
 دانشجوي گرامي

 

 باشد.نانو  اخذ شود به شرح زير مي –در گرايش مهندسي شيمي  99دروسي كه بايد در نيمسال اول   

   

 باری استاج 99از جدول پيوست در نيمسال اول  1درس رياضيات پيشرفته در رديف  

يندهای الکتروشيميايي و مهندسي فرآدرس  .در نيمسال اول اجباری است از جدول دروس اختياری 9و8دروس رديف   

 از گرايش ترموسينتيک اجباری است. 8889182انرزژی های پاک با كد 

باشد. اخذ واحد مي 9واحد و حداقل تعداد واحد مجاز  18الزم به ذكر است كه حداكثر تعداد واحد مجاز بدون جبراني  

 ستي اخذ گردد.واحد سمينار مربوط به ترم دوم بوده و پروژه از نيمسال سوم به بعد باي

به بعد  92(،  كليه دانشجويان كارشناسي ارشد از ورودی 8/4/92مطابق با مصوبه شورای تحصيالت تکميلي دانشکده)   

توانند دو درس را با يک استاد در كل سال تحصيلي خود اخذ نمايند. دروس جبراني و سمينار شامل اين دو حداكثر مي

 درس نخواهد شد.

اكثر يک درس از درسهای تخصصي ساير گرايشها را با نظر استاد راهنما به جای يکي از درسهای دانشجو مجاز است حد 

 اختياری گرايش نانو از نيمسال دوم به بعد اخذ نمايند. تخصصي 

. 

 



 ينانوتکنولوژش يگرا يميش يارشد مهندس يدوره کارشناس يبرنامه آموزش

 

 ينانو تکنولوژش: يگرا  يميش يرشته: مهندس  يميش يته: مهندسيکم يمهندس يگروه : فن 

 

  واحد 23 يدرس ي: تعداد واحدهايبرنامه آموزش -1

 واحد 11(: ي)انتخاب يارياخت ب    واحد 6( :  يو تخصص ي)اصل ياجبار الف 

 واحد 6ان نامه: يپروژه و پا د       واحد 3نار: يسم ج 

 

 يدروس اجبار -3

 

 احدو کد درس (ينام درس )فارس فيرد

 2 3/  1گروه – 2218473 شرفته يات پياضير 1

 2 3311832 پديده انتقال در نانو 3

 

 

 نار و پروژيسم -2

 

 واحد کد درس (ينام درس )فارس فيرد

 3 8881922 ناريسم 1

 6 3311822 پروژه 3

 

 باشد. يم يارشد اجبار يدوره کارشناس ين نامه آموزشيينار و پروژه مطابق آيگذراندن سم



 

 

 ياريدروس اخت -4

 

 واحد کد درس (ينام درس )فارس فيرد

 2 3311822 يک آماريناميترمود 1

 2 3311842 يونانوتکنولوژيب 3

 2 3311882 اس نانويدر مق يسطح يده هايپد 2

 2 3311862 ساخت و کاربرد مواد نانو 4

 2 3311822 نانو يو تکنولوژ يميش 8

 2 3311812 اس نانويدر مق يه سازيشب 6

 2 3311882 اس نانويدر مق يرياندازه گ يروشها 2

 2 3311132 اصول نانوتکنولوژي 1

 2 3311112 مکانيک کوانتومي 8

 2 3311622 نانوترموديناميک 12

 

 
 

 

 




