
  
  
  
  

  )ـ شيمي فيزيك  شيمي(مباحث نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

- ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي هاي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه ميتي:ك
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ريتم ـ آمــار ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   آناليز تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقد ارتباط هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  علي ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

 ي ارشد شامل:مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناس

  شيمي فيزيك  3

گازهاي حقيقي ـواحدهاي فشار، حجم و دما  ـآل قوانين گازهاي ايده ـ گاز ايده آل( گازها
هاي بحراني و پديده تراكم ثابتـمعادالت حالت براي گازهاي حقيقي ـ پذيريتراكمفاكتور ـ
ايج نظريه جنشي نتـ نظريه جنبشي مولكولي گازها ـ فوگاسيته ـ قانون حاالت متناظر ـ

 )قانون استفان ـ بولتزمن  -مولكولي گازها
قوانين ـكار، گرما و انرژي ـهاي ترموديناميكي مفاهيم اساسي سيستمترموديناميك (

پتانسيل  ـ معادالت اساسي ترموديناميك ـانرژي آزاد گيبس و هلمهولتز ـترموديناميك 
 ) ادلتعـ ترموشيميـروابط ماكسول ـشيميايي (سيستم باز) 

هاي محلول ـتوابع ترموديناميكي اختالط ـهاي مولي جزئي كميت ـ هامحلولها (محلول
خواص  ـ آل (حقيقي)هاي غيرايدهمحلول ـآل و قانون هنري هاي رقيق ايدهمحلول ـآل ايده

 كوليگاتيو )
ستگي به پايداري فازها و بـ فازها، اجزاء و درجات آزادي (قانون فازها)هاي فازي (سيستم
 معادله كالپيرون و كالزيوس ـ كالپيرون ـ هاي يك جزئيدياگرام فازي سيستم ـ شرايط

نمودارهاي فازي براي  ـ هاي دو جزئيدياگرام فازي سيستمـ  هاي فازيبندي تبديلطبقهـ
نمودارهاي فازي  ـ نمودارهاي فازي سيستم دو جزئي مايع ـ مايع ـآل هاي غير ايدهمحلول

سطوح  ـ كشش سطحي ـ هاي سه جزئيدياگرام فازي سيستم ـو جزئي جامد ـ مايع سيستم د
 انحنادار)

خواص  ـ قانون كلراوشـ  هاهدايت الكتريكي در محلول ـ الكتروشيمي الكتروشيمي (
نظريه  ـهاي الكتروليت محلول ـ تحرك يوني ـ اعداد انتقال ـ هاي الكتروليتكوليگاتيو محلول

  هاي الكتروشيميايي)سيستمـدباي ـ هوكل

  1ترموديناميك آماري  4

 ـ گشت) جايي (جايجابهآماري ( ترموديناميك در آن كاربردهاي و رياضي مباني
 ـ تقريب استرلينگ ـ انحراف معيار ـ مقدارهاي ميانگين ـ گوسي توزيع تابع ـ توزيع ـ احتمال
 مجموعه (آنسامبل)ها انواع ـ ماريترموديناميك آ ـ روش جمله ماكزيمم ـ الگرانژ ضرايب روش

ي . مجموعه1ـ يك هر هايويژگي و هامجموعه انواع ـ هاآن ماكروسكوپي خواص محاسبه و
 ـ دما همي مجموعهـ كانونيكال گراندي . مجموعه3ـ كانونيكالي . مجموعه2ـ ميكروكانونيكال

 بولتسمن توزيع قانونـ وپيميكروسك و ماكروسكوپي هايسيستم در توزيعي مقايسهـ فشار هم
 اتمي دو الايده گازهاي مولكولي تقسيم تابعـ اتمي تك آلايده گازهاي مولكولي تقسيم تابعـ
 تعادل ثابتي محاسبهـ ترموديناميكي توابع ـ ارتعاشي تقسيم تابعـ چرخشي تقسيم تابعـ
 ها)مجموعه تفاوتـخيز و افتينظريهـ

 1آزمون
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 )معادله وابسته به زمان شرودينگر  ـمراحل شناخت ساختار اتم ينگر (معادله شرود
 )ذره در چاه مستطيلي - ذره آزاد- ذره در جعبه يك بعدي(ذره در جعبه 

 معادله شرودينگر براي ذره در جعبه سه بعدي) ـ عملگرها و مكانيك كوانتوميعملگرها (
 ارتعاشات مولكولي)نوسانگر هماهنگ (
پذير و هاي مشاهدهكميت ـ رابطه عدم قطعيت زمان و انرژياي (يهاندازه حركت زاو

 اي)اندازه حركت خطي و زاويه ـ ناپذيرمشاهده
كاهش مسائل  ـ حل معادله شرودينگر براي ذره روي كرهاي (مسأله نيروي مركزي تك ذره

اتم حل معادله شرودينگر براي  ـ اي (چرخنده صلب)ي تك ذرهاي به دو مسألهدو ذره
  هيدروژن)

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون*



  
  

  

  ـ شيمي فيزيك)  شيميمباحث ( نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، هاي اسمي، نقل قــول و گــزارش، وجــوه ســببي، عبــارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  ساختار جمله و نكات تكميلي

  العه شود.كل فصل مط واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركت بر روي دايــره- هاي كمي از مباحث (مسافت و سرعتحل مسئله و مقايسه كميتي:
- مســائل متفرقــه- ســاعت- هندسه اشــكال فضــايي- محيط و مساحت- تالس و تشابه- اشكال- هندسه

 سواالت هوش). 
- مفــروض پنهــان- تعيــين موضــوع مــتن - گيري از متننتيجه(تقويت استدالل،  استدالل منطقي:

  هاي مشابه به هماستدالل
  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
  مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

  شيمي فيزيك  3

شرودينگر، معادله  ـ اصل عدم قطعيت هايزنبرگ ـ شيمي كوانتوم (سنجيكوانتوم و طيف
 چرخنده صلب ـ نوسانگر هماهنگ ـاي اندازه حركت زاويه ـ ذره در جعبه ـ عملگرها ـ تابع موج

اسپين الكترون و  ـروش اختالل  ـروش وارياسيون  ـ هاي هيدروژن ماننداتم هيدروژن يا اتم ـ
 )سنجي مولكوليطيف ـ اصل پاولي

جايگاه  -طح كارشناسي)مباحث كلي سينتيك عمومي (در س( سينتيك پيشرفته
سينتيك  ـگيري از معادله سرعت انتگرال ـسرعت واكنش  ـترموديناميك و سينتيك 

اي هاي چند مرحلهواكنش ـهاي پيچيده سرعت براي واكنش معادله ـپذير هاي برگشتواكنش
روي اثر دما بر  ـهاي سريع سينتيك واكنش ـزمان هاي موازي يا همواكنش ـو معادله سرعت 

توزيع  ـمدل ارائه شده در نظريه جنبشي گازها  ـنظريه جنبشي گازها  ـثابت سرعت 
نظريه كمپلكس فعال شده  ـهاي تك مولكوالر واكنش ـنظريه برخورد  ـهاي مولكولي سرعت

 ـنظريه سرعت واكنش در محلول  ـسينتيك شيميايي در محلول  ـنوسانات شيميايي ـ
ها و بين يون واكنش ـواكنش تفكيك يوني  ـها واكنش بين يون ـهاي كنترل شيميايي واكنش
الكتريك بر روي اثر ثابت دي ـاثر قدرت يوني بر روي سرعت واكنش  ـهاي خنثي مولكول

  )سرعت واكنش

  1ترموديناميك آماري   4

 شرايط الزم براي پيروي ازآمار ـ انيشتين - ديراك و بوزي - آمارهاي فري آثار كوانتومي (
 آمارهاي فري ـ ديراك و بوزي انيشتين) ـ كوانتومي

 ـ (تابع تقسيم كالسيكي اتمي چند هايمولكول ترموديناميك آماري كالسيكي: بررسي
تعداد درجات  ـ آل چند اتميگاز ايده ـ بخشي انرژياصل هم ـ قضيه ليويل ـ نظريه فضاي باز

تابع تقسيم چرخشي  ـ اي چند اتميهتابع تقسيم ارتعاشي مولكول ـ هاآزادي در مولكول
 ـ هاي چند اتمي غيرخطيتابع تقسيم چرخشي مولكول ـ هاي چند اتمي خطيمولكول

  هاي دواتمي جورهسته)اي براي مولكولاوزان آمار هستهـدارچرخش مانع

  يكوآنتومشيمي   5

  اي بر مكانيك كوانتومي نسبيتيمقدمه
 )مقدمهمكانيك ماتريسي (

 توابع تغيير خطي) ـ روش تغيير( قضيه تغيير
 ـ بررسي اختاللي حالت پايه اتم هليم ـ نظريه اختالل تك حالتي ـ مقدمهنظريه اختالل (

 ساده ـ نظريه اختالل براي يك تراز انرژي چند حالتي ـ هاي تغييري حالت پايه هليمبررسي
هاي مقايسه روش ـ هليمهاي برانگيخته بررسي اختاللي اولين حالت ـ كردن معادله سكوالر

 تغيير و اختالل)
  اسپين الكترون و اصل پاولي

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون*

 2آزمون


