بسمه تعالی
مقطع :دکتری

آرایش ترمی رشته :شیمی فیزیک ورودی 59
جدول دروس جبرانی :
ترم
اول

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

ترمودینامیک آماری 1

3

جبرانی

-----

شیمی کوانتومی 2

3

جبرانی

-----

جدول دروس اصلی:

ترم

اول

دوم

سوم

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی-الزامی

-----

روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی پیشرفته

2

جبرانی-الزامی

-----

سینتیک پیشرفته دکتری

3

تخصصی الزامی

سینتیک پیشرفته ارشد

ریاضیات در شیمی فیزیک

3

تخصصی الزامی

ندارد

ترمودینامیک آماری 2

3

تخصصی الزامی

ترمودینامیک آماری 1

ترمودینامیک فرآیندهای برگشت ناپذیر

3

تخصصی الزامی

شیمی فیزیک پیشرفته

سمینار 1

1

تخصصی الزامی

ندارد

مباحث نوین در شیمی فیزیک

3

تخصصی الزامی

-----

سمینار 2

1

تخصصی الزامی

ندارد

چهارم

امتحان جامع

پنجم به

پایان نامه

الزامی

15

بعد
-1دانشجویان دکتری ورودی  59به بعد باید دروس جبرانی مشترک برای تمامی دانشجویان(جبرانی الزامی) (زبان تخصصی پیشرفته ( 2واحد) و روش تحقیق ،مقاله و
رساله نویسی پیشرفته ( 2واحد)) را حتما بگذرانند.
 -2الزم بذکر است پذیرفته شدگانی که در مواد درسی امتحان ورودی آزمون دکتری تخصصی نمره خام کمتر از  33/33کسب نموده اند باید پیش از اخذ دروس
تخصصی الزامی ترم اول 6 ،واحد دروس جبرانی ترمودینامیک آماری  1و شیمی کوانتومی ( 2دروس جدول جبرانی) را مطابق نظر گروه تخصصی بگذرانند .این
دانشجویان باید دروس تخصصی الزامی سینتیک پیشرفته دکتری و ریاضیات در شیمی فیزیک را در ترم دوم اخذ نمایند.
 -3پذیرفته شده گان بدون آزمون دوره دکتری تخصصی الزم است مطابق نظر گروه تخصصی از دروس مرتبط دوره کارشناسی ارشد به میزان حداکثر  6واحد (عالوه بر
دروس جبرانی مشترک تمامی رشتهها) به عنوان جبرانی بگذرانند.
 -9نمره دروس جبرانی در محاسبه میانگین نیمسال و کل دوره دکتری تخصصی دانشجو تاثیری نخواهد داشت.
 -9مسؤلیت رعایت آرایش ترمی با دانشجو می باشد.
 -6نمره قبولی در هر درس  19و معدل ترم کمتراز  16مشروط تلقی می شود و دانشجوی  2ترم مشروط از ادامه تحصیل محروم می شود.
 -7دانشجو بشرطی میتواند در ترم چهارم در امتحان جامع شرکت کند که تمامی واحدهای ترمهای قبلی را با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل نمرات آنها از  16کمتر
نباشد.
 -8تمامی دانشجویان دکتری که در مقاطع پائین تر درس وصایای امام (ره) را نگذرانده اند باید این درس را قبل از امتحان جامع در مقطع دکتری بگذرانند در غیر
اینصورت قادر به شرکت در امتحان جامع نخواهند بود .
 -5دانشجو قبل از شرکت در امتحان جامع باید گواهی قبولی در آزمون زبان خارجی تخصصی را ارائه دهد.
 -5دانشجو موظف است پس از امتحان جامع موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب و آنرا در شورای تخصصی به تصویب برساند.
معاون آموزشی تحصیالت تکمیلی

مدیرگروه

