
 

 
 

 

 (فوتونیک ) مباحث نام دروس ردیف

 زبان انگلیسي 1

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

  یوصف هایو گزاره یدیق هایگزاره

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

 استعداد تحصیلي 2

ها، تـوان ـ های كمی از مباحث )درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعـهسئله و مقایسهحل م كمیتي:

های جبـری ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقایسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارترادیكال

ـ ر ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاریتم ـ آمـاـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعیین عالمت ـ نامساوی

   آنالیز تركیبی و احتمال(.ـ  نظریه اعداد

های نقد ارتبـا  انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولی ـ روش ـهای منطقی )گزاره استدالل منطقي:

 علی ـ تضعیف استدالل(

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

 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

 ایذره رفتار - نسبیتی دینامیك - خاص نسبیت نظریه فیزیک مدرن 3
 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

4 

مکانیک مکانیک كوانتومي و 

 پیشرفته يكوانتوم

 مکانیک كوانتومي:

)تابش جسم سياه ـ اثر فوتو الكتريك ـ اثر كامپتون ـ مباني تجربي پيدايش نظريه كوانتومي 

 هاي موجي ذرات مادي ـ اتم بور و قواعد كوانتش ـ اصل تطابق ـ آزمايش فرانك ـ هرتز( ـيويژگ

هاي موج هاي موج ـ انتشار بسته)بستههاي موج، روابط عدم قطعيت و معادله شرودينگر بسته

هاي تابع در زمان، سرعت فاز و سرعت گروه ـ روابط عدم قطعيت ـ معادله شرودينگر ـ ويژگي

ذره آزاد، جريان احتمال و معادله پيوستگي ـ تكانه خطي در مكانيك كوانتومي و رابطه آن موج ـ 

 با عملگر مكان در يك بعد ـ رابطه عدم قطعيت )شكل كلي((

)معادله ويژه مقداري شرودينگر ـ ذره در جعبه نامتناهي يك معادله شرودينگر مستقل از زمان 

هاي يك بعدي ـ پله پتانسيل ر مكانيك كوانتومي ـ پتانسيلگيري دبعدي ـ اصل بر هم نهي ـ اندازه

عملگرهاي نردباني ـ ) نوسانگر كوانتومي ـ چاه پتانسيل متناهي ـ سد پتانسيل ـ پتانسيل تابع دلتا( ـ

هاي نوسانگر هماهنگ در فضاي مكان )تابع موج( ـ نوسانگر هماهنگ واقع در ميدان نمايش حالت

 (ر هماهنگ در بيش از يك بُعد ـ وابستگي زمانالكتريكي خارجي ـ نوسانگ

 مکانیک كوانتومي پیشرفته:

اصول موضوعه  ـ های متوالیآزمایش اشترن گرالخـ آزمایش اشترن گرالخ) مباحث پایه

بررسی مقدماتی سیستم  ـ روابط عدم قطعیت ـ ماهیت مكانیك كوانتومی ـ مكانیك كوانتومی

 ـ های عملگر تحولپاسخ ـ زمانی در مكانیك كوانتومی تحول ـ عملگر انتقال ـ ایچند ذره

 و مسیر انتگرال میان ارتبا  ـ اثر آهارونف ـ بوهم ـ ایتبدیالت پیمانه ـ انتگرال مسیر فاینمن

 )پارش تابع

های نمایش ـ ی زاویههای تكانهویژه مقادیر ویژه كت ـ ایزاویه حركت اندازه (ايي زاویهتکانه

 (Bell)نامساوی بل  ـ مكانیك آماری كوانتومی ـ ای مداریی زاویهعملگر تكانه ـ عملگر دوران

 )عملگرهای برداری تانسوری ـ

عملگر وارونی زمان در سیستم با اسپین  ـ زمان وارونی ـ شبكه انتقالتقارن )
1
2
) 

الکترومغناطیس و 

 الکترودینامیک
 الکترومغناطیس:

 1آزمون 



برداري ـ جمع و تفريق بردارها ـ ضرب داخلي و خارجي دو بردار ـ بردار )قواعد سادهداري آناليز بر

هاي بردار ـ معادله صفحه و خط در فضا ـ دستگاهواحد ـ تصوير يك بردار بر روي بردار ديگر ـ تجزيه 

ـ دستگاه  مختصات متعامد ـ عنصر ديفرانسيلي طول ـ عنصر ديفرانسيلي سطح ـ عنصر ديفرانسيلي حجم

اي ـ دستگاه مختصات كروي ـ تبديل بردارهاي واحد در مختصات كارتزين ـ دستگاه مختصات استوانه

اي به دكارتي و بالعكس ـ تبديل هاي مختلف ـ تبديل بردارهاي يكه از مختصات استوانهدستگاه

ختصات كروي به بردارهاي يكه از مختصات كروي به دكارتي و بالعكس ـ تبديل بردارهاي يكه از م

هاي اسكالر هاي توابع اسكالر ـ انتگرال سطحي و حجمي ـ ميداناي و بالعكس ـ انتگرالمختصات استوانه

-هاي برداري)ديورژانس و كرل( ـ كرل ـ ميدانو برداري ـ مشتق ميدان اسكالر )گراديان( ـ مشتق ميدان

-هاي برداري ـ انتگرالشرايط مرزي ميدان اي و غير چرخشي ـ مشتقات مرتبه دوم ـهاي برداري سيملوله

)بارهاي الكتريكي ـ قانون شدت ميدان الكتريكي ساكن  هاي برداري ـ قضاياي آناليزبرداري( ـ

هاي ميدان الكتريكي ساكن ـ رابطه بين شدت ميدان كولمب ـ ميدان الكتريكي ساكن ـ ويژگي

 ( ـ قانون گاوس ـ دو قطبي الكتريكي ـ زاويه فضايي( ـDالكتريكي) ( و چگالي شارEالكتريكي )

اي اي ـ پتانسيل الكتريكي بارهاي نقطه)پتانسيل الكتريكي در اطراف بار نقطهپتانسيل الكتريكي 

تانسيل هاي مختلف محاسبه پگسسته ـ پتانسيل الكتريكي توزيع بارهاي الكتريكي پيوسته ـ روش

الكتريكي ـ اصل بر هم نهي و اصل يكتا بودن جواب در حل مسائل الكترواستاتيك ـ قضيه مقدار 

انرژي  ميانگين ـ قضيه دو جانبگي گرين ـ رابطه بين شدت ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي( ـ

اتيكي توزيع بارهاي اي ـ انرژي الكترواست)انرژي الكترواستاتيكي توزيع بارهاي نقطهالكترواستاتيكي 

هاي الكتريكي ساكن( الكتريكي پيوسته ـ نيروي الكتريكي وارد بر سطح رسانا ـ نيرو و گشتاور در سيستم

)ميدان الكتريكي در حضور اجسام هادي ـ اجسام  هاها و خواص الكتريكي آنها و عايقهادي ـ

ها و الكتريكمقايسه پالريزاسيون در ديعايق در ميدان الكتريكي ساكن ـ بردار چگالي شار الكتريكي ـ 

 ها ـ اثر بارهاي القايي در رسانا ـ بسط چند قطبي ـ شرايط مرزي در الكتريسيته ساكن(هادي

)حل معادله پواسون و الپالس  ـ روش تصاوير  ها( ـ)انرژي ذخيره شده در خازنها خازن

ريكي ـ اصل بقاي بار الكتريكي و )مقاومت الكتهاي الكتريكي دائم جريان معادله الپالس( ـ

معادله پيوستگي بار الكتريكي ـ جريان پايدار ـ شرايط مرزي در مسائل جريان الكتريكي دائم ـ دي 

 الكتريك ناقص )دي الكتريك تلفات دار((

 الکترودینامیک:

قانون  ـ تابع دلتای دیراك ـ میدان الكتریكی ـ قانون كولمباي بر الکترواستاتیک )مقدمه

ها در میدان الكتریكی و ها و انفصالهای سطحی بار و دو قطبیتوزیع ـ پتانسیل اسكالر ـ گاوس

انرژی پتانسیل  ـ هاقضیه یگانگی جواب ـ قضیه گرین ـ معادالت پواسون و الپالس ـ پتانسیل

 روش وردشی( ـ ضرایب پتانسیل ـ الكترواستاتیك و چگالی انرژی ظرفیت

 ـ qمحاسبه نیروی وارد بر بار  ـ روش بار تصویر) (1لکترواستاتیک )مسائل مقدار مرزي در ا

كره رسانا در میدان  ـ ای در حضور یك كره رسانای بارداربار نقطه ـ محاسبه نیرو از روش دیگر

حل مسائل  ـ استفاده از تابع گرین، جواب عمومی برای پتانسیل ـ الكتریكی یكنواخت

الپالس  ـ حل مسائل مقدار مرزی در مختصات كارتزین ـ عامدالكترواستاتیك با روش توابع مت

 ای(مسائل مقدار مرزی در مختصات استوانه ـ دو بعدی

معادله  ـ معادله الپالس در مختصات كروی) (2مسائل مقدار مرزي در الکترواستاتیک )

كاربرد  ـ روش بدست آوردن ضریب بهنجارش توابع لژاندر ـ های لژاندرایلژاندر و چندجمله

بررسی شرایط عدم تقارن توابع لژاندر به زاویه  ـ كاربرد توابع مولد ـ تابع مولد ـ توابع لژاندر

 ـ های كرویبررسی شر  كامل بودن در هماهنگ ـ های لژاندرایتعامد چندحمله ـ سمتی

ع تابع بسل نوع سوم ـ تاب ـ تابع بسل نوع دوم ـ تابع نویمن ـ توابع بسل ـهماهنگ كروی 

 ـ تابع مولد توابع بسل ـ نمایش انتگرالی توابع بسل ـ روابط بازگشتی برای توابع بسل ـ هنگل

 (ایمسائل مقدار مرزی در مختصات استوانه ـ موهومی kجواب معادالت بسل برای 

بسط  ـ حل مسائل پتانسیلی با بسط تابع گرین كروی ـ بسط توابع گرین در مختصات كروی)



        

 ـای بسط تابع گرین فضا تهی در دستگاه مختصات استوانه ـ ایصات استوانهتابع گرین در مخت

تابع مولد تابع بسل به ازای  ـ تابع گرین ذره آزاد ـ بررسی چند تعمیم بسل كاربردی

تابع گرین معكب مستطیلی با  ـ بسط تابع گرین بر حسب ویژه توابع ـ های بزرگآرگومان

 استفاده از روش قطبی(
 هاي جامع كلیه مباحث گنجانده خواهد شد.ر آزموند



 
 

 

 (فوتونیکمباحث ) نام دروس ردیف

 زبان انگلیسي 1

ای، سـاختار های اسمی، نقل قول و گزارش، وجوه سـببی، عبـارات مقایسـهگرامر: وجوه وصفی، گزاره

 جمله و نكات تكمیلی

 واژگان: كل فصل مطالعه شود.
 مطالعه شوددرك مطلب: كل فصل 

 استعداد تحصیلي 2

-زاویـه - حركت بر روی دایـره -های كمی از مباحث )مسافت و سرعتحل مسئله و مقایسه كمیتي:

و سواالت هوش  -ساعت -هندسه اشكال فضایی -محیط و مساحت - تالس و تشابه -اشكال -هندسه

   مسائل متفرقه(. -خالقیت 

-مفـرو  پنهـان-تعیـین موضـوع مـتن -یری از مـتنگ)تقویت استدالل، نتیجه استدالل منطقي:

 )های مشابه به هماستدالل

 .كل فصل مطالعه شود :تحلیلي
 كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

 فیزیک مدرن 3
( بور راترفورد، تامسون،) اتمی الگوهای - مادی ذرات موجی هایجنبه :كوانتومی اثرهای

 كوانتومی مكانیك در اساسی مفاهیم و هیدروژن اتم -
 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

4 
مکانیک مکانیک كوانتومي و 

 پیشرفته يكوانتوم

 مکانیک كوانتومي:

)تكانه خطي كل در مكانيك كوانتومي ـ سامانه دو اي و ذرات يكسان هاي بس ذرهسامانه

اصل طرد پاوُلي ـ ذرات يكسان در چاه پتانسيل نامتناهي ـ ذرات يكسان و  اي ـ ذرات يكسان وذره

مباني رياضي و اصول موضوعه مكانيك كوانتومي و نمادنگاري  نوسانگر هماهنگ( ـ

گيري در هاي ماتريسي ـ مفهوم اندازههاي پايه و نمايشكت )فضاي كِت ـ عملگرها ـ ديراك

پذيرهاي ناسازگار پذيرهاي سازگار در مقابل مشاهدهـ مشاهده مكانيك كوانتومي و روابط عدم قطعيت

وابستگي  هاي پيوسته ـ اصول موضوعه مكانيك كوانتومي ـسازي ـ طيفها و فرايند قطريـ تغيير پايه

مكانيك  زماني، حد كالسيك و قضيه اهرنفست ـ تصوير شرودينگر در برابر تصوير هايزنبرگ( ـ

معادله شرودينگر در مختصات دكارتي ـ معادله  دله شرودينگر در سه بعد ـ)معاكوانتومي در سه بعد 

اي و اي ـمعادله زاويهشرودينگر در مختصات قطبي ـ كروي ـ پتانسيل مركزي ـ نظريه تكانه زاويه

 اي مداري در مكانيك كوانتومي ـ معادله شعاعي ـ اتم هيدروژن(هاي كروي ـ تكانه زاويههماهنگ

1اي ذاتي )اسپين( ـ فرميونهاي  اسپين)تكانه زاويهاي هاي زاويهاندازه حركتاسپين و جمع 
2

ـ بوزونهايي 

مكانيك كوانتومي و ذره باردار الكترون در ميدان مغناطيسي ـ چند نمونه برگزيده از مبحث اسپيس ـ  ـ 1با اسپين 

هاي نگاري )اسپكتروسكوپي( حالتاي ـ نماد طيفهاي زاويهمتحرك در ميدان الكترومغناطيسي ـ جمع تكانه

نظرية اختالل مرتبة  نظريه اختالل مستقل از زمان ناتبهگن ـ )نظريه اختالل مستقل از زمان ـنظريه اختالل  اتمي( ـ

ـ اتم 1ـ  اول ـ نظريه اختالل مستقل از زمان، مورد تبهگن ـ كاربرد نظريه اختالل مستقل از زمان در مسائل اتمي

اثر زيمان  ـ3ـ ساختار ريز اتم هيدروژن ـ 2 ـ هيدروژن در يك ميدان الكتروستاتيك خارجي )اثر اشتارك(

(Zeeman effect)  ـ ساختار فوق ريز اتم هيدروژن ـ نظريه اختالل وابسته به زمان ـ پتانسيلهاي وابسته به زمان 4ـ

V V(t) هاي وردشي ـ اتم )روش  مباحث تكميلي ـ نظريه اختالل وابسته به زمان( ـ ـ تصوير برهمكنش

هليوم ـ تابع موج در فضاي تكانه خطي ـ نمايش ماتريسي عملگرها و فرآيند قطري سازي ـ نمايش ماتريسي 

سيل و سازي ماتريسهاي معرف عملگرها در مكانيك كوانتومي ـ پاريته ـ گعملگرها در مكانيك كوانتومي ـ قطري

 جذب تابش ـ قواعد گزينش در گذارهاي اتمي(

 مکانیک كوانتومي پیشرفته:

 اثر فرتو الكتریك ( ـ اختالل وابسته به زمان ـ اختالل تبهگن ـ تبهگن غیر اختاللاختالل )

عملگرها در نمایش ـ ای )كوانتش دوم(های بس ذرهنمایش سیستماي )هاي بس ذرّهسیستم

 2آزمون 



 

 فضای فوك (

 با ارتبا  ـ كروی امواج و تخت امواج از یادآوری ـ اپتیكی قضیه ـ تقریب بورن)پراكندگي 

Sتحلیلی  خواص ـ پراكندگی در مقید حاالت ـ ایكونال تقریب (k) در تقارنی مالحظات ـ 

 پراكندگی(

 ی دیراك()معادله اي بر مکانیک كوانتومي نسبیتيمقدمه

الکترومغناطیس و 

 لکترودینامیکا

 الکترومغناطیس:

 اي قـانون مـداري آمپـر( ـ)شـكل نقطـه قانون آمپرر )قانون بيوساوار( ـميدان مغناطيسي ساكن 

مقايسـه )پتانسيل مغناطيسـي بـرداري ـ پتانسيل مغناطيسي برداري و پتانسيل مغناطيسي اسكالر 

 (دوقطبي الكتريكي و دوقطبي مغناطيسي

ـ گي مواد مغناطيسي ر مغناطيس شد شررايط مررزي در   )مغناطيس شدگيـ  بردار شـدت ميـدان مغناطيسـي(

ـ ضـرائب ر القاي الكترومغناطيسي  مغناطيس ساكن )قانون فارادهـ  نيروهـاي محركـه ترانسـفورماتوري و حركتـي 

ـيم حامـل جريـانانرژي ونيروي مغناطيسي  خود القايي و القاي متقابل(ـ  ـ  نيـروي وارد بـر س در  )نيـروي مغناطيسـي

ـتاور بـر حسـب انـرژي مغناطيسـي ذخيـره  يك ميدان مغناطيسيـ  نيروي مغناطيسي بين دو مدار حامل جريانـ  نيـرو و گش

مغناطيسـي و بـردار پويينتينـگ )معادالت ماكسولـ  شرايط مرزيـ  گذران توان الكتروامواج الكترومغناطيسي  شده(ـ 

ـ  مـ معادالت موج در محيط ـيلهاي ساده و بدون منبع ـ فرمولبنـدي پتانس ـيط رسـانا  اي و هاي نـردهعـادالت مـوج در مح

ـ امـواج سينوسـي ايـ  حل معادالت موج به منظور يافتن پتانسيلبرداريـ  تبديالت پيمانه ـ ميـدانهاي هماهنـگ زمـاني  ها 

ـ  امـواج الكتريكـي عرضـي ـ  امـواج الكترومغناطيسـي عرضـي ـ امـواج  شكلـ  قطبشـ  امواج الكترومغناطيسي مسـطح

ـ مغناطيسي عرضيـ  انرژي و تكانه امواج الكترومغناطيسيـ  انتشـار امـواج الكترومغناطيسـي در محيط هـاي بـدون اتـالف 

الكتريك )فرود مايـل از نارسـانا بـه انتشار امواج الكترومغناطيسي در محيط با اتالفـ  برخورد سيال به يك مرز مسطح دي

 ايـ  تابش(هاي حفرهكنندهناـ  موجبرهاـ  تشديدنارسانا(ـ  بازتاب از يك سطح رسا

 الکترودینامیک: 

) بسط چند قطبـی  هاالکتریکهاي ماكروسکوپي، ديچند قطبي الکتروستاتیک محیط

 ـ ایدو قطبی نقطه ـ محاسبه میدان الكتریكی ـ دستگاه مختصات كروی ـ برای یك توزیع بار
بی انرژی مربو  به یك توزیـع بـار در میـدان بسط چند قط ـ متوسط حجمی میدان الكتریكی

میـدان الكتروسـتاتیكی در محـیط دی  ـ ایانرژی بر هم كنس در دو قطبـی نقطـه ـ خارجی

 ها(مسائل مقدار مرزی با دی الكتریك ـ الكتریك

معادالت  ـ قانون آمپر ـ قانون بیوساوار ـ ) چگالی جریان معادل پیوستگی مگنتواستاتیک

پتانسیل برداری برای یك حلقه  ـ پتانسیل برداری ـ واستاتیك و قانون آمپردیفرانسیل مگنت

محاسبه پتانسیل برداری و میدان القائی بر حسب  ـ های بیضویانتگرال ـ ایجریان دایره

میدان ناشی از یك  ـ میدان مغناطیسی توزیع جریان كراندار در نقا  دور ـ های كرویهماهنگ

شرایط  ـ انرژی نیرو و گشتاور مؤثر بر یك توزیع جریان جایگزیده ـ توزیع جریان جایگزیده

های فرومغناطیسی ـ پتانسیل اسكالر مغناطیسی ـ حلقه هیستریزیس ـ Hو  Bمرزی روی 

 ـ اهای دائمیكره مغناطیده در یك میدان خارجی، آهن رب ـ كره مغناطیده یكنواخت ـ سخت
انرژی در  ـمعادالت پخش  ـ القای الكترومغناطیسی ـ بررسی حاالت حدی ـ حفاظ مغناطیسی

 ـ های مغناطیسی نیمه ساكن در رساناهامیدان ـ خود القاها و القای متقابل ـ میدان مغناطیسی
 عمق پوسته(

 مانهیورنتس، پل مانهیپ ،یا مانهیپ لیماكسول، تبد ییجابه جا انیجر)معادالت ماكسول 

خواص  لیتبد نگ،یت نیپوئ هیقض دان،یم یبرا یریمعادله موج، پاسخ تأخ نیكولمب، تابع گر

 یو برگشت زمان، تك قطب ییو منابع تحت دوران، انعكاس فضا یسیمغناط یها دانیم

 (یسیمغناط

و تابش، پراش و  یچند قطب یها دانیتابش كننده،م یها ستمیانتشار امواج، موجبرها، س

 متحرك یخاص، برخورد، تابش بارها تینسب ،یپراكندگ
 هاي جامع كلیه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون


