بسمهتعالی

آئیننامه دوره دکتری مستقیم تخصصی علومپایه
از کارشناسی

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
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فصل  :1کلیات دوره

تعريف
ماده  :1دوره دكتري تخصصی از كارشناسی به دكتري ،يك دوره آموزشی– پژوهشی پنج ساله است
كه از بدو ورود داوطلب دارنده مدرک كارشناسی آموزش عالی آغاز شده و میتوانتد ماتاب
مفاد اين آييننامه يكسره به اخذ مدرک دكتري تخصصی) (PhDمنتهی شود.
ماده  :2در اين آييننامه به دوره دكتري تخصصی از كارشناسی به دكتري دوره ،بته ستازماس ستن
آموزش كشور سازمان سنجش ،به دانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پايه زن اس (م ري دوره)
دانشگاه و به دانش وي اين دوره به اختصار دانشجو اطالق میشود.
ماده  :3هدف از برگزاري اين دوره توجه بيشتر به دانش وياس مستعد و عالقهمند به تحصيل و تحقي
در رشتههاي علوم پايه ،اي اد زمينه مناسب براي ارتقاء كيفي

آموزش در مقات تحصتيالت

تكميلی ،بهرهوري دوره آموزشی-پژوهشی ،بهرهگيري از توانمنديها و پتانسيل نيروهاي جتواس
در پژوه

و توسعه مرزهاي دان

وتسري در تربي

پژوهشگر كارآمد متناسب بتا نيازهتاي

كشور اس .

نحوه گزينش دانشجو
ماده  :4داوطلب ورود به دوره بايد عالوه بر شرايط عمومی ورود به آموزش عالی در مقا تحصيالت
تكميلی ،حائز حداقل يكی از شرايط زير باشد:
 -1پذيرفتهشدگاس آزمتوس سراستري كارشناستیارشتد در گتروه آزمايشتی ( گرايشتهاي
مربوطه)
.

 -2برگزيدگاس المپيادهاي رشتههاي علومپايه با معرفی رسمی از سوي سازماس ستن

بعالوه باور خاص براي رشته رياضيات ،برگزيدگاس مسابقه رياضی كشور (بتا تأييتد
ان من رياضی كشور) كه مدال طال  +نقره  +برنز كسب كردهاند.
تبصره :داوطلباس ورود به دوره ،واجدين شرايط بند  2مندرج در متاده  ،4متدارک ختود را بته همتراه
سواب تحصيلی به دانشگاه تحويل میدهند تا ضمن تابي شترايط عمتومی و اختصا تی بتا
آييننامه ،افراد واجد شرايط براي ان ام مصاحبه دعوت شوند .دانشگاه پس از بررسی ستواب
تحصيلی و ان ام مصاحبه ،پذيرفته شدگاس را كه حد نصاب كيفي

علمتی م تاز شترك

دوره را كسب نموده اند ،تعيين كرده و اسامی ايشاس را به سازماس سن
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اعالم میكند.

در

فصل  :2بخش آموزشي
ماده  :5بخ

آموزشی شامل  28واحد نظري بر طب برنامه مصوب شوراي آمتوزش دانشتگاه است .

طبقهبندي دروس اين دوره مااب جدول  1اس
عنوان دروس

تعداد واحد (ترمي)

زباس تخصصی

( 6بدوس در نظر گرفتن واحد در واحد كل)

دروس پيشرفته عمومی

9-14

اختصا ی

11-16

سمينار

3-4

جم

28
جدول  . 1طبقهبندي دروس دوره

ماده  :6دانش و در هر نيمسال میتواند حداقل در  9واحد و حداكثر در  12واحد ثب نام كند .در اين
ورت گذراندس بخ
تبصره  :1گذراندس بخ

آموزشی در مدت چهار نيمسال قابل قبول اس .

آموزشی در مدت بي

از چهار نيمسال من ر به خروج دانش و از دوره می-

شود.
تبصره  :2دانش وياس مشروطی براي نيمسال بعدي بي

از حداقل واحد ماده  6را نمیتوانند ثبت

نتام

كنند.
ماده  :7نمره قبولی براي هر درس  14اس .
ماده  :8معدل كمتر از  14در دو نيمسال پياپی يا سه نيمسال در كل دوره ،من ر به اختراج دانشت و از
دانشگاه میشود.
ماده  :9معدل كمتر از  16در دو نيمسال پياپی يا سه نيمسال در كل دوره ،من ر به خروج دانشت و از
دوره میشود.
ماده  :10معدل كل كمتر از  16در پاياس بخ

آموزشی ،من ر به خروج دانش و از دوره میشود.
3

ماده  :11معدل كل كمتر از  14در پاياس بخ

آموزشی ،به اخراج دانش و از دانشگاه من ر میشود.

ماده  :12كسانیكه بر طب تبصره ماده  7و يا مواد  11و  11اين آييننامه از دوره خارج میشوند ،وارد
مقا كارشناسی ارشد شده و مااب آئيننامه مربوطه فارغالتحصيل میشتوند .بتديهی است
ادامه تحصيل دانش و در اين مقا طب آييننامه دوره كارشناستیارشتد خواهتد بتود .ايتن
دان آموختگاس میتوانند در آزموسهاي ورودي ناپيوسته مقات بتارتر كته توستط ستازماس
سن

برگزار می گردد ،شرك

كنند.

ماده  :13در ابتداي نيمسال دو م دانش و موظف به انتخاب استاد راهنماي رساله ختود است  .شترايط
استاد راهنماي رساله مااب با شرايط دوره دكتري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري میباشد.
ماده  :14به پاياس رساندس بخ

آموزشی براي هر دانش و بايد توسط استاد راهنماي رساله طتی يتك

نامه به ورت رسمی كه به تاييد دانشكده رسيده باشد ،به آموزش اعالم شود.

فصل  :3گذار از بخش آموزشي به پژوهشي
ماده  :15دانش ويانی پس از گذراندس گذراندس حداقل واحد ترمی تعيين شتده در متاده  ،5بتا شتر
حداقل معدل  ،16میتواند در امتحاس جام شرك

كنند .حتداقل نمتره قبتولی در آزمتوس

جام  16می باشد و بصورت قبول يا رد به دانشكده اعالم می شود.
ماده  :16برگزاري امتحاس جام منو به تأييد استاد راهنماي رساله و اعالم كتبی آس به دانشكده اس .
ماده  :17هر دانش و میتواند حداكثر دوبار در امتحاس جام شرك

كند.

ماده  :18در ورت مردود شدس در اولين امتحاس جام حداكثر سه ماه به دانش و فر ت

داده متی-

شود تا بار ديگر امتحاس جام را بگذراند .دانش و بايد حداكثر تا پاياس نيمسال چهارم امتحاس
جام خود را با موفقي

گذرانده باشد.

ماده  :19مردود شدس در بار دوم امتحاس جام من ر به خروج دانش و از دوره میشود .ايتن دانشت و
وارد مقا كارشناسیارشد شده و پس از گذرانتدس پايتاسنامته كارشناستیارشتد بتا متدرک
كارشناسیارشد فارغالتحصيل میشود.
ماده :20در ورت تمايل و ارائه درخواس

كتبی به دانشكده ،دانش ويانی كه بخ

آموزشی دوره را

حتتداقل بتتا معتتدل  16بتته پايتتاس متتیرستتانند ،يتتا دانشتت ويانی كتته امتحتتاس جتتام را
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گذراندهاند ،میتوانند وارد مقا كارشناسیارشد شتده و پتس از گذرانتدس يتك پايتاسنامته
كارشناسیارشد حداكثر تا پنج نيمسال از تاريخ شروع دوره دكتري با مدرک كارشناسیارشد
فارغالتحصيل شوند .اين درخواس

میبايس

حداكثر يك متاه پتس از دوره آموزشتی بته

دانشكده تحويل شود.
تبصره :در ورت تمايل و ارائه درخواس

كتبی به دانشكده ،دانش و میتواند قبتل از پايتاس بخت

آموزشی از دوره خارج و مااب با آئيننامه كارشناسیارشد به تحصيل خود ادامه دهد.
ماده  :21قبول شدس در امتحاس جام به معناي ورود به بخ

پژوهشی و كار بتر روي رستاله دكتتري

محسوب میشود.

فصل  :4بخش پژوهشي
ماده :22دانش و حداكثر پس از يك نيمسال از امتحاس جام از پروپوزال دكتري ختود ،كته بته تأييتد
استاد راهنماي رساله رسيده اس  ،در جلسهاي با حضور استتاد راهنمتا و حتداقل دو نفتر از
اعضاي گروه آموزشی مربوطه دفاع میكند.
ماده  :23در ورت تأييد پروپتوزال از طترف داوراس جلسته دفتاع پروپتوزال و اعتالم كتبتی آس بته
دانشكده ،دانش و به ورت رسمی كار بر روي رساله دكتري خود را آغاز میكند.
ماده  :24در هنگام شروع رسمی بخ

پژوهشی دوره ،استاد راهنما میتواند حداكثر  2نفر را به عنواس

استاد مشاور تعيين كند.
ماده  :25در بخ

پژوهشی ،دانش و میتواند با تاييد استاد راهنما و تصويب دانشكده ،استاد راهنماي

دومی از داخل يا خارج از دانشگاه انتخاب كند.
ماده  :26در بخ

پژوهشی در م موع دانش و  24واحد رساله دكتري اخذ مینمايد .در هر نيمستال

دانش و در  6واحد رساله دكتري ثب نام میكند.
ماده  :27به پاياس رساندس بخ

پژوهشی و دفاع از رساله دكتري مشرو به چاپ حداقل  1مقالته در

م الت معتبر بينالمللی (نمايه شده در )ISIاس
اس .
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و يا ثب

حداقل يتك اختتراع بتينالمللتی

ماده  :28تاريخ دفاع از رساله دكتري براي هر دانش و توسط استاد راهنماي رساله تعيين و در نامتهي
رسمی به دانشكده اعالم میشود .اين نامه میبايس
به همراه مستندات (رساله ،مقاله و گواهی ثب

حداقل دو ماه پي

از تاريخ تعيين شده

اختراع بين المللی) به دانشكده تحويل شود.

ماده :29هردانش و حداكثر دو بار میتواند از پاياسنامه خود دفاع كند .در ورت مردود شدس در بتار
دوم در جلسه دفاع از رساله دكتري ،اين دانش و با مدرک كارشناسیارشد از دانشگاه فتارغ-
التحصيل میشود و گواهی دال بر گذراندس دوره آموزشی دكتري به ايشاس اعاا می شود.
تبصره :در ورتيكه دانش ويی پس از امتحاس جام تا پاياس دوره (پنج سال) موفت بته چتاپ مقالته
نشود در ورت درخواس

دانش و و تاييد استاد راهنما ،طول دوره تا يك نيمسال با م وز

آموزش دانشگاه قابل تمديد بوده و در غير اينصورت دانشت و از دوره ختارج و بتا دفتاع از
پاياسنامه خود با مدرک كارشناسیارشد فارغالتحصيل میشود.
ساختار دفاع از رساله دکتري
ماده  :30تهيه رساله و دفتاع از آس ماتاب آيتين نامته دوره دكتتري ناپيوستته مصتوب وزرات علتوم
تحقيقات و فنآوري اس .
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لیست دروس
و
برنامه پیشنهادی
رشته ریاضی
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دکتری مستقیم ریاضی از کارشناسی
دانشجوی میبایستی حداقل  24واحد متشکل از  81واحد دروس اجباری مشترک بین تمامی گرایشها و  81واحد دروس اجباری و اختیاری گرایشی و  6واحد سمینار برای گذراندن این دوره اخذ نماید.
آنالیز
دروس اجباری
مشترک

دروس
گرایشی
اجباری و
اختیاری

آنالیز حقیقی  ،8جبر پیشرفته
 ،8هندسه منیفلد  ،8نظریه
گراف  ،8آنالیز حقیقی  ،4جبر
پیشرفته  4یا هندسه منیفلد 4

جبر

گراف

آنالیز حقیقی  ،8هندسه منیفلد  ،8جبر
آنالیز حقیقی  ،8هندسه منیفلد
 ،8جبر پیشرفته  ،8نظریه گراف پیشرفته  ،8نظریه گراف  ،8جبر پیشرفته
 ،8جبر پیشرفته  ،4آنالیز حقیقی  ،4آنالیز حقیقی  4یا هندسه منیفلد 4
 4یا هندسه منیفلد 4

● آنالیز تابعی  ،8آنالیز تابعی  ● ،4هندسه جبری  ،8هندسه
جبری  ،4هندسه جبری ،3
نظریه عملگر  ،8نظریه عملگر
مباحث ویژه... ،
 ،4جبرهای باناخ ،جبر سی
● جبر جابجایی  ،8جبر همولوژی
استار  8و  ،4جبرخطی 8و،4
 ،8جبر جابجایی  ،4جبر همولوژی
نظریه نامساویها... ،
● آنالیز فوریه  ،8آنالیز فوریه  ،4 ،4جبر جابجایی محاسباتی ،8
جبر جابجایی محاسباتی  ،4جبر
فضاهای تابعی ،نظریه
تقریب8و ،4آنالیز مختلط 8و ،4جابجایی ترکیبیاتی... ،
● نظریه نمایش گروههای متناهی
...
 ،8گروههای متناهی ،8
● آنالیز محدب 8و، 4
گروههای متناهی  ،4گروههای
عملگرهای یکنوای ماکسیمال،
جایگشتی... ،
آنالیز غیر خطی 8و... ،4
● نظریه رسته ها ،نظریه نیم
● نظریه احتمال 8و ،4نظریه
گروهها ،جبر جامع ،نمایش تک
ارگودیک ،ریاضی و فیزیک... ،
وارها ،نظریه جبری گراف... ،

هندسه
آنالیز حقیقی  ،8هندسه منیفلد  ،8جبر
پیشرفته  ،8جبر پیشرفته  ،4هندسه منیفلد ،4
نظریه گراف  8یا آنالیز حقیقی 4

● نظریه گراف  ،4آنالیز ترکیبی  ،8نظریه ● هندسه ریمانی  ،8هندسه ریمانی  ،4هندسه
الگوریتمی گراف ،نظریه احتماالتی گراف ،ریمانی  ،3هندسه فینسلری 8و ،4نظریه
فضاهای متریک  ،فضاهای با انحنای کراندار... ،
مباحثی در گراف... ،
● توپولوژی جبری ،8توپولوژی جبری،4
● آنالیز ترکیبی  ،4نظریه جبری گراف،
توپولوژی جبری ،3خمینه های مدرج ،کالف
نظریه اطالعات ،رمزنگاری  ،8نظریه کدو
رمز  ،8مباحثی در ترکیبیات ،مباحث ویژه برداری 8و4و... ،3
● گروه لی و جبر لی  ،8نظریه نمایش
در نظریه احتماالتی گراف ،نظریه
جبرهای لی ،هندسه همتافت  ،تقارن های
اکسترمال گراف... ،
معادالت دیفرانسیل ،سیستمهای انتگرالپذیر
8و 4و نظریه الگوریتمی ناوردهای 8و... ،4
● عملگرهای شبه دیفرانسیل  ،نظریه
معادالت دیفرانسیل جزئی  ،عملگرهای شبه
دیفرانسیل پیشرفته ،گروههای لی و هسته
گرمایی ،آنالیز فرکانس-زمان  ،تبدیالت
موجک... ،

توضیحات
گرایش های
مختلف در یک
درس با هم
متفاوتند

دروس هر کدام
از زیر شاخه
های مشخص
شده بعنوان
دروس گرایشی
اجباری و دروس
زیر شاخه های
دیگر در همان
گرایش دروس
گرایشی
اختیاری
محسوب می
شود.

نکته:
● تمامی درسها  3واحدی است.
● دروس سمینار مجموعا  6واحد (به صورت یک درس سمینار ریاضی  4واحدی  +دو درس سمینار دکتری  4واحدی ) که دانشجو یکی را قبل از امتحان جامع و دو درس دیگر را پس از آن می گذراند.
● شش درس (در مجموع  81واحد ) گرایشی اجباری و اختیاری از میان دروس ارائه شده در جدول باال بر حسب گرایش دانشجو و نظر استاد راهنمای دوره انتخاب خواهد شد.
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برنامه پیشنهادی
فصل ۲

فصل ۱

فصل ۴

فصل ۳

درس اجباری مشترک
8

 3درس اجباری مشترک
2

 3گرایشی 8

3

گرایشی 2

3

درس اجباری مشترک
4

 3درس اجباری مشترک
5

 3گرایشی 4

3

گرایشی 5

3

درس اجباری مشترک
3

 3درس اجباری مشترک
6

 3گرایشی 3

3

گرایشی 6

3

سمینار 8

4

مجموع واحدها

 ۹مجموع واحدها

فصل ۷

 ۹مجموع واحدها

فصل 8

سمینار 3

 4پروژه دکتری

پروژه دکتری

6

مجموع واحدها

 8مجموع واحدها

فصل ۱۳

۱۱

فصل ۹
6

پروژه دکتری

 ۶مجموع واحدها

فصل ۱۴

مجموع واحدها

6

۶

مجموع واحدها

امتحان جامع

سمینار 4

4

پروژه دکتری

6

 ۹مجموع واحدها

فصل ۱۱
پروژه دکتری

فصل ۵

فصل ۶

فصل ۱۱
6

پروژه دکتری

 ۶مجموع واحدها

فصل ۱۵

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

0

پروژه دکتری

0

مجموع واحدها

۶

مجموع واحدها

۱

مجموع واحدها

۱

 -نحوه برگزاری آزمون جامع و شرایط الزم برای شرکت در این آزمون ،همچنین دفاع از پروپزال به تفضیل در شیوه نامه اجرای بیان شده است.
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۳

مجموع واحدها

8

فصل ۱۲
6

۶

پروژه دکتری

مجموع واحدها

6

۶

لیست دروس
و
برنامه پیشنهادی
رشته شیمی
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دکتری مستقیم شیمی از کارشناسی
دانشجوی میبایستی حداقل  24واحد متشکل از  84واحد دروس اجباری مشترک (دروس پیشرفته تخصصی و عمومی) بین تمامی گرایشها و  42واحد دروس اجباری و اختیاری گرایشی و  6واحد سمینار را
برای گذراندن این دوره اخذ نماید.
شیمی تجزیه
دروس اجباری
مشترک
دروس اجباری
گرایشی

گرایشی

شیمی آلی

شیمی معدنی ،شیمی آلی ،شیمی تجزیه ،شیمی فیزیک پیشرفته تخصصی و یا عمومی (هر گرایش عالوه بر درس پیشرفته تخصصی خود دو درس پیشرفته عمومی اخذ می نماید)
اسپکتروسکوپی تجزیه ای ،8الکتروشیمی تجزیه
ای ،مباحث نوین در شیمی تجزیه ،الکتروشیمی
تجزیه ای پیشرفته ،روش های فیزیکی و
شیمیایی جداسازی مواد ،8روش های فیزیکی و
شیمیایی جداسازی مواد4

دروس
اختیاری

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

موضوعات ویژه در شیمی تجزیه ،موضوعات
مخصوص شیمی تجزیه ،الکتروشیمی تجزیهای
در حالل های نا آبی ، ،آمار در شیمی تجزیه،
روش های دستگاهی در شیمی تجزیه،
اسپکتروسکوپی تجزیه ای ،4شناسایی و تعیین
ساختار نانومواد

شیمی آلی پیشرفته تخصصی ،سنتز
مقدماتی ،شیمی فیزیک آلی ،8سنتز
پیشرفته ،کاربرد طیف سنجی

شیمی فیزیک معدنی،8
(سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنش های)
معدنی ،8طیف سنجی در شیمی معدنی ،8شیمی
آلی فلزی ،8شیمی فیزیک معدنی،4
(سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنش های)
معدنی ،4طیف سنجی در شیمی معدنی4

سینتیک شیمیایی پیشرفته ،طیف
سنجی مولکولی ،ترمودینامیک
آماری ،شیمی کوانتومی،8
الکتروشیمی پیشرفته

هتروسیکل ،8واسطه های فعال ،سنتز
نامتقارن ،مباحث نوین در شیمی آلی،
موضوعات مخصوص شیمی آلی،
شناسایی و تعیین ساختار نانومواد،
فوتوشیمی ،ترکیبات مزوحفره ،شیمی
آلی حیاتی ،شیمی آلی فلزی،
هتروسیکل ،4شیمی فیزیک آلی ،4و
واکنشهای شیمی آلی،

شیمی آلی فلزی4
موضوع مخصوص شیمی معدنی ،4واکنش های
کاتالیزوری،
بیوشیمی معدنی پیشرفته ،شیمی پلیمرهای
معدنی ،ساختار و پیوند در ترکیبیات معدنی،
فتوشیمی پیشرفته،
مباحث نوین در شیمی معدنی

مباحث نوین در شیمی فیزیک،
موضوعات ویژه در شیمی فیزیک،
ترمودینامیک آماری ،4شیمی
کوانتومی ،4خوردگی پیشرفته ،و
بیوشیمی فیزیک

نکته:
به غیر از دورس شیمی معدنی ،شیمی آلی ،شیمی تجزیه ،شیمی فیزیک پیشرفته تخصصی و یا عمومی که  2واحدی می باشند ،تمامی درسها  3واحدی است.
سمینارها به صورت یک درس سمینار عمومی  4واحدی مشترک است که قبل از امتحان جامع و دو درس سمینار  4واحدی است که پس از تایید پروپوزال پایان نامه دکتری اخذ می گردد.
از بین دروس اجباری و اختیاری گرایشی ،با توجه به نظر استاد راهنما و دانشجو ،حداقل  42واحد ( 2درس سه واحدی اجباری گرایشی و  2درس اختیاری گرایشی) اخذ نماید.
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برنامه پیشنهادی به تفکیک فصل دکتری مستقیم شیمی از کارشناسی
برنامه پیشنهادی
فصل ۲

فصل ۱

فصل ۴

فصل ۳

فصل ۵

پیشرفته تخصصی 8

2

گرایشی اجباری 8

3

گرایشی اجباری 2

3

گرایشی اختیاری 2

3

پیشرفته عمومی 8

2

گرایشی اجباری 4

3

گرایشی اختیاری 4یا
گرایشی اجباری 5

3

گرایشی اختیاری 5

3

پیشرفته عمومی 4

2

گرایشی اختیاری  8یا
گرایشی اجباری 3

3

گرایشی اختیاری 3

3

سمینار ( 8عمومی)

4

مجموع واحدها

۱۲

مجموع واحدها

۹

مجموع واحدها

۹

مجموع واحدها

8

فصل 8

فصل ۷

فصل ۹

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

6

سمینار 4

4

سمینار 3

4

مجموع واحدها

 8مجموع واحدها

فصل ۱۳

پروژه دکتری

 8مجموع واحدها

فصل ۱۴

فصل ۱۱
6
۶

پروژه دکتری
مجموع واحدها

آزمون جامع

مجموع واحدها

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

0

پروژه دکتری

مجموع واحدها

۶

مجموع واحدها

0

مجموع واحدها

0

6

پروژه دکتری

 ۶مجموع واحدها

 -نحوه برگزاری آزمون جامع و شرایط الزم برای شرکت در این آزمون ،همچنین دفاع از پروپوزال به تفصیل در شیوه نامه اجرای بیان شده است.
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0

۱

فصل ۱۱

فصل ۱۵
0

فصل ۶

پروژه دکتری

مجموع واحدها

6

۶

فصل ۱۲
6
۶

پروژه دکتری
مجموع واحدها

6
۶

لیست دروس
و
برنامه پیشنهادی
رشته فیزیک
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دکتری فیزیک مستقیم از کارشناسی
دانشجوی میبایستی حداقل  24واحد متشکل از  48واحد دروس اجباری مشترک بین تمامی گرایشها و  85واحد دروس گرایش اجباری و اختیاری و  6واحد سمینار برای گذراندن این دوره اخذ نماید.
اپتیک
دروس اجباری

الکترودینامیک  8و 4
مکانیک کوانتومی  8و 4

مشترک

سیستمهای پیچیده

چگال سخت

مکانیک آماری  8و 4
مکانیک کالسیک

چگال نرم

نجوم

محاسباتی

یک سمینار  3واحدی و سه سمینار  8واحدی

دروس اجباری

اپتیک پیشرفته  8و 4
آزمایشگاه اپتیک پیشرفته  8و 4

مکانیک آماری 3
فیزیک محاسباتی
سیستمهای دینامیکی
پروسههای تصادفی

مکانیک آماری 3
ماده چگال  8و  4و 3

مکانیک آماری 3
ماده چگال نرم 8
مکانیک شارهها 8

اخترفیزیک  8و 4
دینامیک کهکشانی

مکانیک آماری 3
فیزیک محاسباتی
محاسبات علمی پیشرفته
محاسبات عددی در ماده چگال

دروس

اپتیک فوریه
اپتیک غیرخطی
تداخلسنجی
و ....

علوم اعصاب  8و 4
پردازش سیگنالهای عصبی
شبکههای پیچیده
و ...

فیزیک محاسباتی
مکانیک کوانتومی 3
فیزیک بسذرهای
ابررسانایی
و ...

فیزیک محاسباتی
ماده چگال نرم 4
مکانیک شارهها 4
فیزیک زیستی  8و 4
فیزیک پلمیر  8و 4

فیزیک ستارگان
دینامیک سیستمهای
ستارهای
گرانش
کیهانشناسی  8و 4
و ...

مقدمهای بر الگوریتم
نجوم محاسباتی
و ...

گرایشی

اختیاری
گرایشی

نکته:
-

به غیر از دورس آزمایشگاه اپتیک پیشرفته  8و  4که هر یک  4واحد است بقیه ی دروس  3واحدی است.
دروس سمینار مجموعا  6واحد (به صورت یک درس سمینار  3واحدی  +سه درس سمینار  8واحدی) که دانشجو در طول سنوات می گذراند
 5درس اجباری گرایشی و اختیاری گرایشی (در مجموع  85واحد) از میان دروس ارایه شده در جدول باال بر حسب گرایش دانشجو و نظر استاد راهنما ی دوره انتخاب خواهد شد.
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برنامه پیشنهادی
فصل ۲

فصل ۱

فصل ۴

فصل ۳

فصل ۵

الکترودینامیک 8

 3الکترودینامیک 4

 3مکانیک کالسیک

3

گرایشی اجباری 4

3

مکانیک کوانتومی 8

 3مکانیک کوانتومی 4

 3گرایشی اجباری 8

3

گرایشی اجباری 3

3

مکانیک آماری 8

 3مکانیک آماری 4

 3گرایشی اختیاری 8

3

گرایشی اختیاری 4

3

مجموع واحدها

 ۹مجموع واحدها

 ۹مجموع واحدها

۹

مجموع واحدها

 ۹مجموع واحدها

فصل 8

فصل ۷
پروژه دکتری

6

مجموع واحدها

 ۶مجموع واحدها

فصل ۱۳

پروژه دکتری

فصل ۹
6

فصل ۱۱

آزمون جامع

فصل ۶
0

۱

فصل ۱۱

پروژه دکتری

مجموع واحدها

6

۶

فصل ۱۲

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

6

 ۶مجموع واحدها

۶

مجموع واحدها

 ۶مجموع واحدها

۶

مجموع واحدها

۶

فصل ۱۵

فصل ۱۴

پروژه دکتری

6

پروژه دکتری

0

پروژه دکتری

0

مجموع واحدها

۶

مجموع واحدها

۱

مجموع واحدها

۱

 -نحوه برگزاری آزمون جامع و شریط الزم برای شرکت در این آزمون و همچنین دفاع از پروپزال به تفصیل در شیوه نامه اجرایی بیان شده است.

15

پیوست
رشته شیمی
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بسمه تعالی
چارت درسی دانشجویان دکتری مستقیم گروه شیمی تجزیه
فصل پاییز ۱
شیمی تجزیه پیشرفته تخصصی
شیمی آلی پیشرفته عمومی

 2واحد

8

 2واحد

شیمی معدنی پیشرفته عمومی

8

 2واحد

8

 2واحد

شیمی فیزیک پیشرفته عمومی

 .8دانشجویان موظف می باشند که دو درس از دروس پیشرفته عمومی (طبق سرفصل وزارت علوم) را براساس نظر استاد راهنما انتخاب نمایند.
فصل زمستان ۱
اسپکتروسکوپی تجزیه ای88
الکتروشیمی تجزیه ای

 3واحد

4

 3واحد

مباحث نوین در شیمی تجزیه

3

موضوعات ویژه در شیمی تجزیه

 3واحد
3

 3واحد

 -8مباحث مطرح شامل اصول اسپکتروسکوپی ،و همچنین اسپکتروسکوپی اتمی تجزیه ای می باشد.
 -4مباحث مطرح شامل اصول و پایه های الکتروشیمی تجزیه ای و همچنین مباحث روش های دستگاهی در الکتروشیمی می باشد.
 -3با توجه به نظر استاد راهنما یکی از دروس مشخص شده اخذ می گردد.
فصل بهار ۱۳
الکتروشیمی تجزیه ای پیشرفته

8

 3واحد
8

روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی
موضوعات مخصوص شیمی تجزیه

 3واحد

4

 3واحد

الکتروشیمی تجزیه در حالل های نا آبی

4

 3واحد

 .8الزامی
 . 4دانشجویان موظف می باشند که حداقل یک درس از دو درس اختیاری مشخص شده (طبق سرفصل وزارت علوم) براساس نظر استاد راهنما
انتخاب نمایند.
فصل پاییز ۲
 3واحد

آمار در شیمی تجزیه
روش های دستگاهی در شیمی تجزیه
اسپکتروسکوپی تجزیه ای 4

8

 3واحد

8

روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی پیشرفته

 3واحد
8

 3واحد
 4واحد

سمینار ( 8عمومی)

 .8دانشجویان موظف می باشند که حداقل یک درس از درو س مشخص شده (طبق سرفصل وزارت علوم) براساس نظر استاد راهنما انتخاب
نمایند.
فصل زمستان ۲
-

آمادگی برای امتحان جامع

پس از اتمام فصل زمستان دانشجو ،در صورت کسب حداقل امتیازات الزم درسی برای باقی ماندن در دوره دکتری پیوسته ،موظف است در
امتحان جامع که اوایل خردادماه سال دوم در نظر گرفته شده است شرکت نموده و در صورت عدم موفقیت در آزمون جامع نوبت اول ،در آزمون
جامع نوبت دوم که حداکثر تا اول شهریور ماه برگزار خواهد شد ،شرکت کند .در صورت عدم موفقیت مجدد در آزمون نوبت دوم نیز دانشجو به
مقطع کارشناسی ارشد منتقل خواهد شد.
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فصل بهار ۲
 6واحد

پایان نامه

فصل پاییز ۳
سمینار 4

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل زمستان ۳

سمینار 3

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل بهار ۳
 6واحد

پایان نامه
فصل پاییز ۴

 6واحد

پایان نامه
فصل زمستان ۴

 6واحد

پایان نامه
فصل بهار ۴

 6واحد

پایان نامه
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بسمه تعالی
چارت درسی دانشجویان دکتری مستقیم گروه شیمی معدنی
فصل پاییز ۱
 2واحد

شیمی معدنی پیشرفته تخصصی
8و 4

 2واحد

شیمی آلی پیشرفته عمومی

8و4

 2واحد

شیمی تجزیه پیشرفته عمومی

8و4

 2واحد

شیمی فیزیک پیشرفته عمومی

 . 8دانشجویان موظف می باشند که دو درس از سه درس پیشرفته عمومی (طبق سرفصل وزارت علوم) براساس نظر
استاد راهنما انتخاب نمایند.
فصل زمستان ۱
8

 3واحد

شیمی فیزیک معدنی 8

8

 3واحد

سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنشهای معدنی 8
8

 3واحد

طیف سنجی در شیمی معدنی 8

 3واحد

شیمی آلی فلزی

 . 8دانشجویان موظف می باشند که دو درس از سه درس اختصاصی مشخص شده (طبق سرفصل وزارت علوم) براساس
نظر استاد راهنما انتخاب نمایند.
فصل بهار ۱
8

 3واحد

شیمی فیزیک معدنی 4

8

 3واحد

سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنشهای معدنی 4
8

 3واحد

طیف سنجی در شیمی معدنی 4
4

 3واحد

شیمی آلی فلزی 4

موضوع مخصوص شیمی معدنی

4

 3واحد

 . 8دانشجویان موظف می باشند که دو درس از سه درس اختصاصی مشخص شده (طبق سرفصل وزارت علوم) براساس
نظر استاد راهنما انتخاب نمایند.
 . 4دانشجویان موظف می باشند که یک درس از دو درس اختیاری مشخص شده (طبق سرفصل وزارت علوم) براساس
نظر استاد راهنما انتخاب نمایند.
فصل پاییز ۲
8

 3واحد

واکنش های کاتالیزوری دکتری
8

بیوشیمی معدنی پیشرفته
شیمی پلیمرهای معدنی

 3واحد

8

 3واحد

ساختار و پیوند در ترکیبیات معدنی

8

 3واحد

8

فتوشیمی پیشرفته

مباحث نوین در شیمی معدنی

 3واحد
8

 3واحد
 4واحد

سمینار ( 8عمومی)

 .8دانشجویان موظف می باشند که دو درس از شش درس مشخص شده براساس نظر استاد راهنما انتخاب
نمایند.
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فصل زمستان ۲
آمادگی برای امتحان جامع

 0واحد
فصل بهار ۲

پایان نامه

 6واحد
فصل پاییز ۳

سمینار 4

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل زمستان ۳

سمینار 3

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل بهار ۳

پایان نامه

 6واحد
فصل پاییز ۴

پایان نامه

 6واحد
فصل زمستان ۴

پایان نامه

 6واحد
فصل بهار ۴

پایان نامه

 6واحد
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بسمه تعالی
چارت درسی دانشجویان دکتری مستقیم گروه شیمی آلی

فصل پاییز
شیمی آلی پیشرفته تخصصی 1

 2واحد

شیمی تجزیه پیشرفته عمومی

 2واحد

شیمی فیزیک پیشرفته عمومی (یا معدنی پیشرفته
عمومی)

 2واحد

فصل زمستان
شیمی آلی پیشرفته تخصصی 2

 3واحد

سنتز مقدماتی

 3واحد

شیمی فیزیک آلی 8

 3واحد

فصل بهار
 3واحد

درس اختیاری

 3واحد

سنتز پیشرفته
8

 3واحد

هتروسیکل /8واسطه های فعال/سنتز نامتقارن

 -8یکی از سه درس مشخص شده به تشخیص اساتید راهنما ارایه و اخذ خواهد شد.

فصل پاییز
درس اختیاری

 3واحد

کاربرد طیف سنجی

 3واحد

سمینار ( 8عمومی)

 4واحد

دروس اختیاری پیشنهادی :مباحث نوین در شیمی آلی ،موضوعات مخصوص ،شناسایی نانو ساختارها ،فوتوشیمی،
ترکیبات مزوحفره ،شیمی آلی حیاتی ،شیمی آلی فلزی ،هتروسیکل  ،4شیمی فیزیک آلی  ،4واکنشهای شیمی آلی،
مجموع واحدهای ارائه شده ( 36اجباری ،42 :اختیاری)9 :
فصل زمستان ۲
 0واحد

آمادگی برای امتحان جامع

پس از اتمام فصل پاییز سال دوم ،دانشجو در صورت کسب حداقل امتیازات الزم درسی برای باقی ماندن در دوره
دکتری پیوسته ،موظف است در امتحان جامع که فروردین ماه سال دوم در نظر گرفته شده است شرکت نموده و در
صورت عدم موفقیت در آزمون جامع نوبت اول ،در آزمون جامع نوبت دوم که حداکثر تا آخر خردادماه سال دوم برگزار
خواهد شد ،شرکت کند.
فصل بهار ۲
 6واحد

پایان نامه
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فصل پاییز ۳
سمینار 4

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل زمستان ۳

سمینار 3

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل بهار ۳
 6واحد

پایان نامه
فصل پاییز ۴

 6واحد

پایان نامه
فصل زمستان ۴

 6واحد

پایان نامه
فصل بهار ۴

 6واحد

پایان نامه

22

بسمه تعالی
چارت درسی دانشجویان دکتری مستقیم گروه شیمی فیزیک

فصل پاییز
شیمی فیزیک پیشرفته تخصصی
شیمی آلی پیشرفته عمومی

 2واحد

8

 2واحد

شیمی معدنی پیشرفته عمومی

8

 2واحد

شیمی تجزیه پیشرفته عمومی

8

 2واحد

 -8دو درس از بین سه درس پیشرفته عمومی مشخص شده اخذ خواهد شد.

فصل زمستان
ترمودینامیک آماری

 3واحد

شیمی کوانتومی 8

 3واحد

الکتروشیمی پیشرفته

 3واحد

فصل بهار
سینتیک شیمیایی پیشرفته

 3واحد

طیف سنجی مولکولی

 3واحد

درس اختیاری

 3واحد

فصل پاییز
درس اختیاری

 3واحد

درس اختیاری

 3واحد

سمینار ( 8عمومی)

 4واحد

دروس اختیاری پیشنهادی (انتخاب با نظر استاد راهنما) :مباحث نوین در شیمی فیزیک ،موضوعات ویژه ،ترمودینامیک
آماری  ،4شیمی کوانتومی  ،4خوردگی پیشرفته و بیو شیمی فیزیک.
فصل زمستان ۲
 0واحد

آمادگی برای امتحان جامع

پس از اتمام فصل پاییز سال دوم ،دانشجو در صورت کسب حداقل امتیازات الزم درسی برای باقی ماندن در دوره
دکتری پیوسته ،موظف است در امتحان جامع که فروردین ماه سال دوم در نظر گرفته شده است شرکت نموده و در
صورت عدم موفقیت در آزمون جامع نوبت اول ،در آزمون جامع نوبت دوم که حداکثر تا آخر خردادماه سال دوم برگزار
خواهد شد ،شرکت کند.
فصل بهار ۲
 6واحد

پایان نامه
فصل پاییز ۳
سمینار 4

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
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فصل زمستان ۳
سمینار 3

 4واحد

پایان نامه

 6واحد
فصل بهار ۳
 6واحد

پایان نامه
فصل پاییز ۴

 6واحد

پایان نامه
فصل زمستان ۴

 6واحد

پایان نامه
فصل بهار ۴

 6واحد

پایان نامه
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