
باسمه تعالی

 رشته فیزیک و فیزیک مهندسی و چشم انداز آینده حرف های آنها

( دانشکده فیزیک دانشگاه تهران)

دانشجوی گرامی، ورود شما را به دنیای فیزیک، جامعه فیزیکدانان ایران و دانشکده فیزیک دانشگاه تهران خوشامد گفته و برایتان پیشرفت روزافزون

  بسسه۱۳۱۴در راهی که امروز آن را آغاز کرد هاید، آرزو داریم. این دانشکده، به عنوان نخستین برنامه رسمی آموزش عالی فیزیسسک در ایسسران، درسسسال 

همت استاد فقید، دکتر محمود حسابی، بنیان گذاشته شد و سپس با تلش خود ایشان و  استادان بزرگوار دیگری همچون، دکتر کمال الدین جناب،

دکترعلی اصغر خمسوی، دکترضیا الدین اسماعیل بیگی و شاگردان بعدی آ نها توسعه و تکامل یافت تا به شکل امروزی خود رسید. در ایسسن نوشسسته،

برای آشنایی بیشتر شما با توانای یهای فیزیکدانان،  معرفی کوتاهی از جایگاه رشته فیزیک و فیزیکدانان در کشور عزیزمان و جهان ارائه خواهد شسسد.

 همچنین، گروههای آموزشی در دانشکده و  امکانات تحصیلی مانند کتابخانه، سالن مطالعه و آزمایشگاههای آموزشی بطور کوتاه معرفی م یشوند.  

الف) مهارتهای دانش آموختگان رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی:

 فیزیک با مطالعه پدید ههای طبیعی، یافتن ارتباط بین آنها ، پیشنهاد مدلهای نظری و پیش بینی نتایج جدید سر و کار دارد. این پدیده ها م یتواننسسد

از ذرات بنیادی ساختار ماده تا کهکشانها و کل عالم را در بر بگیرند. لذا، دانش آموخته فیزیک، بسته به زمینه کاری خود ، تواناییهایی پیسسدا م یکنسسد

که م یتواند در بسیاری از شاخ ههای علم و فناوری همانند:  فیزیک ماده چگال (شامل فیزیسسک حسسالت جامسسد، فیزیسسک سسسیالت، مسساده چگسسال نسسرم،

بیوفیزیک و سیستهمای پیچیده)، فیزیک اتمی و مولکولی (شامل:  اپتیک، لیزر، فوتونیک، طیف سنجی، فیزیسسک پلسسسما)، فیزیسسک انرژ یهسسای بسسال

( فیزیک هسته ای ، ذرات بنیادی، گرانش و جهان اولیه) ، نانو فیزیک و نانو فناوری، مفید واقع شود. علوه برآن، یک دانش آموخته فیزیک از قدرت

طرح مساله، ارائه مدل و تحلیل داد هها بر خوردار است که او را قادر می سازد در بسیاری از شاخ ههای دانش بشری، حسستی زمین ههسسای بسسه ظسساهر نسسا

ووثٍر داشته باشد. بطور خلصه، م یتوان گفت که مهارت اصلی یک فیزیک پیشه قدرت مرتبط، مانند اقتصاد، بانکداری، جامعه شناسی و غیره حضور م

لل متنوع باشد. حل مساله است، اما موضوع مساله م یتواند کام

ب) فرصتهای شغلی:

با توجه به گستردگی بسیار زیاد زمین ههای مورد مطالعه در علم فیزیک، م یتوان فرصتهای شغلی زیر را برای یک دانش آموخته فیزیک یا فیزیک

لل دست یافتنی تصور کرد: مهندسی کام

 آموزش (دبیرستان، دانشگاه).۱

 ) در واحد های صنعتیR&Dبخش تحقیق و توسعه (.2

 پژوهش در پژوهشکده های علمی و صنعتی (نیرو  ،پلیمر ، مواد، فراورده های غذایی،  نفت و پتروشیمی و غیره).۳

علوم زیستی ( سلولهای بنیادی، داروسازی، شبک ههای عصبی، ساخت حسگرها، کالیبراسیون دستگاهها، انداز هگیری و سنجش،  پرتو.۴

سنجی، محافظت در برابر پرتوها  و پرتو دهی، مهندسی پزشکی)

صنایع دفاعی و صنایع وابسته.5

مخابرات ( رادیویی، ماکروویو و مخابرات فیبر نوری).6

صنایع اپتیک، لیزر و فوتونیک .7

بخش ژئوفیزیک و زلزله شناسی.8

پژوهش بنیادی در زمین ههای مختلف فیزیک در دانشگاهها و پژوهشکده ها .9

 استاندارد (تعریف استاندارد و کار در آزمایشگاههای مرجع ، همانند آزمایشگاههای مؤسسه ملی استاندارد).۱0

ج)  ادامه تحصیل:

1



دانش آموختگان فیزیک و فیزیک مهندسی، علوه بر امکان ادامسسه تحصسسیل در بسسسیاری از شسساخ ههای فیزیسسک ( فیزیسسک مسساده چگسسال، نانوفیزیسسک،

کیهانشناسی و نجوم، اپتیک، لیزر و فوتونیک، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته ای، فیزیک محاسباتی)،  قادر خواهند بود با مطالعه برخی مبسساحث

جبرانی، در بسیاری از رشت ههای دیگر همانند: بیوفیزیک و مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، ژئوفیزیک و زلزله شناسسسی، مهندسسسی صسسنایع، بسسرق و

 ) ادامه تحصیل بدهند.MBAالکترونیک، مخابرات، مهندسی نانو،  مکاترونیک، بیومکانیک و بیو الکتریک و حتی رشت ههای مدیریتی (همانند 

د) معرفی کوتاه امکانات و توانای یهای آموزشی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران:

در حال حاضر پنج گروه علمی در دانشکده فیزیک فعالیت آموزشی و پژوهشی دارند که عبارتند از:

گروه فیزیک اتمی و مولکولی.۱

گروه فیزیک ذرات بنیادی.2

گروه گرانش و فیزیک نجومی.۳

گروه فیزیک ماده چگال.۴

گروه فیزیک هسته ای.5

برای آشنایی بیشتر با اعضای هیئت علمی، فعالیتها و امکانات آموزشی و پژوهشسسی ایسسن گروههسسا م یتوانیسسد بسسه وبگسساه دانشسسکده فیزیسسک بسسه آدرس:

http://physics.ut.ac.irمراجعه کنید.  در صفحه مربوط به آموزش در این وبگاه  اطلعات مفید آموزشی، شامل قوانین و آیین نامه ها، برنام ه  

های درسی، فرمهای آموزشی مورد نیاز و اطلعیه های مهم در دسترس هستند.

  نفر دانشجوی کارشناسی در دو رشته فیزیک و فیزیک مهندسی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. طبق برنسسامه2۴0در حال حاضر حدود 

درسی مصوب جدید، در دوره کارشناسی  گذراندن  آزمایشگا هها  و کارگاه های زیر است اجباری است:

نام درسنام درس

۱- آزمایشگاه الکترونیک ۱8- آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

- آزمایشگاه فیزیک حالت جامد29- آزمایشگاه فیزیک عمومی 2

–  آزمایشگاه اپتیک ( فیزیک)۳۱0- آزمایشگاه فیزیک عمومی ۳

- آزمایشگاه فوتونیک (فیزیک مهندسی)۴۱۱- آزمایشگاه فیزیک عمومی ۴

- آزمایشگاه فیزیک هسته ای (فیزیک)۱2- آزمایشگاه شیمی عمومی5

 (فیزیک مهندسی)۱- آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال ۱۳- کارگاه ماشین افزار6

- کارآموزی (فیزیک مهندسی)۱۴- کارگاه الکتروتکنیک7

 

وجود این تعداد دروس عملی در برنامه رشته فیزیک خود گویای  اهمیت تجربی و کاربردی این رشته است. بیشتر این آزمایشسسگاهها و کارگاههسسا در

ابقی نیسز در دسست اقسدام هسستند. علوه بسرآن، سالهای اخیر از نظر سرفصل آزمایشها، دستورکار و تجهیزات، بازنگری و به روز رسسانی شسد هاند و م

  مسستر مربسسع۱۱0  عنوان کتاب لتین، سسسالن مطسسالعه بسسه مسسساحت 660۳ عنوان کتاب فارسی و ۱527دانشکده فیزیک دارای کتابخانه اختصاصی با 

  رایانه فعال (در ساختمان اصلی و ساختمان خیام)، شبکه اینترنت بی سیم با پوشش سراسسسری در هسسر52( جنب کتابخانه)، دو سایت کامپیوتری با 

دو ساختمان، فضای آموزشی کافی و امکانات رفاهی همچون بوفه و نهارخوری دانشجویان م یباشد.

علوه بر امکانات آموزشی فوق، امکانات پژوهشی قابل توجهی از قبیل آزمایشگاههای پژوهشی، اتا قهسسای سسسمینار و خوشسسه محاسسسباتی در دانشسسکده

لا توسط دانشجویان دوره های تحصیلت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و استادان دانشکده مورد استفاده قرار می گیرند. وجود دارند که عمدت

با آرزوی موفقیت: اداره آموزش دانشکده فیزیک
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