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 دکتز احغبى خذاهزادی هذرط;  
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 اّذاف ٍیضُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ;

 یشیک هکبًیکٍ هقذهِ ای ثز فآؽٌبیی ثب هفبّین اًذاسُ گیزی در فیشیک -1

 ; در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ               

  اصلی ٍفرعی فیسیىی ٍ تفبٍت آًْب را تؽریح وٌذ.وویت ّبی 

  ُگیری اًَاع وویت ّب را تَضیح دّذ. طرز اًذاز 

 هعبدالت دیوبًعیَى هرثَط ثِ وویت ّبی فیسیىی را ثذظت اٍرد. 

  تَضیح دّذ. وراُ ثب هثبل در رادیَلَشی ّثردار را تعریف وٌذ ٍ لَاًیي وبر ثب ثردار را 

  ٍتفبدُ از رٍاثط تَضیح دّذ. را ثب اظهفبّین ًیرٍ، گؽتبٍر ًیر 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 

 عیٌوبتیک ٍ هکبًیک حزکت –آؽٌبیی ثب هکبًیک کالعیک  -3

 ; در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ              

 یه حروت ررُ را تؽریح وٌذ. حروت در یه ٍ دٍ ثعذ ٍ هعبدالت ظیٌوبت 

 هثبلْبی هرتجط ثب ایي هَضَع در  لَاًیي ًیَتَى ٍ هفَْم تعبدل را تؽریح وٌذ ٍ

 . رادیَلَشی را ثیبى وٌذ

  .هعبئل فیسیىی هىبًیه را ثب تدسیِ ًیرٍّبی هعئلِ تحلیل وٌذ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 

 آؽٌبیی ثب هفبّین کبر ٍ اًزصی -4

 ;َ قبدر ثبؽذدر پبیبى داًؾج

  .هفبّین وبر ٍ اًرشی را تؽریح وٌذ ٍ وبرثرد آى در رادیَلَشی را ثررظی وٌذ 

  هعبئل هرتجط  اًرشی در هىبًیه را تدسیِ تحلیل وٌذخرم ٍ هعبئل هرتجط ثب پبیعتگی ٍ

 . را حل ًوبیذ

  .ثب ؼٌبخت ظطَح ّن پتبًعیل ًیرٍّبی پبیعتبر را تَضیح دّذ 

 ل وٌذ.هعبئل هرثَط ثِ فصل را ح 

 

 ٍ کبرثزد آى در رادیَلَصی ، ثزخَردآؽٌبیی ثب هفبّین اًذاسُ حزکت -5

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

   .هفَْم اًذازُ حروت )تىبًِ خطی( را ثیبى وٌذ 

   .پبیعتگی تىبًِ خطی را تدسیِ تحلیل ًوبیذ ٍ هعبئل هرتجط ثب آى را حل وٌذ 

  طی در رادیَلَشی را تجییي ًوبیذ.هثبلْبیی از وبرثرد لَاًیي پبیعتگی تىبًِ خ 

 را تحلیل ًوبیذ.  هفَْم ثرخَرد را درن وردُ ٍ ثتَاًذ هعبئل هرتجط ثب ثرخَرد 

  .هثبلْبیی از هفبّین ثرخَرد در رادیَلَشی را تؽریح وٌذ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

  
 
 



ر فیشیک ٍ هفَْم تؼبدل، ًَعبى ٍ گزاًؼ دثب عیٌوبتیک دٍراى هقذهبتی آؽٌبیی  -6

 کالعیک 

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

    .هفبّین اظبظی ظیٌوبتیه دٍراى را تؽریح وٌذ 

 وبرثردی در رادیَلَشی تؽخیصی تدسیِ تحلیل ًوبیذ.  ب دٍارى را ثب اظتفبدُ از هثبلهعبئل هرتجط ث 

  .هفَْم تعبدل را ثب اظتفبدُ از آهَختِ ّبی ظیٌوبتیه دٍارى تؽریح وٌذ 

 عبئل همذهبتی هرتجط ثب ًَظبى را ثب اظتفبدُ از هثبلْبی وبرثردی در رادیَلَشی تحلیل هفبّین ٍ ه

 ًوبیذ. 

  .لبًَى گراًػ را ًَؼتِ اّویت آى در رادیَلَشی تؽخیصی تَضیح دّذ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 
 

 آؽٌبیی ثب هفبّین ػلن الکتزٍهغٌبطیظ; الکتیزیغتِ  -7

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

  ُهیذاى الىتریىی، پتبًعیل الىتریىی را  لبًَى گَض، ،لبًَى وَلي ،ُهفبّین ثبر، هبد

 تعریف وٌذ . 

  تحلیل ًوبیذ. فَق را در رادیَلَشی تؽخیصی هفبّین هعبئل هرتجط ثب 

  .همبٍهت الىتریىی اًَاع آى ٍ عَاهل هَثر ثرا آى را تؽریح وٌذ 

 را ؼرح دّذ.  رٍغ ّبی هختلف ثعتي همبٍهت ّبی ظری ٍ هَازی 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 
 

 لکتزٍهغٌبطیظ; الکتزیغیتِ )اداهِ (آؽٌبیی ثب هفبّین ػلن ا -8

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

  خبزى ٍ ظرفیت خبزى  را تعریف ٍ عَاهل هَثر ثر ظرفیت خبزى را تَضیح دّذ 

 ظری ٍ هَازی را( ؼرح را ثیبى ٍ رٍغ ّبی ثْن ثعتي خبزى ّب) ٍ دی الىتریه اًَاع خبزى

 دّذ

   .پرٍ خبلی ؼذى خبزى ٍ اًرزی رخیرُ ؼذُ  را ّوراُ ثبهعبدالت ریبضی اًْب تَضیح دّذ 

 ی هحروِ ٍ هذارّب را تدسیِ ٍ تحلیل وٌذ. ٍرهجبحث هرتجط ثب ًی 

 لَاًیي اٍل ٍدٍم ویرؼْف را در ثذظت اٍردى خریبى ٍاختالف پتبًعیل در یه هذار ثىبر ثٌذد. 

 َط ثِ فصل را حل وٌذ.هعبئل هرث 

 

 آؽٌبیی ثب هفبّین ػلن الکتزٍهغٌبطیظ; هغٌبطیظ -9

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

   .هیذاى هغٌبطیعی ٍ ٍاحذ آى را تعریف وٌذ 

  لبًَى آهپر، فبرادی ٍ لٌس را تؽریح ٍ هعبئل هرتجط ثب آى را ثب رهر هثبلْبی وبرثردی در

 رادیَلَشی تؽخیصی ثیبى وٌذ. 

 پذیذُ خَد المبیی را تَضیح ٍ ضریت خَد  المب گر را تعریف ،الىترهغٌبطیعی ٍ  پذیذُ المبی

 . المبیی را ؼرح ًوبیذ

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 



 

آؽٌبیی ثب هفبّین ػلن الکتزٍهغٌبطیظ; خَاؿ هغٌبطیغی هبدُ ، ًَعبًبت  -:

 ٌبطیغی قَاًیي هبکغَل ٍ اهَاج الکتزٍهغ بطیغی ، حزیبى ّبی هتٌبٍة،الکتزٍهغٌ

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ٍلطجی هغٌبطیعی را تعریف وٌیذ ٍ وبرثرد آى را در رادیَلَشی تؽخیصی ثیبى  گؽتبٍر د

 وٌذ. 

  .دیبهغٌبطیط، پبراهغٌبطیط ٍ فرٍهغٌبطیط را تؽریح وٌذ 

  ُاًَاع هذارّبی ًَظبى وٌٌذRLC .را ثؽٌبظذ ٍ هعبئل هرثَطِ را تدسیِ تحلیل وٌذ 

 ٍلتبش هَلذ ٍ خریبى هذارّبی  ؼٌبظبیی ٍ راثطِ  هتٌبٍةریبى ّبی خRLC  .را ثیبیذ 

 .هعبدالت هبوعَل را تؽریح وٌذ 

 راثطِ تَاى ٍ ؼذت اهَاج را ثٌَیعذ. را ًبم ثجرد  اهَاج الىترٍهغٌبطیعی ٍ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 

 ;اعتبتیک ٍ دیٌبهیک ؽبرُ ّب  هقذهِ ای ثز -21

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

  .فؽبر را تعریف وٌذ ٍ ٍاحذّبی آى را ثیبى وٌذ 

  .اثر ًیرٍی گراًػ را ثر ؼبرُ ّب تؽریح وٌذ 

  .ًیرٍی ثبالثری را ثب رور هثبل ّبیی تجییي ٍ تدسیِ تحلیل وٌذ 

  .اًَاع حریبى ؼبرُ ّب را ًبم ثردُ آًْب را ثب ّن همبیعِ وٌذ 

 َرت تحلیلی تَضیح دّیذ. ثِ صی را در ؼبرُ ّب را هعبدالت پیَظتگی ٍ ثرًَل 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 

 ٍ ًظزیِ جٌجؾی گبسّب هفَْم آًتزٍپی دهب،گزهب، قَاًیي تزهَدیٌبهیک،آؽٌبیی ثب  -22

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

  ،عیذ. گرهبی ٍیصُ را تعریف وٌذ ٍاحذ اى را ثٌَیتفبٍت هفبّین دهب ٍ گرهب را تؽریح وٌذ 

  .لَاًیي ترهَدیٌبهیه را ثب رور هثبل ّبی وبرثردی تؽریح وٌذ 

  .اًَاع رٍؼْبی اًتمبل گرهب را ّوساُ ثب رٍاثط اًْب تَضیح دّذ 

  .هفبّین اًتبلپی ، آًترٍپی ٍ اًررشی آزاد را تؽریح وٌذ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 
 

  فیشیک اهَاج صَتی پذیذُ ّبی هَجی; آؽٌبیی ثب  -23

 ;ر پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذد

  .هفَْم هَج را ثب رٍاثط هرثَط ثِ ًظریِ ریبضی اهَاج تؽریح وٌذ 

  .هفبّین ثرّن ًْی اهَاج ٍ اهَاج ایعتبدُ  را تؽریح وٌذ 

  .اًَاع هختلف اهَاج را تؽریح وٌذ ٍ ٍیصگی اهَاج طَلی را تؽریح وٌذ 

  .هفَْم تؽذیذ را تَضیح دّذ 

 ل وٌذ.هعبئل هرثَط ثِ فصل را ح 



 
 

  آؽٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَجی; فیشیک ًَر -24

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

  هفَْم تذاخل را ّوراُ ثب رٍاثط ریبضی آى ًَؼتِ ٍ اّویت آى را در رادیَلَشی تؽخیصی ثیبى

 وٌذ.

  هفَْم پراغ را ّوراُ ثب رٍاثط ریبضی آى ًَؼتِ ٍ اّویت آى را در رادیَلَشی تؽخیصی ثیبى

 وٌذ.

  ثبزتبة ٍ ؼىعت را ّوراُ ثب رٍاثط ریبضی آى ًَؼتِ ٍ اّویت آى را در رادیَلَشی هفَْم

 تؽخیصی ثیبى وٌذ.

  .لطجػ را تعریف وٌذ ٍ هثبل ّبی وبرثردی آى را ثذاًذ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 
 

 فیشیک اتویآؽٌبیی ثب فیشیک ًَیي;   -25

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 یف وٌذ. ررُ را تعر-دٍگبًگی هَج 

  تؽریح وٌذ. هذل ّبی اتوی را 

  .اثعبد اتن، اًرشی ثعتگی الىترٍى ّب در هذارّبی الىترًٍی را تحلیل وٌذ 

  .اّویت فیسوی اتوی در رادیَلَشی تؽخیصی را تَضیح دّذ 

 .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 
 

 فیشیک ّغتِ ای آؽٌبیی ثب فیشیک ًَیي ;  -26

 ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 بختبر ّعتِ را را تؽریح وٌذ. ظ 

  .هذل ّبی ّعتِ را تؽریح وٌذ 

  .رادیَاوتیَیتِ را تعریف ٍ هعبدالت هرتجط ثِ آى را ثٌَیعذ 

  .ٍاحذّبی رادیَاوتیَیتِ را ثٌَیعیذ 

   .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 

 )اداهِ (فیشیک ّغتِ ای آؽٌبیی ثب فیشیک ًَیي ; -27

  ;در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ًَاع ٍاپبؼی ّب را تؽریح وٌذ هعبدالت آى را ًَؼتِ ٍ در هَرد اّویت ّر یه تَضیح دّذ. ا 

 .ؼىبفت ٍ ّودَؼی را تعریف وٌذ 

  .اعذاد خبدٍیی در فیسیه ّعتِ ای را ثؽٌبظذ 

 اًرشی را در هعبدالت ّعتِ ای تحلیل وٌذ. -ّن ارزی خرم 

  .هعبئل هرثَط ثِ فصل را حل وٌذ 

 

 



  

  هٌبثغ;

i.  ّبلیذی ، رسًیک –فیشیک 

ii.  دعتگْبی تصَیزثزداری پشؽکی فیشیک– dowsset  

iii. کزاهز -فیشیک ثزای ػلَم سیغتی 

 تکَیٌیآهَسػ   رٍػ تذریظ;

 

 فیلن ّبی آهَسؽی -پبٍرپَیٌت-ٍیذیَپزٍصکتَر ٍعبیل آهَسؽی ;

 کبر ػولی در آسهبیؾگبُ ثغتِ ثِ هیشاى اهکبًبت گزٍُ اًجبم خَاّذ گزفت. 

 

 

 عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی 

عْن اس ًوزُ کل)ثز  رٍػ       آسهَى

 حغت درصذ(

 عبػت تبریخ 

دُ دلیمِ اٍل  ّر خلعِ ًورُ 2 ؼفبّی کَئیش

 والض

خبرج از ظبعبت درظی  خلعبت ؼؽن ٍ دّن  ًورُ 4 تؽریحی-وتجی تزم آسهَى هیبى 

ٍ طجك ّوبٌّگی ثب 

 ًوبیٌذُ والض

 رور ؼذُ در ثرًبهِ ًورُ 12 تعتی-وتجی آسهَى پبیبى تزم

 اهتحبًبت

 

حضَر فؼبل در 

 کالط

پرظػ ٍ پبظخ 

 ؼفبّی

 - ّر خلعِ ًورُ 2  

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ;

 حضَر ثِ هَقغ ٍ حفظ ًظن درکالط

 حل هغبئل آخز ّز فصل قجل اس ؽزٍع فصل قجلی

 ًوزُ ثِ اسای حل ّز هغئلِ فیشیک هزثَط ثِ درط جلغِ قجل  در صَرت غیز تکزاری ثَدى 1.3

 ّوزاُ داؽتي قلن، کبغذ ٍ هبؽیي حغبة جْت حل هغبئل در کالط

 داًؾکذُ; EDOًبم ٍ اهضبی هذرط;             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ;                ًبم ٍ اهضبی هغئَل

 تبریخ تحَیل;                          تبریخ ارعبل;                                   تبریخ ارعبل ;



 فیشیک ػوَهی جذٍل سهبًجٌذی درط                                    

          9-23چْبرؽٌجِ  رٍس ٍ عبػت جلغِ ;                                    

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ              تبریخ جلغِ

1 4/7/1397 
 

همذهِ ای  – آؼٌبیی ثب هفبّین اًذازُ گیری در فیسیه

 ه ثردار یثر فیس

 دوتر احعبى خذاهرادی

2 11/7/1397 
 

ظیٌوبتیه ٍ دیٌبهیه  –آؼٌبیی ثب هىبًیه والظیه 

 حروت

 دوتر احعبى خذاهرادی

3 18/7/1397 
 

 آؼٌبیی اة هفبّین وبر ٍ اًرشی 

 

 دوتر احعبى خذاهرادی

4 25/7/1397 
 

آؼٌبیی ثب هفبّین اًذازُ حروت ٍ وبرثرد آى در 

 رادیَلَشی

 ى خذاهرادیدوتر احعب

5 2/8/1397 
 

آؼٌبیی همذهبتی ثب ظیٌوبتیه دٍراى ٍ هفَْم تعبدل، 

 ًَظبى ٍ گراًػ در فیسیه والظیه 

 دوتر احعبى خذاهرادی

6 9/8/1397 
 

آؼٌبیی ثب هفبّین علن الىترٍهغٌبطیط: الىتیریعتِ 

 میان ترم جلسات قبل _

 

 دوتر احعبى خذاهرادی

7 16/8/1397 
 

علن الىترٍهغٌبطیط: الىتیریعتِ آؼٌبیی ثب هفبّین 

 )اداهِ(

 

 دوتر احعبى خذاهرادی

8 23/8/1397 
 

 آؼٌبیی ثب هفبّین علن الىترٍهغٌبطیط: هغٌبطیط

 

 دوتر احعبى خذاهرادی

9 30/8/1397 
 

آؼٌبیی ثب هفبّین علن الىترٍهغٌبطیط: خَاؾ 

هغٌبطیعی هبدُ ، ًَظبًبت الىترٍهغٌبطیعی ٍ لَاًیي 

 الىترٍهغٌبطیعیهبوعَل ٍ اهَاج 

 

 دوتر احعبى خذاهرادی

10 7/9/1397 
 

+ هیبى ترم همذهِ ای ثر اظتبتیه ٍ دیٌبهیه ؼبرُ ّب

 خلعبت ؼؽن تب ًْن

 دوتر احعبى خذاهرادی

11 14/9/1397 
 

دهب،گرهب، لَاًیي ترهَدیٌبهیه، هفَْم آؼٌبیی ثب 

 آًترٍپی ٍ ًظریِ خٌجؽی گبزّب

 

 دوتر احعبى خذاهرادی

12 21/9/1397 
 

 دوتر احعبى خذاهرادی آؼٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَخی: فیسیه اهَاج صَتی  

13 28/9/1397 
 

 دوتر احعبى خذاهرادی آؼٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَخی: فیسیه ًَر

14 5/10/1397 
 

 دوتر احعبى خذاهرادی فیسیه اتوی آؼٌبیی ثب فیسیه ًَیي:

15 
 

 دوتر احعبى خذاهرادی ای فیسیه ّعتِ آؼٌبیی ثب فیسیه ًَیي: 12/10/1397

16 19/10/1397 
 

 دوتر احعبى خذاهرادی فیسیه ّعتِ ایآؼٌبیی ثب فیسیه ًَیي:  



 


