهران ،دانشکده فیزیک
اطالعات مفید جهت آشنایی با دانشکده برای نوورودان کارشناسی فیزیک

دانشجویان عزیز:
ورود شما به خانواده فیزیک دانشگاه تهران و ایران را صمیمانه تبریک عرض کرده و موفقیت تحصیلی شما را آرزومندیم.
برای آگاهی شما از ساختار دانشکده ،آموزش و همچنین اطالعات کاربردی مجموعه ای جمع آوری شده است که در بدو
ورود به دانشگاه در اختیار شما قرار می گیرد .خواهشمندیم اطالعات این مجموعه و قوانین آموزشی را به خاطر بسپارید تا
در آینده با مشکالت آموزشی مواجه نشده و بتوانید دوران تحصیلی شیرین و پر خاطره ای را در دانشکده فیزیک داشته
باشید.
این مجموعه آموزشی شامل اطالعات زیر می باشد:
•
•
•
•
•

اطالعات آموزشی مورد نیاز شما به همراه گزیده ای از نکات کاربردی آیین نامه آموزشی ورودی های  ۹۸به بعد
برنامه درسی ترمی )چارت درسی(
برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی
تقویم آموزشی
تاریخ و زمان برگزاری جلسه معارفه

نکات کلی درباره ساختار آموزشی:
• دانشکده فیزیک واقع در امیرآباد شمالی )کارگر شمالی( ،روبروی کوچه نوزدهم می باشد )نقشه در صفحه آخر(.
• دانشکده فیزیک زیر مجموعه ای از پردیس علوم است که در میدان انقالب ،دانشگاه تهران واقع شده است )نقشه در صفحه
آخر(.
•
•
•
•

•
•

•

هیات رییسه دانشکده متشکل از ریاست ،معاونت آموزشی ،معاونت پژوهشی و معاونت اداری-مالی می باشد.
بیشترین ارتباط شما با آموزش و ریاست دانشکده ،آموزش پردیس علوم و معاونت دانشجویی آن پردیس می باشد.
آموزش دانشکده متشکل از معاونت آموزشی ،کارشناس آموزش و شورای آموزش می باشد.
درخواست های آموزشی شما در شورای آموزش دانشکده بررسی می شوند که این شورا متشکل از  ۷نفر از اعضای
هیات علمی دانشکده می باشد .این درخواست ها ابتدا باید به تایید شورای آموزش دانشکده و سپس شورای آموزش
پردیس علوم برسد .بنابراین خواهشمندیم توجه ویژه به پارامتر زمان برای بررسی درخواست های آموزشی خود داشته
باشید.
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و فرهنگی شما به عهده استاد مشاور علمی-فرهنگی یا استاد راهنمای شماست که در بدو
ورود به شما معرفی می گردند .برای هر ورودی دو استاد راهنما تعیین می شوند.
بررسی مسائل رفاهی شما به عهده ریاست دانشکده که هم زمان معاونت دانشجویی دانشکده نیز می باشند خواهد بود.
مشکالت خود را می توانید با کارشناس مرتبط آن در دانشکده مطرح کنید .مواردی مانند خوابگاه ،وام دانشجویی و اموری
از این دست را می توان در این مجموعه نام برد.
چنانچه به فعالیت های دانشجویی عالقمندید می توانید به دفاتر تشکل های مختلف دانشجویی در دانشکده مراجعه
فرمایید .تشکل های فعال در دانشکده عبارتند از :انجمن علمی ،شورای صنفی دانشجویان ،انجمن اسالمی و بسیج
دانشجویی
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اطالعات مفید:
ردیف

عنوان اداری

نام و نام خانوادگی

1

ریاست دانشکده

**دکتر مسعود مهجور شفیعی

2

مسئول دفتر دانشکده

آقای همایون طیار

3

معاونت آموزشی دانشکده

**دکتر هاجر ابراهیم

4

معاونت پژوهشی دانشکده

**دکتر یاسر عبدی

5

معاونت اداری-مالی دانشکده

**دکتر محمدرضا محمدی زاده

6

ریاست پردیس علوم

دکتر حمیدرضا مشفق

7

معاونت آموزشی پردیس علوم

دکتر علی کنعانیان

8

معاونت دانشجویی پردیس علوم

دکتر مهدی واعظ عالیی

تلفن تماس

ایمیل

dean.physics@ut.ac.ir
88635911

s.h.tayyar@ut.ac.ir
hebrahim@ut.ac.ir

smvaez@ut.ac.ir

9

کارشناس آموزش دانشکده فیزیک

خانم سکینه شفیعی

61118649

sshafii@ut.ac.ir

10

کارشناس آموزش پردیس علوم

خانم فاطمه اوردوخانی

61112721
66415712
داخلی ۱۰۸

ordokhanif@ut.ac.ir

11

کارشناس رفاهی-دانشجویی دانشکده

خانم معصومه شجاعی

61118618

m_shojaei@ut.ac.ir

12

استاد مشاور علمی-فرهنگی برای
دانشجویان رشته فیزیک )استاد راهنما(

دکتر صالح رحیمی کشاری

srahimik@ut.ac.ir

13

استاد مشاور علمی-فرهنگی برای
دانشجویان رشته فیزیک مهندسی )استاد
راهنما(

دکتر فرخ سررشته داری

f.sarreshtedari@ut.ac.ir

14

کارشناس آزمایشگاه فیزیک ۲

دکتر مهری فالحی

mehri_fallahi@ut.ac.ir

15

کارشناس آزمایشگاههای فیزیک  ۱و ۳

خانم مریم خوانساری زاده

mkhansari@ut.ac.ir

16

کارشناس آزمایشگاههای مرکزی،
الکترونیک و هسته ای

آقای محمد حسین اظهری

hazharry1352@gmail.com

تلفنها و ایمیلهای کاربردی در این جدول اعالم شده اند.
** به اطالع می رساند با توجه به تغییر ریاست پردیس ،به زودی تغییراتی در هیات رییسه دانشکده نیز صورت خواهد گرفت.

در انتها برای شما صمیمانه آرزوی موفقیت داریم .لطفا توجه داشته باشید بهترین راه برای داشنت دوره تحصیلی با آرامش و
موفق پیروی از قوانین آموزشی و انتخاب واحدها بر اساس برنامه ترمی )چارت درسی( اعالم شده می باشد .طبق آمار ما
احتمال مشروطی در نیمسال دوم در کل دوره تحصیلی دارای بیشترین مقدار است .بنابراین صمیمانه تقاضا داریم جدیت و
پیگیری کافی برای حضور در کالس ،حل بموقع تمرینها و پرسش در کالس برای درک بهتر مفاهیم داشته باشید .موفقیت و
سربلندی شما آرزوی ماست.
آموزش دانشکده فیزیک
* نقشه مکان های مختلف در دانشگاه تهران که ممکن است به آن نیاز داشته باشید در صفحه بعد نشان داده شده است.
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دانشکده فیزیک

کوی دانشگاه
)مجموعه خوابگاههای
دانشگاه تهران(

پردیس فنی

پردیس علوم
)نزدیک مسجد
دانشگاه تهران(
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