
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 

 

 
 

 

 

 (هٌْدسي پليور) هباحث ًام درٍس ردیف
٘اع آُ، جخققی ػٍَ٘ی ٗ صثبُ 1 د مَی )  اعٌٗ  ّا بت سثط، ق٘ي دٗ  مَي طيت((very-enough-too-such-soق٘ي ٗاژگبُ جخققی )دسكٍ   ، ىغث، 

 اي ظئپييَشيضاعيُ٘ ٍش ،ثْذي پييَشٕب طجقٔ ،اؽنبه عبخحبسي پييَشٕب (ؽيَی پييَش )ٍْٖذعی پييَشيضاعيُ٘ 2

 سيبضيبت ٍْٖذعی  3

هعاادال   ( ـ  قـ٘اّيِ اّحقـبه  ـ  ق٘اّيِ ثقبـ   ظصٌ مْحشهت ـ ٕبي ٍخحقب دعحگبٓ) سازي ریاضي ٍ فرهَالسيَى هدل

ٌ  ـ   جؾنيو ٍؼبدىة ديفشاّغيوـ   جؼبسيف) دیفراًسيل هعوَلي هعاادال   ( ـ  ديفشاّغـيو   شـ٘اة ٍؼبدىـة  ـ   ٍغـيشٕبي قـب 

ِ  ـ   پـزيش )شـذا ؽـذّی(     فنيـل ٍؼـبدتت ج ) دیفراًسايل هربباِ اٍل   ٍؼـبدتت  ـ   ٍؼـبدتت مبٍـو  ـ   ٍؼـبدتت َٕگـ
ٍؼـبدتت قبثـو ججـذيو ثـٔ ٍؼبدىـٔ      ـ   اّـذ  ٍؼبدتت ٍشججٔ اٗه مٔ ّغـجث ثـٔ ٍؾـحل ظـو ّؾـذٓ     ـ  اٗه  ديفشاّغيو خطی ٍشججة

خطـی ثـب   ٍؼـبدتت ديفشاّغـيو   ـ   قضـبيب ٗ جؼـبسيف  ) دیفراًسيل هربباِ دٍم ٍ اااالبر   هعادال ( ـ  ديفشاّغيو خطی
جؼيـيِ ّقـب    ـ ٕب   ظو ٍؼبدتت ديفشاّغيو ثب اعحفبدٓ اص عشيـ   ٍؼبدتت ديفشاّغيو خطی ثب ضشايت ٍحغيشـ   ضشايت ذبثث

ظـو ٍؼبدىـة   ـ   ظو ٍؼبدىـة ديفشاّغـيو ٍشججـة دٗ ظـ٘ه يـل ّقطـة ػـبدي       ـ   ػبدي ٗ غيش ػبدي )ٍْفشد( ٍؼبدىة ديفشاّغيو
 دستگاُ هعادال  دیفراًسيل خطاي هربباِ اٍل   ( ـ  فشٗثْي٘ط( ديفشاّغيو ٍشججة دٗ ظ٘ه يل ّقطة ٍْفشد )سٗػ

)ٍؼبدىـٔ )جـبثغ( ىناّـذس، ٍؼبدىـٔ     بَااع لژاًدر، اسل ٍ بَااع خاص  ـ   (سٗػ اٗپيشـ   سٗػ ظزفیـ   سٗػ اپشاج٘سٕب)
 )جبثغ( ثغو ـ ٍؼبدتت قبثو ججذيو ثٔ ٍؼبدىٔ ثغو ـ ٍؼبدىٔ ثغو افالض ؽذٓ )پيشاعحٔ( ـ ج٘اثغ خبؿ(

4 
 

 ٘ژي پييَش جنْ٘ى
 اتعحيغيحٔ تعحيل ،آؽْبيی ثب اتعحٍ٘شٕباالستومر:  

 اي ثش فشايْذ پييَشٕب   ٍقذٍٔ پالستيك:
 ، اىيبف ٗ ٍبجشيظٕب آؽْبيی ثب مبٍپ٘صيثكامپوزيت: 

5 
٘اؿ   ،ؽيَی فيضيل پييَشٕب خ
ٗ ٍنبّينی پيَي  شٕبفيضينی 

 ٍذٗه اتعحيل ،ٕبي ٍنبّينی ٗ دٍبٕبي اّحقبه دس پييَشٕب صٍُ٘آ  ،سيضعبخحبس ٗ ؽنو فضبيی  ،اي ثش ػيٌ پييَش ٍقذٍٔ

6 
 

 ٕبي اّحقبه  پذيذٓ

ژي رئولوژي: ٘ى اع عيبتت ،س٘  اع ٍذه ،اّ٘ ژينی ثشاي ثيبُ سفحبس ٍزاة اّ٘ ٘ى  ٍؼبدتت پي٘عحگی ٗ ظشمث ،ٕبي پييَشي ٕبي س٘ 

ٍبدٓ ـ ٍؼبدىٔ ٕذايث ظشاسجی ـ ٍؼبدىٔ ٕـذايث    )قبُّ٘ ف٘سئ ـ خ٘اؿ گشٍبيی  اًتقال حرار  ّدایتي انتقال حرارت:
)اّحقـبه ظـشاست يـل     اًتقال حرار  ّدایتي یك اعادي  ثؼذي ـ ؽشايط ٍشصي ٗ اٗىئ( ـ   ظشاسجی دس ظبىث يل

ثؼذي، پبيب ٗ ثذُٗ ٍْجغ ظشاسجی داخيی ـ ٍقبٍٗث ظشاسجی ـ ضشيت اّحقبه ظشاست ميی ـ سٗػ ظو ٍغب و يل ثؼـذي،     
ٕبي ٍشمت ـ اّحقبه ظشاست يل ثؼذي، پبيب ٗ ثب ٍْجـغ ظشاسجـی داخيـی ـ سٗػ       ی داخيی ـ عيغحٌپبيب ٗ ثذُٗ ٍْجغ ظشاسج

ظو ٍغب و يل ثؼذي، پبيب ٗ ثب ٍْجغ ظشاسجی داخيی ـ اّحقبه ظـشاست يـل ثؼـذي گـزسا )ّبپبيـب( ـ ػـبيل ثْـذي ـ ؽـؼبع            
 ٍبُ پشٓ ـ ط٘ه جقعيط ؽذٓ(ٕب ـ مبسايی پشٓ ـ ساّذ )ج٘صيغ دٍب دس پشٓ ّا( )فييّا  پرُ ثعشاّی ػبيل( ـ

ٌ     )سٗػ عولياا  اًتقاال مارم    :انتقال جرم ثْـذي ػَييـبت اّحقـبه شـشً ـ ػَييـبت ٍغـحقيٌ ٗ         ٕـبي ٍنـبّينی ـ جقغـي
)جؼـبسيف ٗ ٍفـبٕيٌ ـ قـبُّ٘ اٗه فيـل ـ ٍؼبدىـٔ پي٘عـحگی ـ قـبُّ٘ دًٗ فيـل ـ ّفـ٘ر               ًفاَ  هَلواَلي   غيشٍغحقيٌ( ـ 

ظبه عنُ٘ ٗ دس ششيبُ آساً ٗ دس يل شٖث ـ ضشيت ّف٘ر دس گبصٕب ـ ضـشيت     ٍ٘ىن٘ىی دس ظبىث پبيب دس عيبتت دس
  ّف٘ر دس ٍبيؼبت ـ اػذاد ثذُٗ ثؼذ(

7 
ٗ  مْحشه فشايْذٕبي پييَشي
 ٍکبّيک عيبتت

ٕب ـ ججذيالت ج٘اثغ عـبدٓ ـ جـبثغ     )جؼشيف ججذيو تپالط ـ ججذيو ٍؼک٘ط تپالط ـ ججذيو تپالط ٍؾحل   ببدیل الپالس
ٔ       اي ـ   پئ اي اص قضـبيبي ٍٖـٌ ٗ مـبسثشدي ـ      جبثغ ضشثبّی ـ جبثغ َّبيی ـ جبثغ عيْ٘عی ٗ مغيْ٘عی ـ جـبثغ خطـی ـ ٍصَ٘ػـ

قضئ ٍقذاس ّٖبيی ـ قضئ ٍقذاس اٗىئ ـ قضئ اّحقـبه ججـذيو ـ قضـئ اّحقـبه جـبثغ ـ قضـئ اٗه ججـذيو اّحگـشاه ـ قضـئ دًٗ               
)ثشسعـی   ّااي درماِ اٍل ٍ دٍم فرنیٌادّاي يايويایي     تنسيس  ججذيو اّحگشاه ـ اّحگشاه کبّ٘ى٘ؽِ )پـيشؼ(( ـ   

ٔ       عيغحٌ اي ٗ پبعـ  عيغـحٌ ـ جـبثغ      ٕبي دسشٔ اٗه ـ ثشسعی سفحبس عيغحٌ دسشٔ اٗه ثـٔ ج٘اثـغ ٍعـش  ـ جـبثغ ٍعـشك پيـ
آه ٗ پبع  عيغحٌ ـ جبثغ ٍعشك عيْ٘عی ٗ پبع  عيغحٌ ـ ججـذيو جـبثغ غيـش خطـی ثـٔ جـبثغ خطـی ـ            ٍعشك ضشثبُ ايذٓ

ٕبي دسشٔ اٗه ٍح٘اىی ـ جؼييِ جبثغ اّحقبه عيغحٌ غيشجذاخيی ـ جؼييِ جبثغ اّحقـبه عيغـحٌ جـذاخيی ـ ٍقبيغـٔ        حٌثشسعی عيغ
 دٗ عيغحٌ جذاخيی ٗ غيشجذاخيی(

 1نزهَى 



 

        

 ٍنبّيل عيبتت 8

ٌ     كليا  پزيشي ٍبيؼـبت ـ مؾـؼ     )مييبت ـ ٍقبيغٔ شبٍذات ٗ عيبتت ـ قبُّ٘ ىضشث ّي٘جِ ـ عيبتت غيشّي٘جْی ـ جشام
ٕب ـ اّ٘اع ّيشٕٗب ـ جْؼ دس يل ّقطٔ اص عيبه عـبمِ ٗ ششيـبُ      ٕب ـ اّ٘اع مَيث  ی ـ ٍعبعجٔ اسجفبع ٍ٘ييْگی دس ى٘ىٔعطع

ـ جـشامٌ    جغييشات فؾبس دس عيبه عبمِ غيشقبثوـ فؾبس ـ    اعحبجيل عيبتت) استابيك سياال  غيش ىضز ـ خ٘اؿ جْؼ( ـ  
ِ      ـ   مٌجـشا  جغييشات فؾبس ثب اسجفبع ثشاي عيبه عـبمِ قبثـو   ّيـشٗي  ـ   اذـشات ّيـشٗي عـطعی سٗي عـيبه ٍعجـ٘ط ٗ عـبم
ـ ّيشٗي ٕيذسٗاعحبجيک ٗاسدٓ ثش عط٘ض ٍغـطط    جشامٌ ٗس دس عيبه غيشقبثو ٕيذسٗاعحبجيل ٗاسدٓ ثٔ عط٘ض ٍغطط غ٘طٔ

ـ   جـْؼ مؾؾـی دس ى٘ىـٔ ٗ پ٘عـحٔ مـشٗي     ـ   ٗس ّيشٗي ٕيذسٗاعحبجيل ٗاسدٓ ثش عط٘ض ٍْعْی غ٘طٔـ ٍْؾ٘س فؾبس  افقی ـ  
ـ   ّقطٔ ٍحبعْحشيل ٗ اسجفـبع ٍحبعـْحشيل  ـ   ٗس ٍؼيبس پبيذاسي اشغبً غ٘طٔـ   ٕبي ٍخحيف ؽْبٗسي ظبىثـ   ٘اّيِ ؽْبٗسيق

ششيبُ دا َی ٗ غيشدا َی ـ   جؼبسيف اٗىئ) هفاّين مریاى سيال ٍ هعادال  اٌيادي ( ـ ٍؼيبس پبيذاسي اشغبً ؽْبٗس
ُ ٍغيش( ـ )خط ٍغيش ششيبُ ـ  خط ششيبُـ  )پبيذاس ٗ ّبپبيذاس( ششيـبُ  ـ   ششيـبُ ينْ٘اخـث ٗ غيشينْ٘اخـث   ـ  ى٘ىٔ ششيـب

ُ   ـ   مبسثشد سٗػ ٍيذاُـ   ّبپزيش پزيش ٗ جشامٌ جشامٌ قـ٘اّيِ  ـ   ششيـبُ رشخؾـی ٗ غيشرشخؾـی   ـ   ؽـحبة يـل رسٓ ششيـب
قـ٘اّيِ افـيی   ـ   ثؼـذي   ششيـبُ يـل  ـ   ساثطٔ ثيِ سٗػ عيغحٌ ٗ سٗػ ظصٌ مْحـشه ـ   افيی ٗ فشػی ثشاي ٍعيط پي٘عحٔ

ٕب( ٗ ّيشٗي ساّـؼ   ٕب )شث ثشخ٘سد ف٘اسٓـ   قبُّ٘ دًٗ ّي٘جِ )ٍؼبدىٔ ٍَْحً٘(ـ   ٕبي ٍعذٗد  ٕب ٗ ظصٌ مْحشه ي عيغحٌثشا
ٔ  ـ   دس اٍحذاد ػَ٘د ثش ففعٔـ   داس عبمِ شث ثشخ٘سدي ثش ففعٔ جخث ؽيتـ   ٍشث٘طٔ شـث  ـ   دس اٍحذاد ٍـ٘اصي فـفع

مبسثشد ٍؼبدىٔ ٍَْحً٘ ٗ ىْگـش ٍَْحـً٘ دس ٍـ٘سد پَـ  ٗ     ـ   ْحًٍ٘ؼبدىٔ ىْگش ٍَـ   ثشخ٘سدي ٗ ثٔ ط٘س ٍَبعی ثش پشٓ عبمِ
مـبسثشد ٍؼبدىـٔ ثشّـ٘ىی ثـشاي     ـ   ٍؼبدىٔ ثشّـ٘ىی ل )قبُّ٘ ثقبء اّشژي( ـ  قبُّ٘ اٗه جشٍ٘ديْبٍيـ رشخٔ آثی پيحُ٘ ـ    ج٘سثيِ

 (يلقبُّ٘ دًٗ جشٍ٘ديْبٍـ  جؼييِ دثی خشٗشی ٗاقؼی اص يل ٍخضُ ثضسگـ ى٘ىٔ پيح٘ت ـ  ششيبُ غيشرشخؾی



 
 

 

 

 (هٌْدسي پليورهباحث ) ًام درٍس ردیف
 ، ىغث، ٗاژگبُ جخققی )دسك ٍطيت(ٕب ضَبيش، سثط دٗ شَئ، جطبثل فبػو ٗ فؼو، صٍبُ جخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1

2 
ؽيَی پييَش )ٍْٖذعی 

 (پييَشيضاعيُ٘
 اي شيضاعيُ٘ صّصيشٓپييَ

 سيبضيبت ٍْٖذعی 3

ججذيو تپالط جبثغ ـ   ٗينگيٖبي ججذيو تپالطـ   جؼشيف )ججذيو تپالط() ببدیل الپالس ٍ كاراردّاي نى 
ججـذيو  ـ   ججـذيو تپـالط ٗ اّحقـبه   ـ   ججـذيو تپـالط ج٘اثـغ ٍحْـبٗة    ـ   ججذيو تپالط جبثغ دىحبي ديشاكـ   پئ ٗاظذ

ٍؼـبدتت  ججـذيو تپـالط ٗ ظـو    ـ   ججـذيو تپـالط ٗ جغييـش ٍقيـبط    ـ   ججذيو تپالط ٗ اّحگـشاه ـ   تپالط ٗ ٍؾحل

سري ( ـ  ججذيو تپالط ٗ ظو دعحگبٓ ٍؼبدتت ديفشاّغيو خطیـ   ججذيو تپالط ٗ ٍؼبدتت اّحگشاهـ   ديفشاّغيو

ـ  ٕبي ف٘سئ عيْ٘عی ٗ مغيْ٘عی( اي )عشي دأٍْ ٕبي ّيٌ ثغطـ  عشي ف٘سئ) فَریِ، اًتگرال ٍ ببدیل فَریِ
ـ   اّحگشاه ف٘سئـ   جغبٗي پبسع٘اهـ   عشي ف٘سئ ٍخحيطـ  گيشي اص عشي ف٘سئ اّحگشاهـ   گيشي اص عشي ف٘سئ ٍؾحل

( ـ  ججذيو ف٘سئ مغيْ٘عی ٗ عيْ٘عـی ـ   ججذيو ف٘سئـ   اّحگشاه ف٘سئ ٍخحيطـ   اّحگشاه ف٘سئ عيْ٘عی ٗ مغيْ٘عی

 (ىي٘ٗيو ٍغبيو اؽحشًٗـ  ج٘اثغ ٍحؼبٍذـ  جؼبسيف)اٗسج٘گّ٘به( ) بعاهد ٍ بَااع هتعاهد
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 جنْ٘ى٘ژي پييَش 
 

 پش مْْذٓ ٕب ٗ اذشات جق٘يحی ،ثْذي اتعحٍ٘شٕب طجقٔ ستومر:اال

 امغحشٗدسٕب ،فشايْذ امغحشٗژُ پالستيك:
 ، ٍجبظد جئ٘سيلٕبي ىيفی جق٘يث مْْذٓكامپوزيت: 

5 
خ٘اؿ  ، ؽيَی فيضيل پييَشٕب

 شٕبفيضينی ٗ ٍنبّينی پييَ
 خضػ ٗ آع٘دگی اص جْؼ ،ٗصُ ٍ٘ىن٘ىی ٗ اثؼبد صّصيش
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 ٕبي اّحقبه  پذيذٓ
 

ٕبي ٍطبىؼٔ س ٘ى٘ژينی عيبتت ٍغـحقو اص   سٗػ ،ٕب ٍؼبدتت ظشمث عيبتت ّي٘جْی ٗ غيشّي٘جْی دس اّ٘اع مبّبه رئولوژي:
 صٍبُ  

سٗػ ظشفيث اّحقبه ظشاست گزسا )ّبپبيب(  )سٗػ جشعيَی ـ سٗػ ػذدي( ـ  ّدایت دٍ  اعدي پایا  انتقال حرارت:

ِ   ث فؾشدٓ ـ َّ٘داس ٕبيغيش ـ شغٌ ّئَ ثيْٖبيث( ـ   ظشاسجی فؾشدٓ ـ ٍؼيبس سٗػ ظشفي  ماایي   اًتقال حارار  مااا

ٍشصي عشػث )ٕيذسٗديْبٍينی( ـ تئ ٍشصي ظشاسجی ـ ششيبُ آساً ٗ ٍغؾـ٘ػ ـ ٍؼبدىـٔ اّـشژي تيـٔ ٍـشصي ـ           ) الیِ
َـ٘د ثـش ٍصَ٘ػـٔ    جؾبثٔ اّحقبه اّذاصٓ ظشمث ٗ گشٍب ـ ششيبُ ثش سٗي ففعٔ جخث ـ ششيبُ ػَ٘د ثش اعح٘أّ ـصشيبُ ػ 

 ٕب( ى٘ىٔ

ٕبي اّحقبه شـشً ـ ٍعبعـجٔ ضـشيت اّحقـبه شـشً ـ        )ضشايت اّحقبه ششً ـ جئ٘سي ضرایب اًتقال مرم انتقال جرم:
 ٕبي اّحقبه( اسججب  ثيِ پذيذٓ

7 
ٗ  مْحشه فشايْذٕبي پييَشي

 ٍکبّيک عيبتت

ٔ    )ثشسعی سفحبس عيغحٌ دسشٔ دًٗ ثٔ ج٘اثغ  ّاي درمِ دٍم اررسي سيستن اي ٗ  ٍعش  ـ جـبثغ ٍعـشك پيـ
 صٍبُ ٍشدٓآه ٗ پبع  عيغحٌ ـ جبثغ ٍعشك عيْ٘عی ٗ پبع  عيغحٌ ـ    پبع  عيغحٌ ـ جبثغ ٍعشك ضشثبُ ايذٓ 

 امnّااي درماِ    سيساتن  جقشيت دسشٔ اٗه ثب اعحفبدٓ اص ثغط جيي٘س ـ جقشيـت پـذ( ـ     ـ جقشيت صٍبُ ٍشدٓ ـ 
ػطف ـ ثغط جيي٘س ـ سٗػ جْقيف اعن٘گغحب ـ جقشيت ثـب     )جقشيت ثب عيغحٌ دسشٔ اٗه ـ سعٌ ٍَبط دس ّقطٔ  

ّااي   بحليال  ثـب صٍـبُ ٍـشدٓ( ـ     2عيغحٌ دسشٔ دًٗ ـ جقشيت جشعيَی عيغحٌ غيشّ٘عـبّی ثـب عيغـحٌ دسشـٔ      

ٔ ) الَكي ٍ اررسي اًَاع كٌترل كٌٌدُ ـ مْحـشه ظيقـٔ ثـبص ـ مْحـشه ظيقـٔ         کْحشه ظيقٔ ثبص ٗ ظيقٔ ثغـح
اجقبه عشي ـ اجقبه ٍ٘اصي ـ اجقـبه     ٕبي ثي٘می ـ  ّ٘اع اجقبتت دس ديبگشاًا ـ  َّبيؼ ديبگشاً ثي٘کیثغحٔ ـ  

ً   عبدٓ عبصي ديبگشاً ثي٘کیفيذثل )پغخ٘س( ـ   ثشسعـی  ٕبي ثي٘می ـ   ـ سٗػ ٍغحقيٌ ـ اعحفبدٓ اص شجش ديبگشا
ٓ  ّٖبيی ـ اّ٘اع مْحـشه    گيش ـ ػْقش مْحشه  ـ ػْقش اّذاصٓ  جبثغ ججذيو ٕش يک اص اشضاي عيغحٌ ـ مْحـشه    ٕـب  مْْـذ

مْْذٓ جْبعجی ـ مْحشه مْْذٓ جْبعجی ـ اّحگشاىی ـ مْحشه مْْذٓ جْبعجی ٍؾحقی ـ مْحشه مْْذٓ جْبعجی ـ اّحگشاىی 
 (اّگيضٓ افضٗدُ اّ٘اع کْحشه کْْذٓـ ٍؾحقی ـ 

 2نزهَى 
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غييی() فرم دیفراًسيلي قَاًيي اصلي ُ دًٗـ   افو ثقبي ششً )ٍؼبدىٔ پي٘عحگی ديفشّا ٗىـش   قبّ٘ ـ   ّي٘جِ، ٍؼبدىـٔ ا
ٗىش حگشاهـ   مبسثشدٕبي ٍؼبدىٔ ا ٘ىی ّا ٗىش، ٍؼبدىٔ ثشّ ُ     ششيبُـ   گيشي اص ظبىث دا َی ٍؼبدىٔ ا ٕبي ىـضز ػَـٍ٘ی ٗ قـبّ٘

ششيبُ دٗ ثؼذي آساً ثـيِ فـفعبت   ـ   جشامٌ آساً اعح٘مظ ثشاي ششيبُ غيشقبثو -ٍؼبدتت ّبٗئ ـ   ىضشث اعح٘مظ
٘اصي ٘ىٔ ٍذٗـ   ٍ ُ    -ٍؼبدتت عبدٓ ؽذٓ ّبٗئ ـ   سششيبُ دس يل ى  ( ـ اعح٘مظ ثشاي يل تئ ثغـيبس ّـبصك اص ششيـب

ـ   ثؼذ ٌٍٖ دس ٍنبّيـل عـيبتت ٗ ٍفٖـً٘ فيضينـی آّٖـب      ٕبي ثی گشٗٓثؼذ ـ  )جؼييِ اػذاد ثی ااعادي ٍ بشااِ نًاليس

ّ٘ـٔ افـيی  ـ   ساثطٔ ثيِ آّبىيض اثؼبدي ٗ جؾبثٔـ   ٔـجؾبث پايیرلس  در   اى باراكن مریا ( ـ  ّنبت ٌٍٖ جؾبثٔ ٍذه ٗ َّ

٘ىٔ )ششيبُ جشامٌ ّا لَلِ ثشسعی ٍؼبدىٔ پي٘عـحگی دس ششيـبُ دا َـی،    ـ   ٕبي آساً ٗ دسٌٕ ششيبُٕب ـ   ّبپزيش ىضز دس ى
٘ىـٔ افقـی ثـب ٍقطـغ ذبثـث       آساً ٗ جشامٌ ه جشٍ٘ديْبٍيـل   ـ   ّبپزيش داخـو ى ُ ٗا ُ ـ   ثشسعـی قـبّ٘ ٘اصي )ششيـبُ     ششيـب پـ

٘ىٔ( جشامٌ ساثطٔ جصشثی ثالصيـ٘ط ثـشاي جؼيـيِ    ـ   پشٗفيو عشػث دس ششيبُ دسٌٕـ   ششيبُ دسٌٕ ـ  ّبپزيش آساً داخو ى
٘ىٔ ـشژي شْجؾـی     ـ  عشػث ٍح٘عطـ   ٕبي فبف جْؼ ثشؽی سٗي شذاسٓ دس ى ضـشيت جقـعيط   ـ   ضـشيت جقـعيط ّا

ٗىيل  ـ   ٕبي ٍ٘ضؼی افثـ   ٍَْحً٘ شژي  ـ خط جشاص ٕيذس ٕبي پـش  ـ ثغـحش   مبٗيحبعيُ٘ـ   اي ٍقبطغ غيشدايشٓـ خط جشاص ّا
ٗىيکی ـ ساثطٔ افث فؾبس ثب عشػث ٍح٘عط ـ ساثطـٔ جخيخـو ثـب اسجفـبع ثغـحش پـش             ؽذٓ ـ عشػث ـ جخيخو ـ ؽؼبع ٕيذس

 (ؽذٓ ـ افث فؾبس  دس ظبىث عيبىيث يب آعحبّٔ عيبىيث
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 (ي پليورهٌْدسهباحث ) ًام درٍس ردیف

 صثبُ ػٍَ٘ی ٗ جخققی 1
ٌ          modalافؼبه ) ، ىغـث، ٗاژگـبُ   (، ٍؼيـً٘ ٗ ٍصٖـ٘ه، شَـالت ٍشمـت م٘جـبٓ، ّقـو قـ٘ه ٍغـحقيٌ ٗ غيـش ٍغـحقي

 جخققی )دسك ٍطيت(

 ٕبي م٘پييَشيضاعيُ٘ اي يّ٘ی ٗ ّظٌ فضبيی، ٗامْؼ پييَشيضاعيُ٘ صّصيشٓ (ؽيَی پييَش )ٍْٖذعی پييَشيضاعيُ٘ 2

 سيبضيبت ٍْٖذعی  3

غـيو ثـب ٍؾـحقٖبي شضيـی       ) ّاي مسیي هعادال  دیفراًسيل اا هشتق ٍؼـبدتت  ـ   سٗؽـٖبي جؾـنيو ٍؼـبدتت ديفشّا
غيو ثب ٍؾحل غيو ثب ٍؾـحقٖبي شضيـی  ـ   ٕبي شضيی خطی ديفشّا ـ٘اع ؽـشايط ٍـشصي   ـ   سٗؽٖبي ظو ٍؼبدتت ديفشّا ظـو  ـ   ّا
ٔ  ـ   ٍؼبدٔى گشٍبـ  ٕبي شضيی ٔث سٗػ جفنيل ٍحغيشٕب ٍؼبدتت ثب ٍؾحل ٍؼبدىـٔ گشٍـب   ـ اي   ٍؼبدٔى گشٍب دس ٍخحقـبت اعـحّ٘ا

ـ   ظـو ٍؼبدىـٔ تپـالط دس ٍخحقـبت دمـبسجی )َٕگـِ(      ـ   ٍؼبدىـٔ تپـالط )پحبّغـيو(   ـ ٍؼبدٔى ٍ٘ز  ـ دس ٍخحقبت مشٗي  
ٔ ؽـشايط ٍـشصي   ظو ٍؼبدتجی مـ ـ ( r , zاي) ٍؼبدٔى تپالط دس ٍخحقبت اعح٘أّـ اي   ٍؼبدٔى تپالط دس ٍخحقبت اعح٘أّ

ب ّبَٕگِ ثبؽذ غـيو   ـ   سٗػ ججذيو تپـالط ـ سٗػ جشميت ٍحغيشٕب ـ  ظو ٍؼبدتجی مٔ ّبَٕگِ ثبؽْذـ  آّٖ ٍؼـبدتت ديفشّا

سٗػ ـ ٍفـبٕيٌ اٗىيـٔ    ) یاااي(  حل عددي هعادال  غير خطي )ریشِـ   (BVP( ٗ ٍقذاس ٍشصي )IVPٍقذاس اٗىئ )
ـ   سٗػ ّبثصـبيی ـ   سٗػ دٗ ثخؾـی )جْقـيف(  ـ   و ػذدي ٍؼبدٔى غيشخطـی ظـ   سٗػ ٕ٘سّشـ اي   ٍؼبدٔى رْذشَئـ   جعيييی

ِ سٗػ   ايـحنِ)سٗػ   ـ  سٗػ جنشاس عبدٓ )ّقطٔ ذبثـث( ـ   سٗػ افالض ؽذٓ ّبثصبيی ُ    ( ـ اعحيفْغـ ـ   سٗػ ّيـ٘جِ ـ سافغـ٘

  ُ  یااااي درٍى غ(( ـ سٗػ ٗجــشي)خط قــبطـ   ظــو دعــحگبٓ دٗ ٍؼبدىــٔ دٗ ٍصٖــ٘ىی غيشخطــی ثــب سٗػ ّيــ٘جِ ـ سافغــ٘
ّٗيبة   اي شَئ ذرْ) ّٗيبثی تگشّا سٗػـ دس ِ    سٗػ ن ـ دس ٔ  رْـذ  ـ  جفبضالت جقغـيٌ ؽـذٓ ّيـ٘ج ِ   اي شَيـ ّٗيـبة ّيـ٘ج ـ   دس

ّٗيبة شَئ رْذ خطبي ٔ  رْـذ ـ ػَيگشٕـب    ِيث ساثطةـ   اي دس ِ     اي شَيـ ّٗيـبة پيؾـشٗ ٗ پغـشٗي ّيـ٘ج ـ   ٕـب  دادٓ ثـشاصػ ـ   دس

ػـذدي ثـب    ٍؾـحل ) گيري عاددي  هشتق( ـ  عبصي خطی ـ  خطی ثشاصػـ ج٘عط مَحشيِ ٍشثؼبت   اي ثب رْذشَئ ثشاصػ
ّٗيبثی دس ّقب  ٌٕ بيـ   ٍؾحل ػذدي ٍشاجت ثبتجشـ   فبفئ دس گيـشي   دس ٍؾـحل  خطـب ـ   ٍؾحل ثب اعحفبدٓ اص ثغـط جييـ٘س   فشٍٖ٘ى

 (ػذدي

4 
 جنْ٘ى٘ژي پييَش 

 

 اخحال  االستومر: 

 فشايْذ جضسيل )ميئ ٍجبظد( پالستيك:

 ٕبيی ثب اىيبف پي٘عحٔ ٕب، مبٍپ٘صيث ٕب، افضٗدّی دٕی مبٍپ٘صيث بي ؽنوفشايْذٕكامپوزيت: 

5 
ؽيَی فيضيل پييَشٕب،   خ٘اؿ 
 فيضينی ٗ ٍنبّينی پييَشٕب

 اي، خ٘اؿ ٍنبّينی / ديْبٍينی ّظٌ ٗ دٍبي اّحقبه ؽيؾٔ ٕبي غييظ ٗ َّ٘داسٕبي فبصي، ظبىث ثی ٍعي٘ه

 ٕبي اّحقبه  پذيذٓ 6

ؼٔ ٗيغن٘صيحٔ عيبتت ٗاثغحٔ ثٔ صٍبُ، ثشسعی جأذيش فؾبس، دٍب ٗ ٍيذاُ جْؼ ثش ٗيغن٘صيحٔ ٕبي ٍطبى  سٗػ رئولوژي:
 ٕبي پييَشي ٕبي پييَشي، ثشسعی سفحبس اتعحيل / ٗيغن٘صيحٔ ٍزاة ٍزاة

يـٔ  )ّبظئ ج٘عؼٔ يبفحٔ ٕيذسٗديْبٍينی ـ ّبظئ ج٘عؼٔ يبفحـٔ ظشاسجـی ـ ؽـشايط عـيبه دس ّبظ       مریاى داخلي انتقال حرارت:

حقبه ظشاست( ج٘عؼٔ يبفحٔ ظشاسجی ـ سٗػ  شـبيی آصاد سٗي يـل عـطط ػَـ٘دي ـ       )شبٔث مایي نزاد ماِا ٕبي افضايؼ ّا
   ٔ ٔ   ٍؼبدتت ظبمٌ ـ ػذد گشاؽف ـ ججذيو ششيبُ اص آسًا ٔث ٍغؾ٘ػ ـ شبث ٕـبي   شبيی آصاد ثش سٗي اشغبً ٍخحيف ـ ٍعفظـ

 ٔ ٔ  ثغحٔ ـ ٍقبيغٔ شبث  مَيا  ٍ هيعااى   صٍـبُ آصاد ٗ اشجـبسي ـ اػـذاد ثـذُٗ ثؼـذ( ـ        ٌٕ شبيی شبيی آصاد ٗ اشجبسي ـ شبث
 اي ثش سٗي ففعٔ ػَ٘دي( )ش٘ؽؼ ـ ش٘ؽؼ اعحخشي ـ ٍيؼبُ )رگبىؼ( ـ ٍيؼبُ تئ

حقـبه شـشً ـ ساثطـٔ ثـيِ ضـشايت             اًتقال مرم ايي فازّا نتقال جرم:ا )جؼبده ـ ّف٘ر ثيِ فبصٕب ـ ضـشيت شَؼـی )ميـی( ّا
حقبه ششً ع    شَؼی ٗ شض ی ّا ـ ٍ٘اصّـٔ شـشً     F( ٗ ضـشايت شَؼـی اص ّـ٘ع    Fـ ضشايت ٍعيی ـ ظبىث ػٍَ٘ی )ضشايت ّ٘

حقبه ششً ـ فشآيْذٕبي ٍشظئ ذٍبُ ٍشظئ ـ شزة گبص( اي ـ آسايؼ ٍشاظو ايذٓ ثشاي فشآيْذٕبي ّا  آه ـ ثبصدٓ يب سّا

4نزهَى   
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)پبيذاسي داخيـی ٗ پبيـذاسي ٗسٗدي ـ خشٗشـی ـ پبيـذاسي        پایداري ٍ بحليل پاسخ گيرا ٍ دائن

داخيی ـ پبيذاسي ٗسٗدي ـ خشٗشی ـ ٍؼيبس پبيذاسي ـ ٍؼبدىٔ ٍؾخقٔ عيغـحٌ کْحـشه ـ ٍؼيـبس پبيـذاسي          

ٕـبي   ـ ظبىـث   Routhـ جؼجيـش آسايـٔ     Routhـ جؾـنيو آسايـٔ     R – Hاششاي ٍؼيبس پبيـذاسي  سٗخ ـ  

ٕب ـ جعييو پبع  گزس ا ـ جعييو پبع  ظبىث دا َی    ٗ جعييو آُ ٕب ي سٗخ ـ اّ٘اع پبع   خبؿ دس آسائ

ي جْبعجی( ـ جعييو ثٔ مَل جبثغ ججذيو ظيقٔ ثغـحٔ ـ     ـ جؼييِ پبع  ثشاي جغييش ٍقذاس ٍقشس )مْحشه مْْذٓ

جعييو ثٔ مَل جبثغ ججذيو ظيقٔ ثبص ـ فيذثل ٗاظذ ـ فيذثل غيش ٗاظذ ـ جؼييِ پبعـ  ثـشاي جغييـش ثـبس        

ي جْبعجی( ـ ٍعبعجٔ خطبي ظبىث دا َی ثٔ ٗسٗدي اغحؾبػ ـ جبذيش مْحشه مْْذٓ جْبعـجی    ٓ )مْحشه مْْذ

هوااى   ـ اّحگشاىی ثش سٗي خطبي دا َی ـ جبذيش مْحشه مْْذٓ جْبعجی ـ ٍؾحقی ثش سٗي خطـبي دا َـی( ـ     

ٔ )  ّا ّا ٍ بحليل پاسخ ٌّدسي ریشِ ٘داس ٍکبُ ْٕذعی سيؾـ ّٗـذ جشعـيٌ ٍکـبُ ْٕذعـی     ـ   ٕـب سعٌ َّ س

ٔ    ـ   ٕبجؼييِ پبع  گزسا ثب اعحفبدٓ اص ٍکبُ ْٕذعی سيؾٔـ   ٕبسيؾٔ ٕـبي يـک   جؼيـيِ ٍکـبُ ْٕذعـی سيؾـ

ـ مْحشه مْْذٓ جْبعجی ـ مْحـشه     ٕبي کْحشهٕب دس عيغحٌکبسثشد ٍکبُ ْٕذعی سيؾٔـ   عيغحٌ دسشٔ دًٗ

ّحگشاىـی ـ ٍؾـحقی ـ     مْْذٓ جْبعجی ـ اّحگشاه ـ مْحشه مْْذٓ جْبعـجی ـ ٍؾـقی ـ مْحـشه مْْـذٓ جْبعـجی ـ ا          

 ٕب( ٕب شٖث مْحشه عيغحٌ مْْذٓ ٕبي ٍخحيف طشاظی مْحشه سٗػ

 ٍنبّيل عيبتت 8

شصي) الیِ هرزي  ٍٔ ـ  ضخبٍث ـ   ضخبٍث تي ًشبثصبيی  ْ٘ح َ ـشصي ثـشاي   ـ   ضخبٍثٍ   ٍٔ ٓ تي ٓ ؽذ ٍؼبدتت عبد

ط ٔ ثالص٘ي ؼبدى  ٍ، ُ آسًا ٗ افـطنبك عـطعی      ـ   ششيب  ِ ُ مـبسٍ ٌ ف٘ـ ْح َ ّحگشاهٍ  ٔ ا ُ سٗي   ـ ٍؼبدى ّحقـبه دس ششيـب ا

غـطط فـبف  ـ   ففعٔ ٌ ثشاي ففعبتٍ  شصي دسٕ  ٍٔ ٌ سٗي      ـ   تي ـشصي دسٕـ  ٍٔ بؽـی اص تيـ دساگ افـطنبمیّ 

غطط فبف ٌ ثشاي ففعبت صثشـ   ففعبتٍ  شصي دسٕ  ٍٔ ٍْعْـی،   ـ   دساگ افطنبمی تي شصٕـبي  ُ سٗيٍ  ششيب

ع شذايیـ   شذايی ٗ٘ق ً غ٘طٔـ   آغبص  ٔ اشغب ٓ ث ٗاسد ّيشٗي ىي  ٗس دساگ  ٔ    ـ  فثـ  ّ٘ا ـح ه يـل اع ُ ظ٘ـ ٌ  ـ   ششيـب عـٖ

ٗ افطنبمی دس دساگ مو دس ظبىث ٔ     ـ   ٕـبي خـبؿ   دساگ فؾبسي  ّ٘ا ـح ه يـل اع صيـغ فؾـبس ظ٘ـ ـ  ٘ج ااَ  ربَ( 

بؽِي)ساثطٔ ّا هاييي  ٍ٘ سث ٗ آّبىيض اثؼبدي دس ٘ج  ٔ ِ  ٕب ـ ٕبي جؾبث بؽي  ٍ٘ سث سي ٘ج ـ ج٘ئ ٗينٓ  ٗىـش    عشػث  ٔ ا ٕـب )ٍؼبدىـ

بؽِي  ٍ٘ سث ٍريد ثشاي ٘ج ـ  ِ  ٕبيٕب(  بؽي  ٍ٘ سث ُ ٘ج ذٍب ـ سّا ٗىش  ـ         عشػث ا ـ ٕـذ خـبى کـبّيکی(  ٓ کيـی يـبٍ  ٕـب )ثـبصد

ـ َپ   ٍرجث  ـ دثی ثشاي َپ  ٍنؼ  سي ٕذ ٍْعْی ج٘ئ ـ  ٍْعْـی   ٕب  ـ  ـ    ٕـب  ٔ َپ ؾخقـ ٗ     ٕـبيٍ  ـ اجقـبه عـشي  ٕـب 

٘اصي َپ  ٍ ِ سثي ـ ٘ج ٔ ) پيیر یك اعدي مریاى براكن ٕب( ـ ٕب  ُ    طجقـ ه ششيـب ٍحـذٗا ـذي  ٌ   ْث ـ   پـزيش  ٕـبي جـشام

ذ آفش ـ  آْي ٗپيک  ُ يضّحش ٌ ششيـب ٖ تٍ  ت يـل ثؼـذي        جفٗب ت ف٘ـ ـب٘ف  ٍٗ ت  ُ ف٘ـ ـبدٗ ٗاقؼـی دس   ـ   ٕـبيٍ   ُ ششيـب

ٓ دس ؽشايط طشاظی س ٔ       اي قبٌ  ٍ٘ز ضشٔثـ  ؽي٘پ ز ضـشث ٘ـ ٘اؿ دس ػـشكٍ  ـ   ـ جغييـشات خـ ز   اي قـبٌ   ٘ـ ٗاثـطٍ  س

٘ز ضشٔث اي قبٌ  ثشاي گبص مبٍو ضشٔث  ٍبيو( ايـٍ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٌْدسي پليورههباحث ) ًام درٍس ردیف
 ، ىغث، ٗاژگبُ جخققی )دسك ٍطيت(اي شَئ پيشيذٓ، مبسثشد فؼو دًٗ، ػجبست ٗففی، ظشٗف اضبفٔ، افؼبه دٗ مئَ جخققی صثبُ ػٍَ٘ی ٗ 1

 ٍؼبدتت ػٍَ٘ی ج٘صيغ ٗصُ ٍ٘ىن٘ىی (ؽيَی پييَش )ٍْٖذعی پييَشيضاعيُ٘ 2

 سيبضيبت ٍْٖذعی  3

ٔ  ٗػسـ   ٍغحطييی سٗػ) گيري عددي اًتگرال ُ  سٗػـ   رٗصّقـ ٍ ـ ساٍجـشگ    سٗػـ   عيَپغـ٘ ــ   یبّيـ سٗػ ّقطـة 

ػذدي ٍؼبدتت ديفشاّغيو ٍقـذاس اٗىيـٔ    ظو) حل عددي هعادال  دیفراًسيل( ـ  دٗگبّٔ اّحگشاهـ   گبٗط سٗػ

(IVP)   ظوـ   گبٍی رْذ سٗؽٖبيی ـ  جک گبٍ يسٗؽٖبـ   ( ػذدي ٍؼبدتت ديفشاّغيو ٍقـذاس ٍـشصيBVP)   حال ـ 

 سٗػـ ضـَْی    سٗػـ فـشيط    سٗػـ   جفبضو ٍعـذٗد  سٗػ) اي )مسئي( يل اا هشتقا  پارُهعادال  دیفراًس

ـ   َّـبيی  ٍـبجشيظ ـ   ٍضدٗز  جشاّٖبدٓـ ٍبجشيظ   جقبسُـ   ٍبجشيظ جشاّٖبدٓـ   ٍبجشيظ) مبر خطي( ـ  ّينيغُ٘  مشاّل ـ 

ٔ ـ   ٍحؼبٍـذ  ٕـبي  ظيٍـبجش ـ   ٍـبجشيظ  ٗاسُٗـ   دجشٍيْبُ ٗ  نٓيـ ٗ ٍقـذاس  ـ  Rank(A)ٍـبجشيظ   سججـ  سٗػـ   نٓيـ ٗ ثـشداس 

ِ    قضيةـ   جنشاسي ثشاي يبفحِ ٍقذاس ٗينٓ )سٗػ ج٘اّی( ُ  ( ـ  گـش  ـ گـ٘سي  ّااي هعاادال  خطاي    حال دساتگا

ظزفی گـبٗط   سٗػ ط ـ ظزفی گبٗ سٗػـ   ظو دعحگبٓ ٍؼبدتت خطی ٕبي سٗػـ   دعحگبٓ ٍؼبدتت خطی ٍؼشفی)

 (گبٗط عبيذه سٗػ ی ـژام٘ث سٗػـ  ششدُ

4 
 

 جنْ٘ى٘ژي پييَش 

 ٗىنبّيضاعيُ٘  اتعحٍ٘شٕبستومر: اال

 )ؽبٍو قبىجگيشي دٍؾی، رشخؾی ٗ ...(دٕی پييَشٕب  يْذٕبي ؽنوعبيش فشآ ،)ميئ ٍجبظد( اخحال  پالستيك:

 يی ثب اىيبف ّبپي٘عحٕٔب مبٍپ٘صيث كامپوزيت:

5 
،  خ٘اؿ ؽيَی فيضيل پييَشٕب

 شٕبفيضينی ٗ ٍنبّينی پييَ
ٗ    ،دىیظبىث ثيـ٘سيِ ٗ دٍـبي رٗة جؼـب    ديگـش   ،اعـحعنبً ٗ سفحـبس جـْؼ/ مـشّؼ      ،پيـل مؾغـبّی تعـحينی يـب آّحش

 ٕبي ٍنبّينی آصٍُ٘

 ٕبي اّحقبه  پذيذٓ 6

ٕـبي   ذإُـبي پييَـشي دس ٍيـ    بىؼٔ سفحبس ٍـزاة ٍط ،ٕبي پييَشي گيشي آُ دس ٍزاة اخحال  ٗ ٍؼيبسٕبي اّذاصٓ رئولووژي: 
 ٕبي پييَشي دس ؽشايط غيش ايضٗجشٍبه ، س ٘ى٘ژي ٍزاةٕبي پييَشي پشؽذٓ ٗ جق٘يث ؽذٓ س ٘ى٘ژي ٍزاة ،مؾؾی

اع ٍجذه ّاي حراربي هبدل انتقال حرارت:  بشعشاع  ٕـبي خـبؿ( ـ    ٕـبي ظشاسجـی ـ ظبىـث     ٕبي ظشاسجی ـ جعييو ٍجذه  )اّ٘
  ٔ ُ شبث ُ مشؽـٖف ـ ججـ        )شغٌ عيبٓ ـ ج٘صيغ پالّل ـ قبّ٘ ٘ىحضٍِ ـ خ٘اؿ جؾؼؾؼی ـ قبّ٘ ُ اعحفبُ ـ ث بده جـبثؼ  شبيی ٗيِ ـ قبّ٘

ثيِ عط٘ض ـ ججبده جبثؼ ثيِ عط٘ض عيبٓ ـ ججبده جبثؼ ثيِ عـط٘ض ديفيـ٘ص ٗ خبمغـحشي ـ عـپشٕبي جبثؾـی ـ شـزة ٗ فـذٗس            
حقبه ظشاست جبثؾی دس م٘سٓ جبثؼ ج٘عط گبصٕب ـ پذيذٓ گيخبّٔ  ٕب( اي ـ ّا

ؽ٘د ـ ٍخبصُ ثب ٍ٘ىـذ    شامْذٓ ٍیٕبيی مٔ دس آّٖب گبص پ )دعحگبٓ ّاي بواس دٌّدُ گاز ا هایع دستگاُ :انتقال جرم

ٌ  ظجبة )عحُ٘ ٓ  ٕبي عيْی صُ داس ـ ثشز  ٕبي ج٘ىيذ ظجبة( ـ ٍخبصُ ٕ آّٖـب فـبص ٍـبيغ پشامْـذٓ       ٕبيی مـٔ دس  داس ـ دعحگب

 ٕبي پش ؽذٓ يب آمْذٓ( ؽ٘د ـ عحُ٘ ٍی

7 
ٗ  مْحشه فشايْذٕبي پييَشي

 ٍکبّيک عيبتت

ـ   ٕبي دسشـٔ اٗه، دًٗ ج٘عـط پبعـ  فشکبّغـی    حٌجؼييِ پبع  عيغ) ّاي خطي پاسخ فركاًسي سيستن

ٌ     َّ٘داس ثذ ـ جبثغ ججذيو عيغحٌ دسشٔ اٗه ـ جبثغ ججذيو عيغحٌ دسشٔ دًٗ ـ ٕـبي   عيغـحٌ دسشـٔ اٗه ـ عيغـح

دسشٔ اٗه ٍح٘اىی ـ عيغحٌ دسشٔ دًٗ ـ پغی اّحقبه ـ مْحشه مْْذٓ جْبعجی ـ مْحشه مْْذٓ جْبعجی ـ اّحگشاىی ـ 

ـ َّ٘داسٕـبي    ٕبي سايس فيضيکی ثشظغـت دعـيجو  سعٌ َّ٘داسٕبي ثذ ثشاي عيغحٌی ـ  مْحشه جْبعجی ـ ٍؾحق 

ٕبي مْحشه مْْذٓ صيگيـض ـ    ٍيضاُ ـ ٍؼيبس پبيذاسي ثذـ  پبيذاسي ّغجیثشاي ج٘اثغ ججذيو پبئ ـ  Bodeٍصبّجی 

ٔ    ٍؼيـبس پبيـذاسي ّبيک٘ يغـث    ـ  پبيـذاسي دس ظـ٘صٓ فشکـبّظ    ّين٘ىض ـ  عـد  ي ّگبؽـث دس ث  ـ مـبسثشد قضـي

جؼييِ ظذ ثٖشٓ ٗ ظذ فبص  سعٌ َّ٘داس ّبين٘ يغث ـ  ـ  : ٍغيش ّبيک٘ يغثsٍغيش اّحخبثی دس ففعٔ پبيذاسي ـ 

ٕبي ٍـذه فضـبي   ثشخی اص ؽکو )َّبيؼ فضبي ظبىث ـ  هعادلِ فضاي حالت ( ـ دس ديبگشاً ّبيک٘ يغث

 ـ  ط ٍؼـبدتت ظبىـث  پبع  ديْبٍيکی ثـش اعـب  ؽنو مّْ٘ينبه )ٍحؼبسف( ـ ؽنو مّْ٘ينبه ميفی ـ   ـ ظبىث

ٕبي گزساي عيغحٌ دس فضـبي ظبىـث ـ جعييـو پبعـ        آّبىيض پبع  ـ  جعييو پبيذاسي ثٔ مَل فضبي ظبىث

 ظبىث دا َی ثٔ مَل َّبيؼ فضبي ظبىث(

 5نزهَى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍنبّيل عيبتت 8

ُ ساثطٔ ثيِ جبثغ ششيبُ  )ششيبُ پحبّغيو ـ  مریاى پتاًسيل ٕـبي دٗ ثؼـذي،    ٗ پحبّغيو عشػث ثشاي ششيـب

جعييو اعبعی ششيبُ غيشرشخؾـی، دٗ ثؼـذي   خط٘  پحبّغيو ذبثث ـ   ـ  جشامٌ ٗ غيشرشخؾی غيشقبثو

ُ ـ   ٍخحقبت قطجـی ـ   ٕبي غيشىضز ؽشايط ٍشصي ثشاي ششيبُـ   جشامٌ ٗ غيشقبثو ٓ   ششيـب ـ   ٕـبي عـبد

ٕـبي عـبدٓ    ششيبُ (Superposition)اّطجبت ـ دٗقطجی  ـ گشداة عبدٓ  ـ رؾَٔ ٗ ربٓ دٗ ثؼذي  

ـ   ىيفث ٗ دساگ ثشاي اعح٘أّ ثذُٗ رشخؼـ   ظ٘ه يل اعح٘أّ ثذُٗ رشخؼ  ششيبُ ـ  دٗ ثؼذي

ِ ـ   ٍعبعجٔ ىيفث ثشاي اعح٘أّ رشخبُـ   ششيبُ ظ٘ه يل اعح٘أّ رشخبُ  مریاى ( ـ ثيضی ساّنـي

ٔ    )ششيبُ دس کبّبه در كاًال ّاي رٍااز ع ششيـبُ ـ خق٘فـيبت    ثْـذي اّـ٘ا  ٕـبي سٗثـبص ـ طجقـ

ْٕذعی ٍقطغ ششيبُ ـ ششيبُ صيش ثعشاّی، ثعشاّی ٗ  ف٘ت ثعشاّی ـ دسيشٔ آثگيش ٗ کْحـشه پـبييِ     

دعث ٗ ثبت دعث ششيبُ ـ اّشژي ٍخق٘ؿ، ػَل ثعشاّی ٗ عشػث ثعشاّی ـ اّـشژي ٍخقـ٘ؿ     

ػشضـی   ٕبي ثب ٍقطغ اخحيبسي ـ پشػ ٕيذسٗىيکی ـ ضشيت ؽضي ـ ساثطٔ ٍبّيْگ ـ ٍقطغ    دس کبّبه

 ثٖئْ کبّبه ـ ؽيت ثعشاّی(



 

 
 

 

 

 (هٌْدسي پليورهباحث) 

 5ٗ  4ٕبي  ٍصَ٘ع ٍجبظد آصٍُ٘

 

 6نزهَى 
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