
  
  
  

  )نانوفیزیک  -علوم و فناوري نانو( مباحث  نام دروس  ردیف

  زبان انگلیسی  1

مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط،  دها،قی ها،¬افعال، صفت ر،یضما ف،یگرامر: اسم، حرف تعر
   یوصف هاي¬و گزاره يدیق هاي¬گزاره

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

  اد تحصیلیاستعد  2

هـا، تـوان ـ     هاي کمی از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعهحل مسئله و مقایسه کمیتی:
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقایسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارت رادیکال

 تصاعد ـ لگاریتم ـ آمار ـ  ها و نامعادالت ـ  ـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعیین عالمت ـ نامساوي  
    آنالیز ترکیبی و احتمال). نظریه اعداد ـ

هاي نقد ارتباط هاي منطقی ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولی ـ روش  (گزاره استدالل منطقی:
  علی ـ تضعیف استدالل)

  تحلیلی (کل فصل مطالعه شود).
 درك مطلب (کل فصل مطالعه شود).

  سطح کارشناسی شامل:مجموعه دروس تخصصی در 

    3و  2و  1فیزیک پایه   3

تجزیـه یـک    ـ   یند دو بردار در حالت کلی(برآهاي مختصات بردارها و دستگاه :1فیزیک پایـه  
گانـه ـ دسـتگاه     هاي آن در یک دستگاه مختصات معین ـ ضرب بردارها ـ ضرب سهبردار به مؤلفه

اي ـ رابطه و قطبی ـ دستگاه مختصات استوانهمختصات قطبی ـ رابطه بین دستگاه مختصات دکارتی 
اي ـ دستگاه مختصات کروي ـ رابطه بین دستگاه مختصات بین دستگاه مختصات دکارتی و استوانه

(معـادالت حرکـت بـا سـرعت ثابـت ـ         دو و سه بعدي سینماتیک یک ـ دکارتی و کروي) ـ 
ابت به شکل برداري ـ حرکـت    معادالت حرکت با شتاب ثابت ـ تعمیم معادالت حرکت با شتاب ث 

ـ زمـان ـ حرکـت        ـ زمـان و شـتاب   ـ زمان و سرعت در راستاي قائم ـ سطح زیر نمودارهاي مکان 
شتابدار تند شونده و کند شونده ـ حرکت پرتابی ـ بدست آوردن زمان اوج، زمان رفت و برگشـت   

ـ   یر حرکت ـ بررسی نقطه اوج بدست آوردن معادله مس و ارتفاع اوج درحرکت پرتابی ـ برد پرتابه 
ـ حرکت پرتابه بر روي سطح شیب (قوانین نیوتن ـ  دینامیکپرتاب افقی)  دار ــ بررسی برد پرتابه 

ـ بستن فنر اصطکاك ـ نیروي سطح ـ دینامیک حرکت دایره ـ شیب عرضی جاده ـ فنر اي یکنواخت 
ـ نیروهاي پایستار و غیر ـ آسانسور ـ اندازه قوانین پایستگی ـ تعادل ـ حرکت تحت  پایستار ـحرکت 
  انواع تابعیت نیرو)

شـدت  ـ قـانون کـولن     ـ ناپیوستگی بار الکتریکی   ـ بار الکتریکی ( الکترواستاتیک :2فیزیک پایـه  
میـدان  ـ    میـدان الکتریکـی یکنواخـت    ـ   qمحاسبه میدان الکتریکی ناشی از بـار ـ میدان الکتریکی  

میدان الکتریکی حاصل  ـ گشتاور نیروي وارد بر دو قطبی ـکی الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتری
شـار (فلـوي)   گیـري سـطحی ـ     ـ المـان    dlگیـري (جزءگیـري) خطـی    از توزیع بار پیوسته ـ المان 

پتانسـیل  ـ قانون گوس ـ محاسبه میدان الکتریکی از طریق قانون گـوس ـ       الکتریکی و قانون گوس
محاسبه پتانسیل حاصـل از چنـد   ـ  پتانسیلسطوح همـ اي  نقطهپتانسیل ناشی از یک بار ـ   الکتریکی

انـرژي پتانسـیل الکتریکـی دو بـار     ـ تغییـر انـرژي پتانسـیل الکتریکـی        ـ اي (در یک نقطه)بار نقطه
ــین پتانســیل ـ اي   نقطــه ــدان الکتریکــی  V و Eرابطــه ـ    (E) و شــدت میــدان (V)رابطــه ب در می

رابطـه ظرفیـت خـازن تخـت بـر      ـ ظرفیت خازن  ـ   زنخا(خازن، جریان و مقاومت  )یکنواخت
ـ عایقها و تاثیر آنها در محاسبه ظرفیـت خـازن ـ قـانون گـوس در         اساس مشخصات ساختمانی آن

مقاومت و ـ مقاومت ویژه ـ چگالی جریان ـ  جریانـ چگالی انرژي  ـ  انرژي خازنها ـ  الکتریکدي
اثر دما بر مقاومت الکتریکی یک رساناي فلزي ـ  عوامل مؤثر در مقاومت رساناي فلزيـ   قانون اهم

ـ توان الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت   ـ انرژي الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت  ـ 

 1آزمون 



ـ ترکیب مقاومت ـ مدار تک حلقه  ها و ترکیب منابع ـ تبدیل ستاره نیروي محرکه مولد ـ توان مولد 
هـاي نامتنـاهی ـ قـانون      ردن مقاومـت  در شـبکه  آووتستون ـ روش بدسـت به مثلث و بالعکس ـ پل

  تقسیم ولتاژ ـ قانون تقسیم جریان)
هاي ساکن ـ اصـل پاسـکال ـ     (تعریف شاره ـ چگالی ـ فشار ـ فشار در شاره هاشاره :3فیزیک پایه 

 ترمودینامیـک  آل ـ معادله پیوستگی ـ معادلـه برنـولی)    هاي ایدهاصل ارشمیدس ـ حرکت شاره
گانه آب) ـ انبساط گرمایی ـ   دما ـ دماسنج گازي ـ مقیاس دمایی گاز کامل (نقطه سه   گیري(اندازه

گیري دما ـ انتقال گرما در مواد ـ گرمـاي    هاي گرمایی ـ دما و گرما ـ واحدهاي اندازه  انواع انبساط
اي هـ ویژه مولی ـ گرماي تغییر حالت ـ قانون اول ترمودینامیک ـ فراینـدهاي ترمودینـامیکی ـ راه       

ـ گاز ایده انتقال گرما ـ ـ عدد آووگادرو  آل ـ فشار، دما و تندي جذر میانگین مربعی ـ مطالعه گازها 
هـاي مولکـولی ـ     انرژي جنبشی انتقالی ـ تقسیم مساوي انرژي ـ پویش آزاد میانگین ـ توزیع تنـدي  

بـی درروي گـاز   آل ـ ضریب انبساط حجمی در فشار ثابت ـ انبسـاط   گرماهاي ویژه مولی گاز ایده
آل ـ آنتروپی و مفهوم آن ـ تغییر آنتروپی ـ تعادل گرمایی ـ محاسبه مقدار آنتروپی با توجه بـه    ایده

ها ـ تغییرات آنتروپی ماشین کارنو ـ بازده قانون اول ترمودینامیک ـ آنتروپی در دنیاي واقعی ماشین
  آماري آنتروپی) هاي حقیقی ـ دیدگاهها ـ بازده ماشینماشین کارنو ـ یخچال

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

4  

مکانیک مکانیک کوانتومی و 
  پیشرفته یکوانتوم

  مکانیک کوانتومی:
(تابش جسم سیاه ـ اثر فوتو الکتریک ـ اثر کامپتون ـ مبانی تجربی پیدایش نظریه کوانتومی 

 ش ـ اصل تطابق ـ آزمایش فرانک ـ هرتز) ـهاي موجی ذرات مادي ـ اتم بور و قواعد کوانتویژگی
هاي موج هاي موج ـ انتشار بسته(بستههاي موج، روابط عدم قطعیت و معادله شرودینگر بسته

هاي تابع در زمان، سرعت فاز و سرعت گروه ـ روابط عدم قطعیت ـ معادله شرودینگر ـ ویژگی
انه خطی در مکانیک کوانتومی و رابطه آن موج ـ ذره آزاد، جریان احتمال و معادله پیوستگی ـ تک

  با عملگر مکان در یک بعد ـ رابطه عدم قطعیت (شکل کلی))
(معادله ویژه مقداري شرودینگر ـ ذره در جعبه نامتناهی یک معادله شرودینگر مستقل از زمان 

ه پتانسیل هاي یک بعدي ـ پلگیري در مکانیک کوانتومی ـ پتانسیلبعدي ـ اصل بر هم نهی ـ اندازه
ـ ( نوسانگر کوانتومی ـ چاه پتانسیل متناهی ـ سد پتانسیل ـ پتانسیل تابع دلتا) ـ عملگرهاي نردبانی 

هاي نوسانگر هماهنگ در فضاي مکان (تابع موج) ـ نوسانگر هماهنگ واقع در میدان نمایش حالت
 )الکتریکی خارجی ـ نوسانگر هماهنگ در بیش از یک بعد ـ وابستگی زمان

  کانیک کوانتومی پیشرفته:م
اصول موضوعه  ـ هاي متوالیآزمایش اشترن گرالخـ آزمایش اشترن گرالخ( مباحث پایه

بررسی مقدماتی سیستم  ـ روابط عدم قطعیت ـ ماهیت مکانیک کوانتومی ـ مکانیک کوانتومی
 ـ حولهاي عملگر تپاسخ ـ تحول زمانی در مکانیک کوانتومی ـ عملگر انتقال ـ ايچند ذره

 و مسیر انتگرال میان ارتباط ـ اثر آهارونف ـ بوهم ـ ايتبدیالت پیمانه ـ انتگرال مسیر فاینمن
 )پارش تابع

هاي نمایش ـ ي زاویههاي تکانهویژه مقادیر ویژه کت ـ ايزاویه حرکت اندازه (ايي زاویهتکانه
 (Bell)نامساوي بل  ـ کوانتومیمکانیک آماري  ـ اي مداريي زاویهعملگر تکانه ـ عملگر دوران

  )عملگرهاي برداري تانسوري ـ

1عملگر وارونی زمان در سیستم با اسپین  ـ زمان وارونی ـ شبکه انتقالتقارن (
2(  

  الکترومغناطیس و 
  الکترودینامیک

  کترومغناطیس:ال
ها ـ ضرب داخلی و خارجی دو بردار ـ بردار برداري ـ جمع و تفریق بردار(قواعد سادهآنالیز برداري 

هاي بردار ـ معادله صفحه و خط در فضا ـ دستگاهواحد ـ تصویر یک بردار بر روي بردار دیگر ـ تجزیه 
مختصات متعامد ـ عنصر دیفرانسیلی طول ـ عنصر دیفرانسیلی سطح ـ عنصر دیفرانسیلی حجم ـ دستگاه 

اي ـ دستگاه مختصات کروي ـ تبدیل بردارهاي واحد در توانهمختصات کارتزین ـ دستگاه مختصات اس



اي به دکارتی و بالعکس ـ تبدیل هاي مختلف ـ تبدیل بردارهاي یکه از مختصات استوانهدستگاه
بردارهاي یکه از مختصات کروي به دکارتی و بالعکس ـ تبدیل بردارهاي یکه از مختصات کروي به 

ـ مختصات استوانه هاي اسکالر هاي توابع اسکالر ـ انتگرال سطحی و حجمی ـ میدانانتگرالاي و بالعکس 
-هاي برداري(دیورژانس و کرل) ـ کرل ـ میدانو برداري ـ مشتق میدان اسکالر (گرادیان) ـ مشتق میدان

-هاي برداري ـ انتگرالاي و غیر چرخشی ـ مشتقات مرتبه دوم ـ شرایط مرزي میدانهاي برداري سیملوله

(بارهاي الکتریکی ـ قانون شدت میدان الکتریکی ساکن  برداري ـ قضایاي آنالیزبرداري) ـهاي 
هاي میدان الکتریکی ساکن ـ رابطه بین شدت میدان کولمب ـ میدان الکتریکی ساکن ـ ویژگی

Eالکتریکی (


D) و چگالی شار الکتریکی(


 نون گاوس ـ دو قطبی الکتریکی ـ زاویه فضایی) ـ) ـ قا

اي اي ـ پتانسیل الکتریکی بارهاي نقطه(پتانسیل الکتریکی در اطراف بار نقطهپتانسیل الکتریکی 
هاي مختلف محاسبه پتانسیل گسسته ـ پتانسیل الکتریکی توزیع بارهاي الکتریکی پیوسته ـ روش

بودن جواب در حل مسائل الکترواستاتیک ـ قضیه مقدار الکتریکی ـ اصل بر هم نهی و اصل یکتا 
انرژي  میانگین ـ قضیه دو جانبگی گرین ـ رابطه بین شدت میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی) ـ

اي ـ انرژي الکترواستاتیکی توزیع بارهاي (انرژي الکترواستاتیکی توزیع بارهاي نقطهالکترواستاتیکی 
ـ نیروي  هاي الکتریکی ساکن) الکتریکی وارد بر سطح رسانا ـ نیرو و گشتاور در سیستمالکتریکی پیوسته 

ـ اجسام  هاها و خواص الکتریکی آنها و عایقهادي ـ (میدان الکتریکی در حضور اجسام هادي 
ها و الکتریکعایق در میدان الکتریکی ساکن ـ بردار چگالی شار الکتریکی ـ مقایسه پالریزاسیون در دي

ـ شرایط مرزي در الکتریسیته ساکن)هادي ـ اثر بارهاي القایی در رسانا ـ بسط چند قطبی    ها 
(حل معادله پواسون و الپالس  ـ روش تصاویر  ها) ـ(انرژي ذخیره شده در خازنها خازن

(مقاومت الکتریکی ـ اصل بقاي بار الکتریکی و هاي الکتریکی دائم جریان معادله الپالس) ـ
گی بار الکتریکی ـ جریان پایدار ـ شرایط مرزي در مسائل جریان الکتریکی دائم ـ دي معادله پیوست

  الکتریک ناقص (دي الکتریک تلفات دار))
  الکترودینامیک:

قانون  ـ تابع دلتاي دیراك ـ میدان الکتریکی ـ قانون کولمباي بر الکترواستاتیک (مقدمه
ها در میدان الکتریکی و ها و انفصالو دو قطبیهاي سطحی بار توزیع ـ پتانسیل اسکالر ـ گاوس

انرژي پتانسیل  ـ هاقضیه یگانگی جواب ـ قضیه گرین ـ معادالت پواسون و الپالس ـ پتانسیل
 روش وردشی) ـ ضرایب پتانسیل ـ الکترواستاتیک و چگالی انرژي ظرفیت

 ـ qروي وارد بر بار محاسبه نی ـ روش بار تصویر( )1مسائل مقدار مرزي در الکترواستاتیک (
کره رسانا در میدان  ـ اي در حضور یک کره رساناي بارداربار نقطه ـ محاسبه نیرو از روش دیگر

حل مسائل  ـ استفاده از تابع گرین، جواب عمومی براي پتانسیل ـ الکتریکی یکنواخت
الپالس  ـ نحل مسائل مقدار مرزي در مختصات کارتزی ـ الکترواستاتیک با روش توابع متعامد

 اي)مسائل مقدار مرزي در مختصات استوانه ـ دو بعدي
معادله  ـ معادله الپالس در مختصات کروي( )2مسائل مقدار مرزي در الکترواستاتیک (

کاربرد  ـ روش بدست آوردن ضریب بهنجارش توابع لژاندر ـ هاي لژاندرايلژاندر و چندجمله
بررسی شرایط عدم تقارن توابع لژاندر به زاویه  ـ ابع مولدکاربرد تو ـ تابع مولد ـ توابع لژاندر

 ـ هاي کرويبررسی شرط کامل بودن در هماهنگ ـ هاي لژاندرايتعامد چندحمله ـ سمتی
تابع بسل نوع سوم ـ تابع  ـ تابع بسل نوع دوم ـ تابع نویمن ـ توابع بسل ـهماهنگ کروي 

 ـ تابع مولد توابع بسل ـ یش انتگرالی توابع بسلنما ـ روابط بازگشتی براي توابع بسل ـ هنگل
 )ايمسائل مقدار مرزي در مختصات استوانه ـ موهومی kجواب معادالت بسل براي 

بسط  ـ حل مسائل پتانسیلی با بسط تابع گرین کروي ـ بسط توابع گرین در مختصات کروي(
 ـاي ستگاه مختصات استوانهبسط تابع گرین فضا تهی در د ـ ايتابع گرین در مختصات استوانه

تابع مولد تابع بسل به ازاي  ـ تابع گرین ذره آزاد ـ بررسی چند تعمیم بسل کاربردي
تابع گرین معکب مستطیلی با  ـ بسط تابع گرین بر حسب ویژه توابع ـ هاي بزرگآرگومان

  استفاده از روش قطبی)



         

مکانیک آماري ترمودینامیک و 
  1پیشرفته 

  مکانیک آماري:  ترمودینامیک و
ـ دما  ترمودینامیک: منحنـی همـدما ـ تـابع تعـادل        قانون صـفرم ترمودینامیـک ـ     (سیستم و محیط آن 

(ضریب انبساط حجمی ـ   هاي ترمودینامیکی ساده سیستم) ـ  aگرمایی ـ تعیین مقدار عددي  
 کار ـ گرما و قـانون اول ضریب انقباض همدما ـ کاربرد قضایاي ریاضی ـ کشش سطحی)   

  گازهاي کامل (جریان ایستا وار گرما) ـترمودینامیک 
، معرفی مقدماتی آنالیز iهايو توزیعDها،تعداد میکرو حالتمعرفی ( مکانیک آماري:

(آمار ماکسول بولتزمن، آمار فرمی  معرفی ترکیبی، مسایل بنیادي در مکانیک آماري)
هاي قابل یرآك، آمار بوزانیشتین (انیشتاین)، آمار ماکسول بولتزمن تصحیح شده، سیستمد

  )Dتمیز (متمرکز) و غیر قابل تمیز (نامتمرکز) ذرات، ماکسیم کردن
  :1مکانیک آماري پیشرفته 
 ـ یب استرلینگتقر ـ توزیع ـ احتمال آماري ـ احتمال کالسیکیاحتمال و مفاهیم پایه (

 ـ ترمودینامیک و آمار ـ آمار تمیزناپذیر ـ آمار تمییزپذیر ـ  توزیع گاوسی ـ ايتوزیع دوجمله
 آل کالسیک)گاز کامل (گاز ایده ـ تابع پارش و توزیع بولتزمن

 به دست آوردن قضیه لیوویل) ـ قضیه لیوویل ـ قضیه همپاري انرژي ـ فضاي فاز(  فاز فضاي
افت و خیز انرژي در  ـ هنگرد بندادي ـ هنگرد میکروبنداديدادي و بندادي (هنگرد میکروبن

 قضیه همپاري و قضیه ویریال) ـ هنگرد بنداري
  نوسانگرهاي هماهنگ 

 ـ مغناطش ـ انرژي ـ آنتروپی ـ دیدگاه کوانتومیـ  دیدگاه کالسیکیآمار پارامغناطیس (
  گرماي ویژه)

م ـ افت و خیز انرژي و چگالی در هنگردبندادي (روش اول ـ روش دو هنگردبندادي بزرگ
  بزرگ ـ افت و خیز چگالی ذرات ـ افت و خیز انرژي)

  مبانی نانوتکنولوژي

 )نمودارهاي اوربیتال مولکولی ـ قاعده فاجانس ـ هاي طیفیترم ـ تقارن(  شیمی معدنی
 تعریف پالسما) ـ آمارشیمی تجزیه (

طیف  ـ هاکربوهیدرات ـ فنول ـ آلدهید و کتون ـ نآلکی ـ آلکن ـ کایرالیتهشیمی آلی (
 )سنجی

دیاگرام فاز سیستم دو  ـ قانون دوم ترمودینامیک ـ ديرهاي کاربفرمولشیمی فیزیک (
 جزیی)

 ا)توابع همگرا یا واگر ـ طرز محاسبه مساحت رویه ـ عدد نپر ـ مشتق توابعریاضی (
  )کالستر اتمی ـ مبانی و مفاهیم فناوري نانو ـ تاریخچه نانوفنارينانوتکنولوژي (

 8:00ساعت ، 29/10/1398ن زمان برگزاري آزمو
  هاي جامع کلیه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون



  
  
  

  نانوفیزیک)  -علوم و فناوري نانومباحث (  نام دروس  ردیف

  زبان انگلیسی  1

اي، سـاختار  و گزارش، وجوه سببی، عبـارات مقایسـه  هاي اسمی، نقل قول گرامر: وجوه وصفی، گزاره
  جمله و نکات تکمیلی

  واژگان: کل فصل مطالعه شود.
  درك مطلب: کل فصل مطالعه شود

  استعداد تحصیلی  2

- زاویـه  - حرکت بر روي دایره - هاي کمی از مباحث (مسافت و سرعتحل مسئله و مقایسه کمیتی:
و  سواالت هـوش   - ساعت - هندسه اشکال فضایی- حتمحیط و مسا - تالس و تشابه - اشکال- هندسه

   مسائل متفرقه). - خالقیت
- مفـروض پنهـان   - تعیین موضـوع مـتن   - گیري از متن(تقویت استدالل، نتیجه استدالل منطقی:

  )هاي مشابه به هماستدالل
 (کل فصل مطالعه شود). تحلیلی

 کل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
  شناسی شامل:مجموعه دروس تخصصی در سطح کار

    3و  2و  1فیزیک پایه   3

(مرکز جرم ـ نیروهاي خارجی و حرکت مرکز جرم ـ مرکز جرم برخورد و مرکز جرم  :1فیزیک پایه 
اجسام پیوسته ـ مرکز جرم اجسام مرکب ـ چارچوب مرکز جرم و ارتباط آن با چارچوب آزمایشگاه ـ    

انی ـ دینامیک دورانی ـ دسـتگاه ذرات ـ انـرژي       (سینماتیک  دور دوران هاي با جرم متغیر) ـ سیستم
جنبشی و لختی دورانی ـ لختی دورانی در حالت پیوسته ـ دینامیـک دورانـی اجسـام صـلب ـ ترکیـب          
حرکات انتقالی و دورانی یک جسم صلب ـ غلتش همراه لغـزش ـ زوایـاي اویلـر ـ معـادالت اویلـر ـ            

ـ آونگ پیچشی ـ آونگ  آونگ سادهـ   وسانی سادهمعادله حرکت ن(نوسان  حرکت آزاد فرفره متقارن)
ـ انرژي حرکت نوسانی میرا ـ نوسانگر هماهنگ واداشته ـ تشدید ـ نوسانات  فیزیکی ـ نوسانگر هماهنگ میرا 

ـ  به دست آوردن فرکانس هاي جفت شده ـدو جسمی ـ نوسان در دو بعد ـ نوسان  نیروهاي  هاي سیستم) 
(شدت میدان گرانش (شـتاب گرانشـی) ـ پتانسـیل و انـرژي پتانسـیل        مرکزي، گرانش و قوانین کپلر 

هـا  گرانشی ـ نیروهاي مرکزي ـ بحث انرژي در حرکت تحت تأثیر نیروي مرکزي ـ بررسی انـواع حرکـت   
 سرعت فرار) تحت تأثیر نیروي مرکزي ـ قوانین کپلر ـ

جهـت  ـ ف سیم طویل حامـل جریـان     میدان مغناطیسی اطراـ  رباآهن( هاي مغناطیسیمیدان :2فیزیک پایه 
میـدان  ـ    تعیین جهت میـدان مغناطیسـی در حلقـه   ـ میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم موازي ـ خطوط میدان  

میدان مغناطیسی حاصـل از یـک پیچـه    ـ  اي (در مرکز آن)مغناطیسی حاصل از یک سیم به شکل کمان دایره
پیچـه ـ دو قطبـی      میـدان مغناطیسـی داخـل یـک    ـ   ملولهمیدان مغناطیسی داخل یک سیـ   قانون آمپر ـ  مسطح

چگالی انرژي ـ میدان حاصل از یک چنبره ـ  و سوي میدان در یک سیملوله Sو  Nتعیین قطبهايمغناطیسی ـ  
ـ نیروي وارد بر بار الکتریکی متحرك در یک میدان مغناطیسـی    ـ ضرب خارجی دو بردار حاصلـ مغناطیسی  

نیـروي مغناطیسـی وارد بـر سـیم     هاـ  ـ سیکلوترون رات باردار در میدان مغناطیسیحرکت ذتعیین جهت نیرو ـ  
ـ انـرژي  گشتاور نیـروي وارد بـر یـک حلقـه جریـان        ـ  نیروي بین دو سیم موازي حامل جریانـ حامل جریان  

قانون ـ ی تعریف شار مغناطیس( القاي الکترومغناطیسی )اثر هالـ مواد مغناطیسی پتانسیل مغناطیسی دو قطبیـ  
حرکت سیم (میله) رسانا در ـ میدان الکتریکی القائی در اطراف یک سیملوله ـ القائی  emfتعیین جهت ـ القاي فارادي 

نیروي ـ القاکنائی و القاگر ـ قانون لنز ـ القائی در میله emf تعیین جهت جریان یا ـ یک میدان مغناطیسی یکنواخت 
ـ قانون القاي متقابل ـ انرژي ذخیره شده در القاگر  ـ ه خودالقائی در القاگرجهت نیروي محرکـ محرکه خودالقائی  

مـدارهاي جریـان   ـ کاهش جریان در القاگر ـ RL  مدارـ ترانسفورماتور  ـ جریانهاي گردابیگوس در مغناطیس ـ 
 ویـه فـاز مـدار    زاـ فرکانس تشدید ـ   سري  RLCمدارـ  LCمدار  ـ اختالف فاز در مدارـ مقادیر مؤثر ـ متناوب 

RLC  توان در مدار ـ سريRLC مدار  ـ  متوالیRLC  ـ معادالت  ماکسول و امواج الکترومغناطیسـی    موازي ـ
Bرابطه بین هاي مغناطیسی القایی و بحث جریان جابجایی ـ میدان


Eو  


  )در خأل 

تحلیـل  ـ    و سه بعـد  بعد انتشار موج در دوهاي مکانیکی ـ (موج امواج و موج صوتی :3زیک پایه فی

 2آزمون 



ـ انرژي و توان موج پیشرونده در طول یک طناب ـ امـواج صـوتی ـ       ها در دو بعدریاضی تداخل موج
رابطـه میـان سـرعت، طـول مـوج و      ( نـور  تداخل در امواج صوتی ـ شدت صوت ـ زنش ـ پدیده دوپلر)

 بررسی نقاط ماکزیمم و مینیمم در آزمایش یانگـ  تداخل و پراشـ زاویه حد ـ فرکانس نور در یک محیط 
معیار ـ  رابطه پراش تک شکافـ  پراشـ  هاي نیوتنحلقهـ  بدون بازتاب شیشهـ  هاي نازكتداخل از فیلمـ 

  )تفکیک ریلی
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

4  

مکانیک یک کوانتومی و مکان
  پیشرفته یکوانتوم

  مکانیک کوانتومی:
(تکانه خطی کل در مکانیک کوانتومی ـ سامانه دو اي و ذرات یکسان هاي بس ذرهسامانه

اي ـ ذرات یکسان و اصل طرد پاولی ـ ذرات یکسان در چاه پتانسیل نامتناهی ـ ذرات یکسان و ذره
صول موضوعه مکانیک کوانتومی و نمادنگاري مبانی ریاضی و ا نوسانگر هماهنگ) ـ

گیري در هاي ماتریسی ـ مفهوم اندازههاي پایه و نمایشکت (فضاي کت ـ عملگرها ـ دیراك
پذیرهاي ناسازگار پذیرهاي سازگار در مقابل مشاهدهمکانیک کوانتومی و روابط عدم قطعیت ـ مشاهده

وابستگی  ي پیوستهـ  اصول موضوعه مکانیک کوانتومی ـهاسازيـ  طیفها و فرایند قطريـ تغییر پایه
مکانیک  زمانی، حد کالسیک و قضیه اهرنفست ـ تصویر شرودینگر در برابر تصویر هایزنبرگ) ـ

معادله شرودینگر در مختصات دکارتی ـ معادله  (معادله شرودینگر در سه بعد ـکوانتومی در سه بعد 
ـ  نظریه تکانه زاویهشرودینگر در مختصات قطبی ـ کروي ـ پ اي و اي ـمعادله زاویهتانسیل مرکزي

  اي مداري در مکانیک کوانتومیـ  معادله شعاعی ـ اتم هیدروژن)هاي کروي ـ تکانه زاویههماهنگ

1اي ذاتی (اسپین) ـ فرمیونهاي  اسپین(تکانه زاویهاي هاي زاویهاسپین و جمع اندازه حرکت
2

بوزونهایی ـ 

مکانیک کوانتومی و ذره باردار الکترون در میدان مغناطیسی ـ چند نمونه برگزیده از مبحث اسپیس ـ  ـ 1با اسپین 
هاي نگاري (اسپکتروسکوپی) حالتاي ـ نماد طیفهاي زاویهمتحرك در میدان الکترومغناطیسی ـ جمع تکانه

نظریۀ اختالل مرتبۀ  نظریه اختالل مستقل از زمان ناتبهگن ـ انـ (نظریه اختالل مستقل از زمنظریه اختالل  اتمی) ـ
ـ اتم 1اول ـ نظریه اختالل مستقل از زمان، مورد تبهگن ـ کاربرد نظریه اختالل مستقل از زمان در مسائل اتمی ـ 

زیمان اثر  ـ3ـ ساختار ریز اتم هیدروژن ـ 2 ـ هیدروژن در یک میدان الکتروستاتیک خارجی (اثر اشتارك)
(Zeeman effect)  ـ ساختار فوق ریز اتم هیدروژنـ  نظریه اختالل وابسته به زمان ـ پتانسیلهاي وابسته به زمان 4ـ

V V(t) هاي وردشی ـ اتم (روش  مباحث تکمیلی ـ تصویر برهمکنش ـ نظریه اختالل وابسته به زمان) ـ
طی ـ نمایش ماتریسی عملگرها و فرآیند قطري سازي ـ نمایش ماتریسی هلیوم ـ تابع موج در فضاي تکانه خ

سازي ماتریسهاي معرف عملگرها در مکانیک کوانتومی ـ پاریته ـ گسیل و عملگرها در مکانیک کوانتومیـ  قطري
  جذب تابشـ  قواعد گزینش در گذارهاي اتمی)

  مکانیک کوانتومی پیشرفته:
 اثر فرتو الکتریک ) ـ اختالل وابسته به زمان ـ الل تبهگناخت ـ تبهگن غیر اختاللاختالل (
عملگرها در نمایش ـ اي (کوانتش دوم)هاي بس ذرهنمایش سیستماي (هاي بس ذرهسیستم

 فضاي فوك )
 با ارتباط ـ کروي امواج و تخت امواج از یادآوري ـ اپتیکی قضیه ـ تقریب بورنپراکندگی (

Sتحلیلی  خواص ـ پراکندگی در مقید حاالت ـ ایکونال تقریب (k) در تقارنی مالحظات ـ 
 پراکندگی)

  ي دیراك)(معادله اي بر مکانیک کوانتومی نسبیتیمقدمه

و  سیالکترومغناط
  الکترودینامیک

  الکترومغناطیس:
 ي آمپـر) ـ   اي قـانون مـدار  (شـکل نقطـه   قانون آمپـر  (قانون بیوساوار) ـ میدان مغناطیسی ساکن 

مقایسـه  (پتانسیل مغناطیسی بـرداري ـ    پتانسیل مغناطیسی برداري و پتانسیل مغناطیسی اسکالر 
  )دوقطبی الکتریکی و دوقطبی مغناطیسی

شرایط مرزي در   (مغناطیس شدگی ـ بردار شدت میدان مغناطیسی) ـمواد مغناطیسی ـ مغناطیس شدگی  
نون فاراده ـ نیروهاي محرکه ترانسفورماتوري و حرکتی ـ ضرائب (قاـ القاي الکترومغناطیسی  مغناطیس ساکن

(نیروي مغناطیسی ـ نیروي وارد بر سیم حامل جریان در انرژي ونیروي مغناطیسی  خود القایی و القاي متقابل) ـ



ـ نیروي مغناطیسی بین دو مدار حامل جریان ـ نیرو و گشتاور بر حسب انرژي مغناطیسی ذ خیره یک میدان مغناطیسی 
ـ گذران توان الکتروامواج الکترومغناطیسی  شده) ـ ـ شرایط مرزي  مغناطیسی و بردار پویینتینگ (معادالت ماکسول 

اي و هاي نردههاي ساده و بدون منبع ـ معادالت موج در محیط رسانا ـ فرمولبندي پتانسیلـ معادالت موج در محیط
ـ تبدیالت پیمانه ـ حل معادالت موبرداري  ها ـ میدانهاي هماهنگ زمانی ـ امواج سینوسی ج به منظور یافتن پتانسیلاي 

ـ قطبش ـ امواج الکترومغناطیسی مسطح ـ امواج الکترومغناطیسی عرضی ـ امواج الکتریکی عرضـی ـ امـواج        شکل 
ـ انرژي و تکانه امواج الکترومغناطیسی ـ انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط بدون اتالف ـ  هايمغناطیسی عرضی 

ـ برخورد سیال به یک مرز مسطح دي الکتریک (فرود مایل از نارسانا به انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط با اتالف 
  اي ـ تابش)هاي حفرهکنندهنارسانا) ـ بازتاب از یک سطح رسانا ـ موجبرها ـ تشدید

  الکترودینامیک: 
( بسط چند قطبی  هاالکتریکوپی، ديهاي ماکروسکچند قطبی الکتروستاتیک محیط

 ـ ايدو قطبی نقطه ـ  محاسبه میدان الکتریکی ـ  دستگاه مختصات کروي ـ  براي یک توزیع بار
بسط چند قطبی انرژي مربوط به یک توزیع بـار در میـدان    ـ  متوسط حجمی میدان الکتریکی

یکی در محـیط دي  میـدان الکتروسـتات   ـ   ايانرژي بر هم کنس در دو قطبی نقطـه  ـ  خارجی
  ها)مسائل مقدار مرزي با دي الکتریک ـ الکتریک

معادالت  ـ قانون آمپر ـ قانون بیوساوار ـ ( چگالی جریان معادل پیوستگی مگنتواستاتیک
پتانسیل برداري براي یک حلقه  ـ پتانسیل برداري ـ دیفرانسیل مگنتواستاتیک و قانون آمپر

محاسبه پتانسیل برداري و میدان القائی بر حسب  ـ ويهاي بیضانتگرال ـ ايجریان دایره
میدان ناشی از یک  ـ میدان مغناطیسی توزیع جریان کراندار در نقاط دور ـ هاي کرويهماهنگ

شرایط  ـ انرژي نیرو و گشتاور مؤثر بر یک توزیع جریان جایگزیده ـ توزیع جریان جایگزیده
Bمرزي روي 

  وH
 هاي فرومغناطیسی ـ پتانسیل اسکالر مغناطیسی ـ حلقه هیستریزیس ـ

 ـ کره مغناطیده در یک میدان خارجی، آهن رباهاي دائمی ـ کره مغناطیده یکنواخت ـ سخت
انرژي در  ـمعادالت پخش  ـ القاي الکترومغناطیسی ـ بررسی حاالت حدي ـ حفاظ مغناطیسی

 ـ هاي مغناطیسی نیمه ساکن در رساناهامیدان ـ خود القاها و القاي متقابل ـ ناطیسیمیدان مغ
 عمق پوسته)

 مانهیلورنتس، پ مانهیپ ،يا مانهیپ لیماکسول، تبد ییجابه جا انیجر(معادالت ماکسول 
خواص  لیتبد نگ،یت نیپوئ هیقض دان،یم يبرا يریمعادله موج، پاسخ تأخ نیکولمب، تابع گر

 یو برگشت زمان، تک قطب ییو منابع تحت دوران، انعکاس فضا یسیمغناط يها دانیم
  )یسیمغناط

و تابش، پراش و  یچند قطب يها دانیتابش کننده،م يها ستمیانتشار امواج، موجبرها، س
  متحرك يخاص، برخورد، تابش بارها تینسب ،یپراکندگ

مکانیک آماري ترمودینامیک و 
  1پیشرفته 

  کانیک آماري:ترمودینامیک و م
 ـ   پذیري و مقیاس دمـاي کلـوین  یخچال و قانون دوم ترمودینامیک ـ برگشت  ترمودینامیک:

 گذارهاي فاز (ذوب، تبخیر و تصعید) ) ـ  Tds(کاربردهاي دومین معادله مواد خالص  ،آنتروپی
  ري فشار بخار)(گذار مرتبه اول ـ ذوب ـ تبخیر ـ تصعید: معادله کیرشهوف ـ ثابت فشار بخار ـ اندازه گی

 آنتروپی ـ (انرژي، گرما و کار ارتباط مکانیک آماري با ترمودینامیک مکانیک آماري:
 هاي متمرکز (جامد کریستالی)آنتروپی سیستم ـ هاي غیر متمرکز (گازها)آنتروپی سیستم ـ
 (بدست آوردن تابع پارش ارتباط مکانیک آماري با ترمودینامیک گرما و تابع پارش، فشار) ـ

انتقالی براي گازها، انرژي یک گاز کامل تک اتمی (انرژي انتقالی یک گاز کامل تک اتمی)، انرژي، 
آنتالپی، آنتروپی، آنتروپی براي سیستم متمرکز (جامدات)، انرژي آزاد هلمهولتز، تابع پارس براي 

  هاي مولکولی)تنديها، توزیع ها، تابع پارس ارتعاشی: دو اتمی، تابع پارش دورانی: دو اتمیمولکول
  :1مکانیک آماري پیشرفته 

 هنگرد بندادي بزرگ) ـ هنگرد بندادي ـ هنگرد میکروبنداديآمار کوانتومی (
  هاي داراي حرکت درونی)هاي گاز متشکل از مولکولسیستمآل) (گازهاي ساده (گاز ایده

گاز  ـ وز ـ انیشتینچگالش ب ـ آلرفتار ترمودینامیکی گاز ایدهآل (هاي بوزونی ایدهسیستم



  

ترمودینامیک تابش جسم  ـ درروآل در فرایند بیگاز بوزي ایده ـ آل در فرآیند هم دمابوزي ایده
 چگالی لختی میدان صوتی) ـ میدان صوتی ـ سیاه

انرژي آزاد  ـ vCظرفیت گرمایی ویژه  ـ Uانرژي داخلی آل (هاي فرمیونی ایدهسیستم
ستاره کوتوله  ـ گاز الکترونی فلزات ـ آلمغناطیسی گاز فرمیونی ایده رفتار ـ آنتروپی ـ هلمهولتز

  سفید)
و » حجم« ـ ریاضی خاص توابع ـ کوانتومی حالتهاي توزیع بر مرزي شرایط تاثیر( پیوست

بحثی در  ـ وز ـ انیشتینبحثی در مورد توابع ب ـ Rبعدي به شعاع nکرة » مساحت سطح«
  مورد توابع فرمی ـ دیراك)

  مبانی نانوتکنولوژي

 )خواص مغناطیسی ـ اجسام رسانا و غیر رسانا ـ ساختار بلوري اکسیدهاي مختلط ـ بلورها(
 ـ هاي مکانیکی شیمیایی تهیه نانوموادروش ـ هاي سنتز نانوموادروش( نانو مواد سنتز

 ـ هاي سنتز نانوذرات تک بعديروش ـ انوذرات صفر بعديهاي سنتز نروش ـ لیتوگرافی
 ـ هاي سنتز نانوذرات سه بعدي (نانوساختار بالک)روش ـ هاي سنتز نانوذرات دو بعديروش

 )اصالح سطح فاز نانو ـ تعاریف
نکات  ـ )SEMهاي الکترونی روبشی (میکروسکوپ ـ آماده سازي نمونه( نانو مواد شناسایی

 )(SAXS)ي کوچک ي ایکس با زاویهاشعه پراکندگی ـ مهم
  )کاربرد نانوتکنولوژي در پزشکی ـ کاربرد نانوذرات( کاربردهاي نانوذرات در فناوري نانو
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