
سالم کارشناسیا!

طبق آخرین آیین نامھ کمیتھ فیزیک وزارت علوم، برنامھ درسی کارشناسی فیزیک چندسال قبل دچار یکسری تغییر شد و
دانلودواحدانتخابصفحھباالیازرو(برنامھشد.اجراییفیزیکھایدانشکدهدر95تحصیلیسالازتغییراتاین

کنید)
واحد33والزامیواحد46،پایھواحد35،عمومیواحد22شاملکھبگذرونیدواحد136بایدشمامجموعدر

.اختیاریھ
تویمعموالبردارین؛واحد17ترمھرمیانگینطوربھبایدکنیدتمومترمھ8کارشناسی،عادیروالمطابقبخوایناگر

انتخاب واحد اتفاقاتی پیش میاد کھ از کنترل شما خارجھ و ممکنھ نتونید این تعداد واحد رو پر کنید یا ممکنھ خدایی نکرده
درسی رو بیوفتید یا مجبور بھ حذف شید و از برنامھ عقب بمونید؛ اما کامال قابل جبرانھ و میتونید با برداشتن واحدھای

بیشتر خودتون رو برسونید.

*اول در مورد عمومیا:
طورخالصھ:شدن.بھبندیطبقھخوبیبھجدولچندتویفایل15صفحھدرجزئیاتتمامباواحد22این

معارفگروهھایدرسازتا2/7و1بدنیفارسی/زبان/تربیت
ترم یک انتخاب واحد توسط گروه آموزشی انجام میشھ و شما اختیاری ندارید! احتمال خیلی خیلی زیاد دوتا از درسای

عمومی رو براتون برمیدارن
برندارهبراتوندانشکده1ترماگرحتیاینطوریبردارید؛معارفگروهازدرسیکترمھرکنیدسعی:1تجربھ

جنگھ!میدونرسماوندارهوجودایقاعدهھیچدروسبرداشتنترتیبمورددرتمومھ!8ترمآخرتاکھراحتھخیالتون
یک نفر اکتفابپرسید. اما ھیچ وقت بھ حرفسال باالییاکنید یا ازنگاهکانال ھای نظرسنجیبرای انتخاب استاد میتونید بھ

بپرسید.نفرچندازحتماپسندارهوجودازشدرصدی100رضایتاستادیھیچنکیند،
یعنیتره،سختواحدانتخابباشھپایینترمتونکھھرچقدورودی،سالحسببرواحداانتخابترتیببخاطر:2تجربھ

ظرفیت کالس استادھای خوب زود پر میشھ. پس اگر پرس و جو کردین و استادی کھ میخواستین ظرفیت داشت و تایمش
بردارید. موضوعش خیلی اھمیت نداره بھر حال راھیستو درس روتعلل نکنیدبھ ساعت درسای تخصصیتون میخورد

رفتنی! استاد و روش تدریس و نمره دھیش مھم تره.
درستا2معارفازبودکمخیلیواحداتونوخوردینمشکلبھتخصصیتونواحدانتخابتودلیلھربھاگر:3تجربھ

نیست.منطقیواقعاترمیکدرمعارفتا2ازبیشترامابردارین
زبان و فارسی رو معموال دانشکده درخواست میده و اون درس مختص ورودی شما ارائھ میشھ! پس برای برداشتنش

استرسی ندارید و راحتھ.خوب و بد بودن استاد ھم کامال شانسیھ!
میزانواستادمورددریکسانھ.ھاگروهتمامبرایوجسمانیھآمادگی1تربیتواحدیھ.یکتادوھمبدنیتربیت

سختگیریش باز راھی نداره جز پرس و جو!
بدنیتربیتاسمیھدرسیدارید،خاصیشرایطاگر(البتھکنیدانتخابروورزشیرشتھیکبایدشما2تربیتبرای

ویژه ھست کھ صرفا خواندن یک کتاب ھست) کھ موقع نگاه کردن درسھای ارائھ شده تو قسمت توضیحات نوشتھ شده.
چونکنیدنگاهھمروجدولآخرستونحتمامیکنیدچکگلستانسیستمتوروعمومیدرسھایداریدوقتی:4تجربھ

بعضی از دروس برای پردیس عباسپور ارائھ میشھ کھ اونور شھره و برای شما نیست! برای تربیت بدنی ھم سالن رو
حتما چک کنید و با تایم کالساتون ھماھنگ کنید کھ بتونید بھ موقع بھ کالس برسید.

https://old.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/plan/Documents/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9.pdf
https://t.me/SBUPro
https://discord.gg/RHF8nUzy4z


*دروس پایھ و الزامی(تخصصی فیزیک):
پایھدروسباشمادوویکترمکلخوبیتقریبباکنید.نگاهمیتونیدوھستفایل16صفحھتوپایھدروسواحد35

کنید.)پاسترمدواینطیبایدروبقیھ4ترمبرایمیمونھکھواحد6(بجزمیگذره
بردارید.بعدبھ3ترمبایدھمروھادرساینکنید.نگاهرو17صفحھمیتونیدھمالزامیھایواحددیدنبرای

ھر گروه آموزشی برای دانشجوھاش یک چارت پیشنھادی داره کھ روی برد ورودی دانشکده نصب شده و میتونید اونو از
و حتما سعی کنید موقع انتخاب واحد تا جای ممکن طبق چارتکنید! حتمادانلودباالی صفحھ انتخاب واحد جعبھ ابزار

پیش برید چون درس ھای ھفتگی ھر ورودی طبق برنامھ خودش ارائھ میشھ و اگر بخواین بذارین سال بعد اون درس رو
بردارید ممکنھ با درس ھای خودتون تداخل داشتھ باشھ کھ البتھ قابل حلھ اما با دوندگی و اعصاب خردی زیاد!

اکثرا بچھ ھا بخاطر اینکھ استاد یک درس اخالق خاصی داره و از دوستان سال باالیی چیزی شنیدن در موردشون، بدون
شناخت درست و منطقی تصمیم میگیرن کھ درس رو برندارن و بذارن برای سال بعد؛ بھ چند دلیل توصیھ میکنم این کارو

نکنید: اوال دانشکده ما چون ورودی کمی داره درس ھا ھر ترم ارائھ نمیشن و میره برای سال بعد، دوما ھیچ تضمینی
وجود نداره سال بعد استادی کھ شما میخواین درس رو ارائھ بدن! و ممکنھ ھمون استاد یا حتی استادی کھ نظرات منفی
تری در موردشون وجود داره ارائھ بدن! سوما سال بعد شما طبق چارت خودتون کلی واحد دارید و با اضافھ شدن اون

درس مجبورید فشار مضاعفی رو در طول اون ترم تحمل کنید.
اما در نھایت صالح مملکت خویش خسروان دانند!

اینھمھمخیلینکتھوکارگاه)وآزمایشگاه(داریدعملیواحد4الزامیدروستویوواحد8پایھدروستویراستی،
این قانون شامل تربیت بدنی ھم میشھ. ( حذفندارن!طبق قوانین آموزش دروس عملی امکان حذف اضطراریکھ :

ببینید)قوانیناضطراری رو میتونید در قسمت
پس در طول ترم حواستون باشھ و از سر لجبازی و بازیگوشی یا ھر چی بھ امید حذف نمونید و مثل بچھ خوب درس رو
بگذرونید کھ آخر ترم گیر نکیند. معموال دروس عملی روی غیبت حساس و سخت گیرن و حتی المقدور سعی کنید غیبت

نکنید.

*دروس اختیاری:
وھستفایل20-19-18صفحھتودروساینکامللیستاختیاری.دروسواحد33ماجرا،غولبھمیرسیماماو

میتونید ببینید. اگر بھ جدول دقت کنید با حالت سایھ کمرنگ و پررنگ درس ھا گروه بندی شدن؛ ھر کدوم از این گروه ھا
مربوط بھ یکی از گرایش ھای فیزیکھ کھ توی مقاطع بعد میتونید انتخاب کنید.

مشکلی کھ وجود داره اینھ کھ طبق ھمون آیین نامھ ای کھ اول داستان خدمتتون عرض کردم تعداد این واحد ھای اختیاری
ھمینودادارائھاختیاریواحدھمھایننمیشھنفره40الی30ورودییکبرایوشدنزیادغیرمنطقیشکلبھ

موضوع گذروندن دروس اختیاری رو سخت میکنھ.
در نھایت اینکھ تو دوره کارشناسی شما، چھ دروسی ارائھ بشن تا حدی بھ شانس و تا حدی بھ پیگیری خودتون بستگی

داره چون میتونید با نظر اکثریت بھ آموزش درخواست بدید تا یک درس خاص براتون ارائھ شھ.
تازه(نداریدرودروسایناخذاجازهشما8و7ترمتاعمالکھدارننیازھاییپیشدروسایناکثرکھاینھدیگھمشکل

بھ شرط اینکھ طبق چارت جلو رفتھ باشین)
تعدادوگذروندینرونیازشپیشکھھستدرسیاگرببینینوبندازینجدولاینبھنگاھییھبعدبھ3ترمازخالصھ

قابل توجھی از ھمکالسیاتون تمایل دارن درس رو بردارن چند ھفتھ قبل از انتخاب واحد برید با آموزش صحبت کنید تا
اون درس رو براتون ارائھ بدن.( در این مورد میتونید با سال باالییاتون ھم مشورت و تبادل نظر داشتھ باشین)

ازروواحد33ازازواحد12میتونیدشماکھاینھاونھمودارهوجودتبصرهیکاختیاریدروساینمورددر
578کدممکندروسلیستدیدنبرایونیستمقدوردرسیھرمتاسفانھومتاسفانھ.برداریددیگھھایدانشکده
رو نگاه کنید.گلستان

http://sbuphysics.com/wp-content/uploads/2021/09/Undergradute-program-1395-.pdf
http://sbuphysics.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af/


امیدوارم این محدودیت بھ زودی برداشتھ شھ و دستتون برای انتخاب دروس از دانشکده ھای دیگھ باز باشھ اما علی
الحساب شما برای اینکار باید اول از توی سیستم گلستان چک کنید و ببینید کدوم درسا از لیست دروسی کھ برای شما

مقدوره اون ترم ارائھ شده (حتما کد درس رو تطبیق بدید) بعد اگر ساعتش بھ برنامھ دروس اختصاصیتون میخورد تازه
کار شروع میشھ! میرید دفتر آموزش میگید نامھ میخوام برای مھمان شدن در دانشکده ھای دیگھ،اول باید بنویسید چھ

درسی رو میخواین بردارین بعد باید از سھ نفر تایید و امضا بگیرین: استاد راھنما/ مدیر گروه/ معاون آموزشی
بعد کھ ھر سھ قسمت پر شد نامھ رو برمیدارین و میبرید آموزش دانشکده مقصد. پیگیری میکنید تا قفل سیستم گلستان

برای اخذ اون درس توسط شما رو برداره و بتونید درس رو بردارید!
ھمآخرھایترمکھکنیداقدامدروساخذبرایبعدبھ2ترمازمیتونیدشماوندارهوجودمحدودیتیواحد12اینبرای

بھتون فشار نیاد.
گاھا آموزش دانشکده مقصد برای مھمان شدن ھمکاری نمیکنن. در مورد اینکھ کدوم دانشکده روال اداری و نامھ نگاریش

راحت تره باید با کسایی کھ اخیرا این مسیر رو رفتن مشورت کنید و تجربھ ما شاید االن دیگھ بھ کار نیاد.
پروژهانجامدروزمانھ)بھترین٢فیزیکریاضیگذروندنبعداصوال(برداریدزودترروپروژهدرسمیشھکھجاییتا

پشت گوش اندازی رو فراموش کنید
البتھ پروژه میتونھ با تایید استادی کھ باھاش پروژه برداشتین تا دوترم ادامھ پیدا کنھ، ولی ھمھ اساتید موافقت نمیکنن

راستی!داخل فایلی کھ ھمون اوال لینکش رو براتون قرار دادیم ، ستون آخر کد درس ھای پیش نیاز و ھم نیاز ذکر شده اگر
احیانا الزمتون شد بھ اونجا باید رجوع کنید.


