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 1/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  

 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی



 2/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  مقدمهالف( 

ست  شته هاي بنيادي علوم ا شته فيزيک که از ر سمي فيزيک در  ور شگاه تهران که اولين مرکز آموزش ر دان

صل  سرف ست ؛ با در نظر گرفتن تحوالت دهه هاي اخير  شور ا شتهک فيزيک که در دنيا نيز متداول  جديد ر

 هستند را ارايه مي کند.

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

شنا شجويان مقطع باالتر از کار سازي دان  ردسي براي انجام تحقيق و پژوهش اين دوره جهت تربيت و آماده 

 تدوين شده است.فيزيک 

فارغ التحصييي ن کارشييناسييي ارشييد فيزيک مي توانند در مقا ع دکتري رشييته فيزيک و برخي رشييته هاي 

صنعتي که متولي  شي  و  ساير نهاد هاي پژوه شرکت هاي دانش بنيان و  صيل داده و يا در  نزديک ادامه تح

شوند. اين دانش آموخته گان توانايي  شغول به کار  ستند م شور ه سعه فنون نوين در ک  تدريس در برخيتو

 دارند.نيز نهاد هاي آموزشي مانند دبيرستان ها و دوره هاي آموزش عالي را 

و ساير  نيمسالدر هر قابل اخذ  ول دوره کارشناسي ارشد فيزيک ، حداقل و حداکثر مجاز تعداد واحدهاي 

. تعداد کل واحدهاي مقررات اين برنامه مطابق آئين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تهران است 

 .استواحد  28دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک 

  تیپ( ضرورت و اهم

سو و به  ستي از يک  شناخت جهان ه شبرد مرز هاي دانش و  شته فيزيک به عنوان دانش پايه اي براي پي ر

 پايه اي ترين شاخه هاي علوم است عنوان مادر علوم مهندسي يکي از

 ی درسی ( تعداد و نوع واحدهات

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 12  الزامي تخصصيدروس 

 10  اختياري دروس تخصصي

 6 نامهپايان

 28 جمع

 
 



 3/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 

 دروس مرتبط ويژه هايها و توانمنديشايستگيها، مهارت
  محوزه علوقابليت حل مسائل بنيادي و کاربردي در 

 دروس مرتبط عمومي هايها و توانمنديشايستگيها، مهارت

قابليت تخصصي در شاخه هاي مختلف رشته فيزيک در 

 سطح کارشناسي ارشد
 همه دروس اختياري

 

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

 بر اساس شرایط و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس



 5/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 جبرانی دروس کلی عنوان و مشخصات -(1)جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 پیشنیاز/همنیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

1 
 ندارد 48 - 48 3 - 3 1مكانیك كوانتومي 

2 
2مكانیك كوانتومي   1مكانیك كوانتومي  48 - 48 3 - 3 

3 
1مغناطیسالكترو  ندارد 48 - 48 3 - 3 

4 
 1مغناطیسالكترو 48 - 48 3 - 3 2الكترومغناطیس 

5 
 ندارد 48 - 48 3 - 3 1مكانیك تحلیلي

6 
 1مكانیك تحلیلي 48 - 48 3 - 3 2مكانیك تحلیلي 

  288 - 288 18 - 18 جمع کل

 درس جبراني تر براي دانشجومقطع پايينجدول فوق و يا از واحد از  12تواند تا سقف استاد راهنما مي* 

 نمايد نتعيي

  



 6/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 ندارد  48   * 3 1مکانيک کوانتومي پيشرفته   .1

 1مکانيک کوانتومي پيشرفته   48   * 3 2مکانيک کوانتومي پيشرفته   .2

 ندارد  48   * 3 1الکتروديناميک   .3

 ندارد  48   * 3 1مکانيک آماري پيشرفته   .4

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 7/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  اختیاری دروس کلی عنوان و مشخصات -(4)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 ندارد  48   * 3 مباني فوتونيک 1

 48   * 3 مباني فيزيک اتمي و مولکولي 2
کوانتومي پيشرفته مکانيک پ:  

1 

3 
 3 اپتيک فوريه

*   ۴۸ 
مباني فوتونيک و يا اپتيک  

 1پيشرفته 

 ندارد  ۴۸   * 3 1اپتيک پيشرفته  4

 1اپتيک پيشرفته   ۴۸   * 3 2اپتيک پيشرفته  5

 1مکانيک کوانتومي پيشرفته   ۴۸   * 3  يف سنجي ليزري 6

 ندارد  ۴۸   * 3 مباني فيزيکي فيبرهاي نوري 7

 مباني فوتونيک  ۴۸   * 3 نانو فوتونيک 8

 ندارد  ۴۸   * 3 ا  عات کوانتومي 9

10 
 3 پردازش تصوير

*   ۴۸ 
مباني فوتونيک و يا اپتيک  

 1پيشرفته 

 ندارد  ۴۸   * 3 1طي خاپتيک غير  11

 1اپتيک غير خطي   ۴۸   * 3 2اپتيک غير خطي  12

 ندارد  32   * 2 فيزيک محاسباتي 13

14 
 1کاربردهاي ليزر 

3 *   ۴۸ 
مباني فوتونيک و يا فيزيک ليزر  

 پيشرفته

 1کاربردهاي ليزر   ۴۸   * 3 2کاربردهاي ليزر  15

 ندارد  ۴۸   * 3 1اپتيک کوانتومي  16

 1اپتيک کوانتومي   ۴۸   * 3 2اپتيک کوانتومي  17



 8/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 1الکتروديناميک   ۴۸   * 3 2الکتروديناميک  18

 1اپتيک پيشرفته   ۴۸   * 3  راحي اپتيکي 19

20 
 3 ليزر فناوري

*   ۴۸ 
فيزيک ليزر پيشرفته و يا مباني  

 فوتونيک

21 
 3 هسي کوتالفيزيک و فناوري ليزرهاي پا

*   ۴۸ 
 بانيم يا و پيشرفته ليزر قيزيک 

 فوتونيک

22 
آشنايي با نرم افزارهاي شبيه سازي و 

  راحي ليزر و اپتيک

3 
*   ۴۸ 

مباني فوتونيک و يا اپتيک  

 1پيشرفته 

 فيزيک ليزر پيشرفته 64 -  *  2 آزمايشگاه کاربردهاي ليزر 23

 ندارد  ۴۸   * 3 فيزيک ليزر پيشرفته  24

 ندارد 32 -  *  1 و مولکولي اتمي پيشرفته آزمايشگاه 25

26 
 3 اپتيک پراشي

*   ۴۸ 
مباني فوتونيک و يا اپتيک  

 1پيشرفته 

 ندارد  4۸   * 3 نانو ساختارها، ويزگيها و کاربردها 27

 1مکانيک آماري پيشرفته   4۸   * 3 2مکانيک آماري پيشرفته  28

 ندارد  4۸   * 3 1فيزيک پ سماي پيشرفته  29

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   ۴۸   * 3 2فيزيک پ سماي پيشرفته  30

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   ۴۸   * 3 فيزيک تخليه الکتريکي گازها 31

   48   * 3 مکانيک شاره هاي پيشرفته 32

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 فيزيک بر هم کنش ليزر با پ سما 33

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 منابع و فناوري پ سما 34

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 کاربردهاي پ سما 35



 9/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

36 
فيزيک پ سماي غير خنثي و ديناميک 

 ذرات باردار
3 *   48 

 
 1فيزيک پ سماي پيشرفته 

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 ليزرهاي الکترون آزاد 37

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 پ سماي غباري 38

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 پ سماي فضايي 39

 1فيزيک پ سماي پيشرفته   48   * 3 پ سماشيمي  40

 1هپيشرفتکوانتومي مکانيک پ   48   * 3 1هاي کوانتومي نظريه ميدان 41

 ندارد  48   * 3 1فيزيک ذرات بنيادي پيشرفته  42

 ندارد  48   * 3 مکانيک ک سيک پيشرفته 43

 ندارد  48   * 3 رياضي فيزيک پيشرفته 44

 ندارد  48   * 3 1گرانش  45

 48   * 3 مباحث ويژه در ذرات بنيادي 46
فيزيک ذرات بنيادي  :پ 

 1پيشرفته 

 1مکانيک آماري پيشرفته :پ  48   * 3 2مکانيک آماري پيشرفته  47

 ندارد 32 -  *  1 1اي آزمايشگاه پيشرفته هسته 48

 ندارد  48   * 3 1شناسي کيهان 49

 48   * 3 2 فيزيک ذرات بنيادي پيشرفته 50
فيزيک ذرات بنيادي  :پ 

 1پيشرفته 

 ندارد  48   * 3 اي پيشرفتهفيزيک هسته 51

 ندارد  48   * 3 دهندهفيزيک شتاب 52

 1هاي کوانتومي نظريه ميدانه:   48   * 3 1کرموديناميک کوانتومي  53

 ندارد  48   * 3 فيزيک آشکارسازها 54



 10/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 ندارد  48   * 3 1فيزيک حالت جامد پيشرفته  55

 ندارد 32 -  *  1 1آزمايشگاه پيشرفته حالت جامد 56

 48   * 3 2فيزيک حالت جامد پيشرفته  57
فيزيک حالت جامدپيشرفته  :پ 

1 

 ندارد  48   * 3 رسانافيزيک و فناوري قطعات نيم 58

 48   * 3 فيزيک سطح 59
فيزيک حالت جامدپيشرفته  :پ 

1 

 ندارد  48   * 3 پيشرفته بلور شناسي 60

 48   * 3 ابررسانايي پيشرفته 61
فيزيک حالت جامدپيشرفته  :پ 

1 

 48   * 3 خواص مغنا يسي جامدات 62
فيزيک حالت جامدپيشرفته  :پ 

1 

 48   * 3 ساختارموادنانو 63
فيزيک حالت جامدپيشرفته  :پ 

1 

 ندارد  48   * 3 مباني ماده چگال نرم 64

 ندارد  48   * 3 سيستمهاي نامنظمفيزيک  65

 ندارد  48   * 3 يادگيري ماشيني در فيزيک 66

 1پ*: گرانش  ۴۸   * 3 2گرانش  67

 1پ*: گرانش   ۴۸   * 3 اختر فيزيک نسبيتي 68

 1پ: کيهان شناسي  ۴۸   * 3 2 شناسي کيهان 69

70 
هاي کوانتومي در فضازمان نظريه ميدان

 خميده
3 *   ۴۸ 

 ۱پ: گرانش  

 ۱هاي کوانتومي ه: نظريه ميدان

 ۱گرانش  ه:  ۴۸   * 3 ک سيکگرانش نيمه 71



 11/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

 ۱پ: گرانش   ۴۸   * 3 هافيزيک سياهچاله 72

 ۱پ: گرانش   ۴۸   * 3 نسبيت عام عددي 73

 ندارد  48   * 3 اي پيشرفتهفيزيک هسته 74

 پيشرفتهاي فيزيک هستهه:   48   * 3 ساختار هسته 75

 اي پيشرفتهفيزيک هسته :پ  48   * 3 1اي ذرههاي بسفيزيک دستگاه 76

 اي پيشرفتهفيزيک هسته :پ  48   * 3 ايمباحث ويژه در فيزيک هسته 77

 اي پيشرفتهفيزيک هسته :پ  48   * 3 هاي زياداي انرژيفيزيک هسته 78

 -  *  1 2اي آزمايشگاه پيشرفته هسته 79
پيشرفته هسته  مايشگاهآز: پ 32

 1اي 

 اي پيشرفتهفيزيک هسته ه:  48   * 3 فيزيک راکتور پيشرفته 80

 ندارد  48   * 3 تشديد مغنا يسي و کاربردهاي آن  81



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی



 13/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 پيشرفتهدر سطح مکانيک کوانتمي  ابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط بهق هدف کلی:

 اهداف ویژه:

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 مفاهيم بنيادي -

 کاربردهاي آنمعادله شرودينگر و  -

 نظريه تبديل -

 انتگرال هاي مسير فاينمن و انتشارگر و کاربرد هاي آن -

 اندازه حرکت زاويه اي -

 تقارن در مکانيک کوانتومي -

 مشک ت نظري مکانيک کوانتومي -

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدریس وت( 

 ک س حضوري و آموزش آن ين 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهاي ک سي در  ول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 
۱- Modern Quantum Mechanics, 2nd ed.,J. J. Sakurai Addison-Wesley (۱999). 

2- Quantum Mechanics, 2nd ed., E. Merzbacher,Wiley (۱970). 

3- Quantum Mechanics, A.SDavydov, Addison-Wesley (۱96۸). 

4- QuantumMechanics Intermediate, 2nd ed., H. A. Bethe & R. W. Jackiw, Benjamin (۱96۸). 

5- Quantum Mechanics, 3rd ed., W. Greiner, Springer-Verlag, (۱9۸5). 

6- Lectures on Quantum Mechanics, G. Baym, Benjamin (۱969). 

7- Quantum Mechanics, A. Messiah, Wiley (۱966). 

۸- Quantum Mechanics, L. E. Ballentine, Prentice – Hall (۱990). 

  

 1مکانیک کوانتومی پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Quantum Mechanics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردتکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش 



 14/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 مکانيک کوانتومي پيشرفتهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 روش هاي تقريبي -

 ذرات يکسان -

 وابسته به زمان ميزان گذارنظريه اخت الت  -

 نظريه پراکندگي -

 آشنايي با کوانتش دوم -

 با ذکر کاربرد هاي عملي بعضي مباحث فوق× 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهاي ک سي در  ول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 
۱- Modern Quantum Mechanics, 2nd ed., J. J. Sakurai, Addison-Wesley (۱999). 

2- Quantum Mechanics, 2nd ed., E. Merzbacher,Wiley (۱970). 

3- Quantum Mechanics, A.S. Davydov, Addison-Wesley (۱96۸). 

4- QuantumMechanics Intermediate, 2nd ed., H. A. Bethe & R. W. Jackiw, Benjamin (۱96۸). 

5- Quantum Mechanics, 3rd ed., W. Greiner, Springer-Verlag (۱9۸5). 

6- Lectures on Quantum Mechanics, G. Baym, Benjamin (۱969). 

7- Quantum Mechanics, A. Messiah, Wiley (۱966). 

۸- Quantum Mechanics, L. E. Ballentine, Prentice – Hall (۱990). 

  

 2مکانیک کوانتومی پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Quantum Mechanics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مکانیک کوانتومی پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردعملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی 



 15/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 الکترودینامیک در سطح پیشرفته.ابلیت حل مسائل و فهم مفاهیم مربوط به قهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 الکترواستاتيک -

 حل مسييائل مرزي الکترواسييتاتيک با اسييتفاده از تابع  -
Green  

 روش تصويري  -

روش حل مسييائل الکترواسييتاتيک توسييط بسييط توابع   -
 متعامد

 ايدر مختصات کروي و استوانه Greenبسط تابع   -

 هاچندقطبي  -

 هاحل مسائل مرزي در حضور عايق  -

 مگنيتواستاتيک  -

 گشتاور مغنا يسي  -

 هاي حل مسائل مرزي مگنيتواستاتيکروش  -

 ي والقاي متقابلالقايخود  -

 معادالت ماکسول  -

 هاي الکترومغنا يسيقوانين بقا و خواص تبديلي ميدان  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهاي ک سي در  ول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 
۱- Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, J. Wiley &Sons (۱99۸). 

2- Classical Electromagnetic Radiation, 3rd ed., M. A. Heald, J. B. Marion, Saunders College pub (۱995).   

3- Classical Electricity and Magnetism, P. Panofsky, Addison – Wesley (۱976).  

4- Classical Electrodynamics, H. C. Ohanian, Infinity Science Press, LLC (2006). 

  

 1الکترودینامیک  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Electrodynamics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 16/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 آشنايي با مکانيک آماري در سطح پيشرفته ابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط بهقهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مروري بر آمار و احتماالت -

 برهم کنش بين سيستم هاي ماکروسکوپيک -

 سيستم ايزوله -

 محاسبه مقادير متوسط در مجموعه کانونيک -

مکانيک آماري در حال تعادل )ک سييييک و کوانتومي   -

سامبل ها و مدال هاي حل  شدني از قبيل گاز شامل ان

 کامل و مدل آيزينگ

 پديده هاي بحراني و افت و خيز هاي تعادلي -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهاي ک سي در  ول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 
۱- Statistical Mechanic, 2nd ed., R.K. Pathria, Butterworth – Heinemann,(۱996). 

2- Statistical Mechanics, K. Huang Wiley, (۱9۸7). 

3- Statistical Mechanics, K. Reif, McGraw – Hill (۱9۸7). 

4- Statistical Mechanics, S. K. Ma, World Scientific (۱9۸5).  

5- Statistical Physics, Landau, Lifshitz, Pitaevskii, Elsevier (۱9۸0).  

6- Modern Course in Statistical Physics, 2nd ed., E.Rrichle Wiley (۱99۸). 

 1مکانیک آماری پیشرفته   درس به فارسی:عنوان 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Statistical Mechanics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 فصل چهارم

 سرفصل دروس اختیاری
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                                        .مباني اپتيک و ليزر که پيشنياز اساسي براي گرايش اتمي و مولکولي محسوب ميگردد مسائل و فهم مفاهيم مربوط بهابليت حل قهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

: مروري بر معادله الکترومغناطیسییی و بشبش نورامواج  -

سول سرعتموج و معادالت ماک سته موج،   هاي گروه و فاز، ب

نگ، انواع روش يده، نحوهبردار پوينتي جاد نور قطب ي هاي اي

هاي ماتريسي در تحليل نور تشخيص نوع قطبش نور و روش

  .قطبيده

خت، هاي نازک و موجبرهاي ت: اپتيک اليهموجبرهای نوری -

 .اساس کار فيبرهاي نوري

صل برهمسنجیتداخل و تداخل - سي نور، ا نهش و : همدو

که باري ند خل دو و چ يده، انواع تدا خل نور قطب تدا اي، 

 .سنجيهاي دقيق به کمک تداخلگيريها، اندازهسنجتداخل

یه - یک فور نل، پراش نور و اپت : پراش فرانهوفر، پراش فر

مفهو فوريييه و  تبييديييل  پراش،  و  correlationم توري 

convolution . 

یک غیرخشی  - هييا و مواد : محيطمواد فوتونیکی و اپت

، بلورهاي فوتونيکي، بلورهاي شيد  Kerrغيرخطي نوري، اثر 

هاي   و ويژگيPhotorefractive Crystalsشييکسييت )

يابي و  نانوذرات )مفهوم پ سيييمون سيييطحي . پرتو نوري 

ي و انتشيييار يابهاي ماتريسيييي در اپتيک، مشيييخصيييهروش

هاي گاوسي، مشددهاي اپتيکي، تابش: جذب و گسيل باريکه

 هاي همگن و ناهمگن. شدگينور، تقويت نور، پهن

شباع بهره، تقويت در  - سان، مفهوم ا ستانه نو سان ليزري: آ نو

 شدگي به بيرون. کاواک و جفت

ستمبرانگیختگی لیزری - سي سه و چهار ترازي، انواع :  هاي 

  . pumpingها )دمش

رسيييانا، ليزرهاي : ليزرهاي گازي، ليزرهاي نيمهانواع لیزر  -

جامد، ليزرهاي شييييميايي، ليزرهاي الکترون آزاد، ليزرهاي 

 اگزايمر

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آموزش آن ينک س حضوري و 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهاي ک سي در  ول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
۱ -Modern Optics, R. D. Guenther, John Wiley & Sons (۱990). 

2 Fundamentals of Photonics, 2nd ed., Saleh (2007). 

3 Principles of Optics, 7th ed., Born & Wolf (2007). 

4 Laser Electronics, J. T. Verdeyen, Prentice 

5 Hall. Lasers, A. E. Siegman, University Science Books.Classical Electrodynamics, H. 

C. Ohanian, Infinity Science Press, LLC (2006). 

  

 تونیکومبانی ف عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Principles of Photonics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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                                                            ها با نور                    کنش آنها و برهمها و مولکولمباني اتم مفاهيم مربوط به ابليت حل مسائل و فهمقهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

: مدهاي کاواک، تابش گرمايي و قانون نورجذب و نشر  -

پ نک و روابط انيشتين، احتماالت گذار )اخت ل مرتبه اول 

 هاي چگالي، اثر فوتوالکتريک.شامل جذب و نشر ، ماتريس

هاي همگن شدگي: تعاريف، پهنپهنا و نمایه خشوط طیفی  -

و ناهمگن ) بيعي، برخوردي، داپلري، زمان عبور و... ، اثرات 

  .اعاشب

: اخت ل مرتبه دوم شامل پراکندگی نور و اثر رامان -

 هاي ريلي، رامان تشديدي و غير تشديدي، تامسون.پراکندگي

هاي : ترازهاي انرژي هيدروژن و اتمهاساختار اتم  -

گونه، اتم هليوم، ساختار ريز و فوق ريز اتمي، هيدروژن

هاي خارجي الکتريکي و مغنا يسي کنش با ميدانبرهم

 هاي چند الکتروني.اثرات استارک و زيمان ، ساختار اتم)

اپنهايمر و آدياباتيک، -هاي بورن: تقريبهاساختار مولکول  -

هاي هاي دو اتمي،  يفها، مولکولهاي مولکولتقارن

 ارتعاشي مولکولي.-چرخشي

ها و آشکارسازهاي : چشمهنگاریابزارها و تجهیزات طیف  -

شکارسازهاي حرارتي، آشکارسازهاي ها، آنوري )ليزرها، المپ

ها کنندهرنگنگارها و تک،  يف PMT  ،CCDهادي، نيمه

هاي توري و منشوري: قدرت و بازه  يفي، سنج) يف

 اي، توانايي تشخيص  يفي پاشندگي زاويه

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهاي ک سي در  ول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
 

۱- Physics of Atoms and Molecules, 2nd ed., B. H. Bransden & C. J. Joiachain, Prentice-Hall.  

2- Laser Spectroscopy, 3rd ed., W. Demtroder, Springer. 

3- Molecular Physics, 2nd ed., W. Demtroder, Wiley-VCH. 

 

 

  

 مبانی فیزیک اتمی و مولکولی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Principles of Atomic and Molecular 

physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مکانيک کوانتومي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 20/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 اپتيک فوريه و کاربردهاي آن قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفهوم همدوسي زماني و فضايي  -

 تداخل و پراش نور  -

 مباني تشکيل تصوير با نور همدوس و ناهمدوس  -

 مرور تبدي ت فوريه -

 پراش فرانهوفر و ارتباط آن با تبديل فوريه -

 قضيه همگشت و قضيه خود همبستگي -

پرتوهای ایکس به عنوان تبدیل فوریه ساختار پراش  -

 :شبکه

o گيري همدوسي زماني شرط براگ و شرط الوه، اندازه

)تداخل سنجي  يفي مايکلسون  و همدوسي فضايي 

)تداخل سنج ستاره اي مايکلسون ،   تشکيل تصوير 

در دستگاههاي نوري: نظريه ريلي و نظريه آبه  براي 

ناوردا، تابع  تشکيل تصوير،  سيستمهاي خطي و

هاي خود تصوير   ، پديدهOTFانتقال تصورير )

 )تالبوت، الوه .

:اندازه گيري توان تفکيک و  کاربردهای اپتیک فوریه  -

کيفيت دستگاههاي نوري،  پااليش فضايي تصوير ، تمام 

 ، تکنيک OCRنگاري، شناسايي حروف به روش اپتيکي )

 ،  پردازش  aperture synthesisبازسازي تابع دريچه ) 

 ديجيتالي تصوير  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

۱- Fourier Optics an introduction, 2nd ed.; Steward, 2004. 

2- The New Physical Optics Notebook: Tutorials in Fourier Optics (SPIE Press Book); Editor(s): Reynolds, DeVelis, 

Parrent, Thompson; ۱9۸9. 

3- Introduction to Fourier Optics; 2nd ed.; Goodman; ۱996. Diffraction, fourier optics, and imaging; Ersoy ; 2007. 

 

  

 فوریهاپتیک  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Fourier Optics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مباني فتونيک و يا اپتيک پيشرفته نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد عملی )در صورت نیاز(:نداردنوع آموزش تکمیلی 
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 اپتيک هندسي و تداخل سنجيمفاهيم ابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به قهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 الکترومغنا يسويژگي هاي ميدان  -

 قطبش -

 مباني اپتيک هندسي -

 نظريه کلي تصوير اپتيکي -

 نظريه کلي ابيراهي  -

 ابزارهاي تشکيل تصوير -

 مباني نظري تداخل و تداخل سنجي -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 حضوري و آموزش آن ينک س 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

۱. Principles of Optics,Max Born & Emil Wolf (7th Ed.), Cambridge University Press,(۱999) 

2. Physical Optics, S.A. Akhmanov, S.Y.U. Niktin, Oxford University Press (۱997). 

3.  Modern Optics, Guenther, John Wiley & Sons (۱990). 

 

 

 

 

 

 1پيشرفته اپتيک  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Optics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 اپتيک هندسي و تداخل سنجيمفاهيم قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مباني نظري پراش -

 نظريه پراش ابيراهي  -

 تداخل و پراش با نور همدوس جزئي  -

   پراشrigorousنظريه دقيق ) -

  ultrasonic wavesپراش نور توسط امواج فراصوتي )  -

 اپتيک فلزات، اپتيک کريستالها  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

۱. Principles of Optics,Max Born & Emil Wolf (7th Ed.), Cambridge University Press,(۱999) 

 

 

 

 

  

 2پيشرفته اپتيک  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Optics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1اپتیک پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد )در صورت نیاز(: نداردنوع آموزش تکمیلی عملی 
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 آشنايي دانشجويان با مفاهيم  يف سنجي ليزريهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نوري در اسپکتروسکپيليزر به عنوان منبع  -

 اسپکتروسکپي جذبي و نشري با ليزر: -

o اسپکتروسکپي تشديد مغنا يسي 

o  ،اسپکتروسکپي زيمن و اشتارک 

o فلورئورسانس تحريکي با ليزر 

o  شدهاسپکتروسکپي حاالت تحريک 

o  هاي تشديد دوگانهروش 

o  اسپکتروسکپي چند فوتوني 

o  اسپکتروسکپي رامان با ليزر 

o  اسپکتروسکپي با قدرت تفکيک باال با ليزر 

o کاربردهاي اسپکتروسکپي ليزري 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 

۱- Laser Spectroscopy, W. Demtroder, Springer –Verlag (۱9۸2).  

2- Molecular Physics, 2nd ed., W. Demtroder, Wiley-VCH. 

 

 

  

 طیف سنجی لیزری عنوان درس به فارسی:

به عنوان درس 

 انگلیسی:
Laser spectroscopy 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مکانیک کوانتومی پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: 
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 فيزيک آنهاعملکرد فيبرهاي نوري و قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 موجبرهاي فيبر نوري -

 : نظریه عبور باریکه -

o  بازتاب کلي داخلي 

o زاويه پذيرش 

o  عدد گشودگي 

o هاي موربباريکه 

o  نظريه الکترومغنا يس براي انتشار نور 

o  ايفيبرهاي با نمايه ضريب شکست پله 

o  فيبرهاي با نمايه ضريب شکست تدريجي 

o  هاي انتقال براي يک فيبر نوريمشخصه 

 : هاتضعیف و اتالف -

o ناشي از جذب ماده 

o ناشي از پراکندگي خطي 

o شدگيناشي از خم 

o پاشندگي 

o ها و ات ف.نوفه 

 هاي مربوط به فيبرهاي نوري گيرياندازه  -

 هاي مربوط به تضعيفاندازه گيري  -

 اندازه گيري هاي مربوط به پاشندگي  -

 اندازه گيري هاي مربوط به نمايه ضريب شکست فيبر  -

 هاي مربوط به عدد گشودگي و اثرات اندازهگيرياندازه  -

 هاي مربوط به ميدانگيرياندازه  -

 هاي ساخت فيبرهاي نوري و اتصاالت مربو هآشنايي با روش  -

 جانبي فيبرهاي نوريابزارها و وسايل  -

 :های نورچشمه -

o ليزرها 

o  ديودهاي نوري 

o  آشکارسازها 

o  کاربردهاي فيبرهاي نوري 

o  هاي تشديد دوگانهروش 

o  اسپکتروسکپي چند فوتوني 

o  اسپکتروسکپي رامان با ليزر 

o  اسپکتروسکپي با قدرت تفکيک باال با ليزر 

o کاربردهاي اسپکتروسکپي ليزري 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 

۱- Optical Fiber Communications, J. M. Senlor, Prentice Hall (۱9۸5).  

 

  

 مبانی فیزیکی فیبرهای نوری عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Physical principles of optical fibers 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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                   کنش نور با ماده در مقياس نانوبرهمقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 بشبیدهمروری بر نور  -

 های ناهمسانگرد نوری و اپتیک فوریه:محیط  -

o  تعريف نور قطبيده 

o  ماتريس قطبش 

o  هاي توليدروش 

o  فعاليت اپتيکي و ناهمسانگردي نوري تبدي ت فوريه 

o  تابع زماني و پهناي  يفي 

 مباني ميکروسکوپي ميدان نزديک:  -

o  SNOM 
o  Confocal Microscopy 
o  SPM 
o  STM 
o  Fluorescence Microscopy  

 مواد کوانتومي محدود: -

o  Quantum Confined Materials 
 پ زمونيک:   -

o تشديد پ زمون سطحي 

o ها و نانوذرات فلزيهاي نوري خوشهويژگي 

o  هاي متشکل از نانوذرات فلزيآرايه 

o هاي ساخت و شناسايي مواد نانو:روش 

o هاي يونياستفاده از باريکه ،ليتوگرافي، تبادل يون) نشانيهاي اليهروش  

o  سنجيهاي  يفروش 

o  XRD 
o  XRF 
o  هاي مبتني بر پ سما و غيرهروش 

 بلورهاي فوتونيکي:   -

o الکتريکهاي شامل چند اليه دياپتيک محيط 

o  بلورهاي فوتونيکي يک دو و سه بعدي 

 رساناها: اپتيک نيم -

o رساناهاساختار الکتروني و نوارهاي انرژي نيم 

o   پيوندp-n 

o هاي انرژيکنش نور با حاملبرهم 

 نانو فوتونیک عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Nano-photonics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مباني فوتونيک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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o  رسانا:هاي نور ک سيک و نيمچشمه 

 گيري شدت نورهاي اندازهواحدها و کميت -

 هاي تخليههاي التهابي و المپچشمه -

-  LED 
 رساناهاي نوري نيمکنندهتقويت  -

 ليزرهاي ديودي  -

 سنجش و آشکارسازي ک سيک و کوانتومي نور: -

o  ها؛ها، بولومتر و ترميستور، پيروالکتريک و پنوماتيکها و ترموپيلآشکارسازهاي گرمايي: ترموکوپل 

o  ايي، آشکارسازهاي کوانتومي: فوتورساناها، فوتوولتايي، فوتوديودها، فوتوديودهاي بهمني و آرايهCCD؛ نوفه در آشکارسازي 

 : (Metamaterials)مواد متا   -

o تعريف مواد متا 

o  اپتيکي و مواد کايرال چرخش 

o ضريب شکست منفي 

 ها: نانوکامپوزيت  -

o هاها و خواص نوري آنتعريف و کاربرد نانوکامپوزيت 

 بيوفوتونيک:  -

o  هاي نوريانبرک 

o هاي بيولوژيکييابي هميوغساخت و مشخصه 

o هاي بيولوژيکيدستکاري نوري ياخته 

o آشکارسازي بيولوژيکي با کمک نور 

 

 

 ک س حضوري و آموزش آن ين و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50    سالآزمون پايان نيم

 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Principle of Nano-Optics, L. Novotny, B. Hecht, Cambridge Univ. Press, (2006(. 

2- Fundamental of Photonics, B.E.A. Saleh and M.C. Teich, Wiley Pub., (2007). 

3- Optical Metamaterials, W. Cai, V. Shalaev, Springer, (20۱0). 

4- Fundamental of light Microscopy and Electronic Imaging, D. B. Murphy, John Wiley 7 Sons, (200۱). 
5- Optical Properties of Metallic Clusters, U. Kreibig and M. Vollmer, Springer, (۱995). 
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مباني ا  عات کوانتومي، شامل کامپيوترهاي کوانتومي، رمزنگاري و انتقال ا  عات بصورت قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 مي                وکوانت

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفاهیم بنیادی:  -

o  ،مقدمه و مرور 

o اي بر مکانيک کوانتومي،مقدمه 

o  اي بر علوم کامپيوترمقدمه 

 محاسبات کوانتومی:   -

o  ،مدارهاي کوانتومي 

o هاي کوانتومي، الگوريتم 

o بيتي،  عمليات تک 

o  ،عمليات کنترلي 

o گيرياندازه 

 تبدیل فوریه کوانتومی و کاربردهای آن:  -

o   ،تبديل فوريه کوانتومي 

o  ،تحقق فيزيکي کامپيوتر کوانتومي 

o  .شرايط مورد نياز محاسبات کوانتومي 

 کامپيوترهاي کوانتومي بر مبناي:  -

o  ،نوسانگر هارمونيک 

o هاي اپتيکي،فوتون 

o  ،الکتروديناميک کوانتومي درون کاواک 

o ني، هاي يوتله 

o اي، تشديد مغنا يسي هسته 

o هاي کوانتوميساير سامانه 

 اطالعات کوانتومی:   -

o ( نوفهnoise ،و عمليات کوانتومي   

o  ،تصحيح و خطاي کوانتومي 

o  ،تئوري ا  عات کوانتمي 

o سازي ا  عات، فشرده 

o هاي با نوفه، انتقال ا  عات ک سيکي از  ريق کانال 

o  هاي با نوفه، ريق کانالانتقال ا  عات کوانتومي از 

o تنيدگي بعنوان وسيله فيزيکي، درهم 

o رمزنگاري کوانتومي 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Quantum computation and quantum information, Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, Cambridge 

University Press, London, (2000). 

 

 اطالعات کوانتومی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Quantum Information 

 درس و واحدنوع 

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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                    هاي ساده پردازش ديجيتال تصويرتکنيکمباني و قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 ايجاد مهارت براي پردازش تصاوير علمي اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

هاي تصويرساز از يادآوري  مباني تشکيل تصوير در دستگاه -

 ديدگاه اپتيک فوريه: 

o   ،تبديل فوريه فضايي 

o ،نظريه آبه در مورد تشکيل تصوير با نور همدوس 

o   نظريه ريلي در مورد تشکيل تصوير با نور همدوس و

 ناهمدوس،

o  هاي تصويرساز، توان تفکيک دستگاه 

o هاي خطي و پايا، دستگاه 

o  ،تابع پاسخ ضربه 

o ،تابع انتقال نوري 

o  پااليش فضايي تصوير 

 ثبت تصوير: -

o  هاي ويدئويي، دوربين 

o هاي دوربينCCD  ، 

o  ،توان تفکيک 

o هاي الکترونيکي و اپتيکي در ثبت تصوير،محدوديت 

o   gray level  ،و  عمق تصوير 

o  ،نويز 

o هاي ثبت رنگ، سيستم 

o  ،انواع تصوير 

o تصويرهاي تکي و چندتايي 

 سيستم بينايي انسان:  -

o شکيل تصوير، اصول فيزيکي ت 

o  ،تشخيص الگو 

o  ،رابطه چشم و مغز در بينايي 

o مقايسه و تشخيص 

 سازي تصوير: ذخيره -

o  ،مفهوم نقطه و تفکيک 

o هاي ثبت تصوير، محيط 

o  ،توان تفکيک فيلم و کاغذ 

o  ،تصوير عددي 

o   قضيه نمونه برداريNyquist   و ثبت بدون ات ف

 تصوير،

o  سازي تصويرهاي فشردهالگوريتم 

 هاي بهبود کيفيت تصوير و کاهش نويز: روش -

o اي،گيري ناحيهميانگين 

o  اي، بندي ناحيه بقه 

o  ،بيشترين آنتروپي و بيشترين شباهت 

o  ،پااليش عددي تصوير 

o  ،يافتن نمايه نور زمينه 

o ابيراهي هندسي تصوير 

 پردازش تصوير در مختصات فضايي: -

o   ،تغيير نماياني تصوير 

o ني تغييرات شدت، سازي نمايه ستويکسان 

o اي، سازي ناحيهيکسان 

o گيري و تشخيص مرز، مشتق 

o ( يافتن ساختارtexture ،  

o  ،کم کردن تصوير زمينه 

o جمع کردن دو تصوير 

 پردازش تصوير در فضاي بسامد: -

o   ،کاهش نويز 

o  ،همگشت 

o اعمال فيلترهاي فضايي در فضاي فوريه 

 ربندي تصوي  و قسمتThresholdingتعيين آستانه ) -

   pattern recognitionتشخيص الگو )  -

 هايي از پردازش عددي تصوير:مثال  -

o  گيري مساحت، اندازه 

o  ،تعداد نواحي،  ول 

o ،پهنا 

o  ،انحنا 

o  پيوستگي در همضخامت و به

 تصوير

 پردازش تصویر عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Image Processing 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مبانی فوتونیک و یا اپتیک پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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هاي بازسازي تصوير: تصويربرداري توموگرافي و روش -

 بعديتصويربرداري سه

 

 

 ک س حضوري و آموزش آن ين ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 60  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 40    سالآزمون پايان نيم

 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- The Image Processing Handbook, 6th ed., Russ, CRC Press (20۱۱). 

2- Digital Image Processing, 3rd ed., Gonzalez & Woods, Prentice-Hall (2007).   
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 مباني اپتيک غير خطيقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 پذيرفتاري غير خطي اپتيکي، -

 توصيف معادله موج غيرخطي اندرکنش هاي اپتيکي،  -

 نظريه کوانتوم مکانيکي پذيرفتاري غيرخطي اپتيکي،   -

 ضريب شکست وابسته به شدت نور،  -

 مباني مولکولي پاسخ اپتيکي غير خطي، -

 اپتيک غير خطي در تقريب دو ترازي،   -

 فرايندهاي حاصل از ضريب شکست وابسته به شدت نور -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 60  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 40     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱-    Nonlinear Optics, 3rd Ed.  R. Boyd, Academic Press, (200۸). 

2- The Principles of Nonlinear Optics, Y R Shen, Wiely & Sons, (2003). 

 

 

 

 

 

 

  

 1اپتیک غیر خشی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Nonlinear Optics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ختیاری ا

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی   دارد  تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نداردنوع آموزش 

.............. 
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 مباني اپتيک غير خطيقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به   هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 توليد فرکانسهاي جمع و تفريق -

 ي خود بخودي نور و آکوستو اپتيکپراکندگ -

 ريليکندگي تهييج شده بريليون و پرا -

 Rayleigh-wingپراکندگي تهييج شده رامان و  -

 اثر الکترواپتيک و فتوريفرکتيو  -

 تخريب اپتيکي و جذب چند فوتوني -

 (intense-field)اپتيک غيرخطي فوق سريع و ميدان قوي  -

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 60  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 40     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱-    Nonlinear Optics, 3rd Ed.  R. Boyd, Academic Press, (200۸). 

3- The Principles of Nonlinear Optics, Y R Shen, Wiely & Sons, (2003). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 2اپتیک غیر خشی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Nonlinear Optics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1اپتیک غیر خشی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی   دارد  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد

.............. 
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 باني و تکنيکهاي شبيه سازي و محاسبات عددي درفيزيکقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به م هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

مقدماتي: ميانگين،انحراف محاسيييباترماري : تحلیل داده ها -

يار آزمون هاغيره، و X ,L ,Zمع طا حث خ يب توابع: ، ب تقر

 .يابيدرون ،برازش

حل عددي : فیزیکی و مدل سییازیمحاسییبات عددی  -

هاي روش،  Kuttaدسييته معادالت ديفرانسيييل کامل )روش

عدديانتگرال گاه، گيري  عادالت خطي و حل دسيييت هاي م

 .روش متروپوليس، ارلوروش مونت ک :سازيشبيه. غيرخطي

 افزاری که موارد باال را در بر بگیرد.معرفی بسته نرم -

شکيل مي تذکر: - سوم درس را انجام پروژه ت دهد که مييک 

شد. نمونه صر با صل يا چند پروژه مخت اي تواند يک پروژه مف

شرح زير مياز پروژه سيل مرکزيها ب شد: پراکندگي از پتان  ،با

سييازي دو بعدي شييبيه، دو بعديسييازي مدل آيزينگ شييبيه

 ديناميک مولکولي آل با روشگازايده

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال ک سي در  ول نيمهاي فعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, 3rd ed. P. Bevington, D. Keith Robinson, 

McGraw – Hill (2002).   

2- Computational Physics, Steven E. Koonin and Dawn C. Meredith, Addison – Wesley (۱990). 

3-A  First Course in Computational Physics, Paul L. Pevries, New York – Wiley (۱994). 

4- An Introduction to Computational Physics, Pang tao, New York – University Press (۱997). 

 

  

 فیزیک محاسباتی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Computational Physics 

 و واحد نوع درس

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 35/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 کاربردهاي متنوع ليزرها در صنعت، علوم و پزشکيقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 : در طیف سنجی شاملکاربردهای لیزر  -

o  مشخصه يابي مواد ،سنجش از راه دور، دما

 سنجي، سرعت سنجي گاز و سياالت

 خنک سازي ليزري شامل:    -

o  ،کندسازي اتمها و مولکولها، چاه مگنتو اپتيک

 اتمهاي سرد و چگالش بوز انيشتين

ليزرهاي قدرت و برهم کنش ليزر با اتمسفر، برهم    -

 کنش ليزر پر قدرت با اهداف

 هاي ليزري و شتابگرهاي پ سمايي ايجاد پ سما   -

کاربردهای لیزر در  لیزر با اینرسی همجوشی   -

 : اطالعات کوانتومی

o فوتونهاي درهم تنيده، انتقال کد و ا  عات ايمن 

کاربرد ليزر در ايجاد فوتونهاي غير ک سيک و اندازه    -

 گيريهاي دقيق کوانتوم اپتيکي

 : ری موادکاربردهای لیزر در فرآو -

o  اليه نشاني توسط ليزر پالسي،  تميز کاري، برش

 قطعات جامد با دقت زياد، جوشکاري فلزات

o   کاربرد در پزشکي )جراحي، ترميم پوست، چشم

 و ...  

o ،هولوگرافي 

o   ايجاد تصويرهاي سه بعدي در شيشه هاي

 self)اپتيکي با استفاده از اثر خودکانوني 

focusining) 

o  ،قرائت بارکدها  

o  .خواندن و نوشتن داده ها 

o  بخشي از سرفصلهاي گفته شده در باال به انتخاب

مدرس براي اين درس مي توانند انتخاب و 

 تدريس شوند.

 

 ک س حضوري و آموزش آن ين ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱. Laser ablation: principles and applications, John C. Miller, ed.  Publisher: Berlin; New 

York: Springer Verlag, ۱994.   Series: Springer series in materials science; 2۸ 

2. Laser machining: theory and practice, George Chryssolouris.  Publisher: New York: 

Springer-Verlag, ۱99۱.  Series: Mechanical engineering series 

 1کاربردهای لیزر  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Laser Applications 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  فیزیک لیزر پیشرفته و یا مبانی فوتونیک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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3. -Lasers in manufacturing: an introduction to the technology, J.T. Luxon, D.E. Parker   Publisher: Bedford: 

IFS; Berlin; New York : Springer-Verlag, ۱9۸7. 

4. Introduction to lasers and their applications, Donald C. O'Shea, W. Russell Callen, and William T. 

Rhodes. Publisher: Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., ۱977. Series: Addison-Wesley series in 

physics 

5. Introduction to optics and lasers in engineering, Gabriel Laufer. Publisher: Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, ۱996. 

6. Laser speckle and related phenomena, edited by J.C. Dainty. Publisher: Berlin; New York: Springer-

Verlag, ۱9۸4. 

7. Laser-beam interactions with materials: physical principles and applications, Martin von Allmen.   

Publisher: Berlin; New York: Springer-Verlag, ۱9۸7.  Series: Springer series in materials science; v. 2 

۸. Industrial Applications of Lasers John F. Ready,(Second Edition) ۱997 Elsevier Inc. 

9. Laser Physics and Applications Editors: G. Herziger, H. Weber, R. Poprawe, Volume ۱۱  2007 

۱0. - Laser applications in physical chemistry, edited by D.K. Evans.  Publisher: New York: M. Dekker, ۱9۸9.     

Series: Optical engineering; v. 20 

۱۱. Optical and laser remote sensing, editors, D.K. Killingerand A. Mooradian. Publisher: Berlin; New 

Series: Springer series in optical sciences; v. 39 

۱2. -Laser cooling and trapping, H.J. Metcalf, Peter van der Straten, Springer, ۱999. 

  

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22G.+Herziger%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22H.+Weber%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22R.+Poprawe%22
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 1کاربردهاي متنوع ليزري و تکميل مباحث کاربرد ليزر قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 ها: ( مباحث یا سرفصلپ

 مشييخصييه: شامل نگاری طیف در لیزر کاربردهای -

 سييرعت سيينجي، دما دور، راه از سيينجش ، مواد يابي

 سياالت و گاز سنجي

 و اتمها کندسيييازي: شییامل لیزری سییازی خنک   -

 وزب چگالش و سرد اتمهاي اپتيک، مگنتو چاه مولکولها،

 انيشتين

 برهم اتمسيييفر، با ليزر کنش برهم و قدرت ليزرهاي   -

 اهداف با قدرت پر ليزر کنش

 پ سمايي شتابگرهاي و ليزري هاي پ سما ايجاد   -

 ليزر با اينرسي همجوشي   -

های  - عات در لیزر کاربرد هاي: کوانتومی اطال  فوتون

 ايمن ا  عات و کد انتقال تنيده، درهم

 اندازه و ک سييييک غير فوتونهاي ايجاد در ليزر کاربرد   -

 اپتيکي کوانتوم دقيق گيريهاي

شاني اليه: مواد فرآوری در لیزر کاربردهای - سط ن  تو

 دقت با جامد قطعات برش کاري، تميز  پالسيييي، ليزر

  فلزات جوشکاري زياد،

 ...  و چشم پوست، ترميم جراحي،) پزشکي در کاربرد -

صويرهاي ايجاد هولوگرافي، - شه در بعدي سه ت  هاي شي

 بارکدها، قرائت - خودکانوني اثر از اسيييتفاده با اپتيکي

  .ها داده نوشتن و خواندن

 االب در شده گفته سرفصلهاي از که بخشي توجه شود -

ند مي درس اين براي مدرس انتخاب به  و انتخاب توان

 .شوند تدريس

 

 ک س حضوري و آموزش آن ين ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱. Laser ablation: principles and applications, John C. Miller, ed.  Publisher: Berlin; New 

York: Springer Verlag, ۱994.   Series: Springer series in materials science; 2۸ 

2. Laser machining: theory and practice, George Chryssolouris.  Publisher: New York: 

Springer-Verlag, ۱99۱.  Series: Mechanical engineering series 

 2کاربردهای لیزر  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Laser Applications 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1کاربردهاي ليزر  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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3. -Lasers in manufacturing: an introduction to the technology, J.T. Luxon, D.E. Parker   Publisher: Bedford: 

IFS; Berlin; New York : Springer-Verlag, ۱9۸7. 

4. Introduction to lasers and their applications, Donald C. O'Shea, W. Russell Callen, and William T. 

Rhodes. Publisher: Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., ۱977. Series: Addison-Wesley series in 

physics 

5. Introduction to optics and lasers in engineering, Gabriel Laufer. Publisher: Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, ۱996. 

6. Laser speckle and related phenomena, edited by J.C. Dainty. Publisher: Berlin; New York: Springer-

Verlag, ۱9۸4. 

7. Laser-beam interactions with materials: physical principles and applications, Martin von Allmen.   

Publisher: Berlin; New York: Springer-Verlag, ۱9۸7.  Series: Springer series in materials science; v. 2 

۸. Industrial Applications of Lasers John F. Ready,(Second Edition) ۱997 Elsevier Inc. 

9. Laser Physics and Applications Editors: G. Herziger, H. Weber, R. Poprawe, Volume ۱۱  2007 

۱0. Laser applications in physical chemistry, edited by D.K. Evans.  Publisher: New York: M. Dekker, ۱9۸9.     

Series: Optical engineering; v. 20 

۱۱. Optical and laser remote sensing, editors, D.K. Killingerand A. Mooradian. Publisher: Berlin; New 

Series: Springer series in optical sciences; v. 39 

۱2. -Laser cooling and trapping, H.J. Metcalf, Peter van der Straten, Springer, ۱999. 

  

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22G.+Herziger%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22H.+Weber%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22R.+Poprawe%22
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 نور کوانتيده و غير ک سيکقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

: معادالت ماکسول، ميدانکوانتش امواج الکترومغناطیسی -

هاي تعداد مد، اپراتورهاي خلق و فنا، حالتهاي تک

(number states هاي گرمايي، افت و خيزهايي ، حالت

 ميدان.

ها، فرمول : چگالي حالتمدیهای چندکوانتش میدان -

 پ نک، اپراتورهاي چگالي. 

هاي ويژه اپراتورهاي غيرهرميتي، : حالتهای همدوسحالت -

همدوس، اپراتورهاي هاي مسئله کامليت، خواص حالت

 ،  Pجابجايي. اپراتورهاي چگالي و توزيع فضاي فاز، توزيع 

: معادالت نرخ، نوسانات رابي، مدل کنش اتم و میدانبرهم -

Jaynes-Cummings  ،dressed states کنش ، برهم

 . (dispersiveپاشنده 

آشکارسازها و  توابع همدوس کوانتومی و آشکارسازی:  -

حالتهاي فشرده نوري مباني کوانتومي آشکارسازي، 

(squeezed states  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Introductory Quantum Optics, Gerry and Knight. 

2- Quantum Optics, M. O. Scully and M. S. Zubairy. 

3-    Quantum Optics, D. F. Walls, G. J. Milburn. 

 

 

 

 1 اپتیک کوانتومی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Quantum Optics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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نور کوانتيده و غير ک سيک و کاربرد آن در اندازه گيري دقيق، محاسبات کوانتومي قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 و غيره

 اهداف ویژه:

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

، توابع مشخصه (Wigner)توزیع ویگنر  -

(Characteristic Functions)کنش اتم . برهم

-Jaynesمعادالت نرخ، نوسانات رابي، مدل  و میدان:

Cummings  ،dressed states کنش ، برهم

  . (dispersiveپاشنده 

: توابع همدوس کوانتومی و آشکارسازی -

آشکارسازها و مباني کوانتومي آشکارسازي، همدوسي 

 .bunching and anti-bunchingمرتبه اول، 

QED  :کاواک تجربيQED  کاواک، اثرPurcell  ،

هاي ميکرو ميزر، توليد حالت گربه شرودينگر، سيستم

 حالت جامد. 

 Beam)های نوریکنندهانترفرومترها و تقسیم -

Splitters) : هاي کننده نوري، سيستمروابط تقسيم

I/O  انترفرومتر ،Mach-Zehnder  آشکارسازي ،

Homodyne  وHetrodyne. 

 : (Squeezed States)های فشرده نوری حالت  -

، فشردگي Bogolyubovاپراتور فشردگي، تبديل 

quadrature  فشردگي تعداد ،(number 

squeezing فشردگي دو بعدي/درهم تنيدگي ، ،

 ا  عات و محاسبات کوانتومي

 ک س حضوري و آموزش آن ينت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 درصد 50   سالآزمون پايان نيم      درصد 50 سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليتث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱-Introductory Quantum Optics, Gerry and Knight. 

2-Quantum Optics, M. O. Scully and M. S. Zubairy. 

3-  Quantum Optics, D. F. Walls, G. J. Milburn. 

 

  

 2 اپتیک کوانتومی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Quantum Optics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1اپتیک کوانتومی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

موارد  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی   دارد  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد

 دیگر: ..............
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 امواج الکترومغنا يسي و تشعشعقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 معادالت ماکسول و خواص تبديلي آن -

 تک قطبي مغنا يسي  -

 انتشار امواج الکترومغنا يسي در ماده -

 نسبيت و شکل همورداي معادالت ماکسول  -

 تابش چند قطبي و پراش -

 تابش ذرات باردار -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

- Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, J. Wiley &Sons (2004). 

- Classical Electromagnetic Radiation, 3rd ed., M. A. Heald, J. B. Marion, Saunders College pub (۱995).   

- Classical Electricity and Magnetism, P. Panofsky, Addison – Wesley (۱976).  

- Classical Electrodynamics, H. C. Ohanian, Infinity Science Press, LLC (2006). 

 

 

 

  

 2الکترودینامیک  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Electrodynamics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1الکترودینامیک  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 مباني  راحي سيستمهاي اپتيکي.قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تصوير ايجاد -

 ها ابيراهي -

 ها آينه و منشورها  -

 اپتيکي قطعات  -

 اپتيکي محاسبات  -

 تصاوير، ارزيابي -

 اپتيکي هاي سامانه کلي  راحي -

اپتيکي ويژه هاي سامانه  راحي -

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

- Modern Optical Engineering, The Design of Optical Systems, Warren J. Smith, McGraw-Hill, (2000). 

 

 

 

 

 

 

 طراحی اپتیکی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Optical Design 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1اپتیک پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 .سيستمهاي مدرن ليزري، شيوه هاي متنوع پمپاژ و ساختقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  ليزري، مواد خواص -

  ليزر، ساز نوسان -

  ليزر، کننده تقويت -

  متفاوت، پرتو الگوهاي ايجاد و اپتيکي تشديدگرهاي انواع -

 اب جامد حالت هاي گازي،ليزر هاي ليزر ديودي، و رسانا نيمه هاي : ليزر پمپاژ شیوه و کارکرد نوع اساس بر لیزرها انواع فناوری معرفی -

 زماني رفتار بررسي ليزرها بر اساس ، ... ،x-rayليزرهاي  ،uvنوري، ليزرهاي آبشاري کوانتومي، ليزرهاي  فيبر هاي ليزر ،ديودي و فلش پمپ

 ، مسائل ليزرهاي پر توان پايين و متوسط – ياال توان) تواني هاي محدوده  و  پيوسته و پالسي)

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آن ينک س حضوري و آموزش 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

۱. Solid-State Lasers:A Graduate Text,Walter Koechner, Michael Bass, Springer-Verlag,(2003). 

2. Lasers, A. E. Siegman, University Science Books,(۱9۸6). 

3. Quamtum Electronics, A. Yariv, John Wiley Sons (۱9۸6). 

4. Laser Electronics, J. T. Verdeyne, Prentice – Hall (۱9۸9).  

5. Principlcs of Lasers, O. Svelto, Plenum Press (۱9۸9).  

6. Lasers, K. Thyagrajan and A. K. Ghatak, Plenum Press (۱9۸۱).  

 

 

  

 فناوری لیزر عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Laser Technology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  یا مبانی فوتونیکفیزیک لیزر پیشرفته و  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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پالسهاي بسيار کوتاه اپتيکي و پر توان )مقياسهاي پيکو تا اوتو ثانيه و توانهاي تا پتا وات  و نحوه قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 موادتوليد آنها و همچنين اثرات اين پالسها در بر هم کنش با 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ، Qمباني نظري و فناوري سويچهاي    -                      ليزرهاي پالسي با انرژي زياد و نرخ تکرار باال،  -

 مباني نظري و فناوري قفل کردن مودها ،  -

 ،  CPA(Chirp Pulse Amplification)مباني نظري و فناوري   -

 ليزرهاي ديودي فمتوثانيه پر انرژي،  -

 ، mode lockedليزرهاي نيمه هادي ديسکي  -

 ، (compact)نوسانگرهاي فوق سريع جمع و جور  -

 ، Ybتقويت کننده هاي فوق سريع با کارائي باال براساس فيبرهاي نوري آالئيده شده توسط  -

 ليزرهاي فمتو ثانيه،   -                           هاي فوق سريع ديسک نازک، ليزر -

 برخي کاربردهاي ليزرهاي فوق سريع -                               فناوري توليد پالسهاي اوتو ثانيه،  -

-  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 

۱-Ultrashort Pulse Laser Technology, Laser Sources and Applications S. Nolte, F. Schrempel, 

F. Dausinger, (Eds.), springer, (20۱6). 

  

 فیزیک و فناوری لیزرهای پالسی کوتاه عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Physics and Technology of ultra 

short lasers 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  فيزيک ليزر پيشرفته و يا مباني فوتونيک نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 نرم افزارهاي  راحي در اپتيک و ليزرقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  OpTaliXآشنايي با  - Zemaxآشنايي با کد  -)انتشار موج اپتيکي در محيط   WaveTrainآشنايي با کد  -
-  Comprehensive Software for optical design, thin film coatings and illumination 

-                                   http://www.optenso.com/ 

   براي شبيه سازي هاي کامپيوتر Simtoolsآشنايي با ابزار متلب ) -
-                                 Simtools: a collection of Matlab tools for optical simulations 

 مواج همدوسو تداخل ا –پراش  –شبيه سازي انتشار موج همدوس  LightPipesآشنايي با نرم افزار  -
-                                        http://www.okotech.com/software/lightpipes 

 Scilab/Scicos Adaptive Optics Toolboxآشنايي با نرم افزار شبيه سازي  اپتيک  تطبيقي  -

-                                          https://sourceforge.net/projects/sciao/ 

 The virtual beamline (VBL) laser simulation codeآشنايي با نرم افزار  راحي ليزر  -

  LASCAD  (Laser Cavity Modelling Softwareآشنايي با نرم افزار  رااحي تشديدگر ليزر  -
-                                        http://www.pro-lite.co.uk/File/las-cad_software.php 

    .ASLD  Laser simulation and solid-state resonator design softwareاشنايي با  -

-                                          http://www.asldweb.com/ 

 /                                           :GLAD  Physical Optics and Laser Analysis Software    //www.aor.comhttpآشنايي با  -

 /                                          Paraxia  Laser system design.                                        http://www.sciopt.comآشنايي با  -

 حضوري و آموزش آن ينک س ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سالآزمون پايان نيم        درصد 50 سالهاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
نرم افزارها هستند که از سايتهاي اينترنتي دريافت ميگردند. دانشجو حداقل به سه نرم افزار  راحي گفته شده در باال آشنا و مسلط مي  منابع اين درس

 گردد.

  

 آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی و طراحی لیزر و اپتیک عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
The laser & optical and simulation 

softwares 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و يا مباني فوتونيک 1اپتيک پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد

http://www.optenso.com/
http://www.okotech.com/software/lightpipes
https://sourceforge.net/projects/sciao/
http://www.pro-lite.co.uk/File/las-cad_software.php
http://www.asldweb.com/
http://www.aor.com/
http://www.aor.com/
http://www.sciopt.com/
http://www.sciopt.com/
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 يافتن قابليت هاي تخصصي عملي و کار با دستگاه هاي ليزرهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 برشکاري يا حکاکي مشخصه يابي برهم کنش ليزر هاي پالسي با مواد )نظير سوراخکاري يا - -

 مشخصه يابي پ سماي توليد شده توسط ليزر پالسي - -

 زير ميکروني   در مايعات شفاف توسط پراکندگي ليزري –اندازه گيري اندازه ذرات معلق )ميکروني  - -

 زير ميکروني   در هوا توسط پراکندگي ليزري –اندازه گيري اندازه ذرات معلق)ميکروني  - -

 ناصافي  و تعيين مشخصات سطوح )با زبري  در حدود ميکروني    با روش ليزرياندازه گيري  - -

 يا  بلند يا ميان برد  –فاصله سنجي ليزري  )برد کوتاه  - -

 دما سنجي دقيق با روش ليزري - -

 تعيين غلظت بسيار کم در مايعات با روش ليزري و اپتيکي - -

 تعيين مشخصات اپتيکي اليه هاي نازک به روش ليزري - -

 شبيه سازي آزمايشگاهي براي  مخابرات ليزري  - -

 اندازه گيري سرعت نور با ليزر - -

 سطح سنجي با ليزر - -

 تعيين مشخصات اپتيکي مايعات شفاف با ليزر - -

 تعيين مشخصات اپتيکي فلزات صيقلي با ليزر - -

 سرعت سنجي مايعات به روش اسپکترئوسکوپي داپلري- -
 انتخاب و ارائه مي گردندآزمايش به تشخيص مدرس  12توجه:  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ارائه کار با دستگاه و ارائه گزارش کار  –آزمايشگاه عملي 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 دستگاه هاي آزمايشگاهي مرتبط با موضوع

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

  

 آزمایشگاه کاربرد های لیزر عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Laser Applications Lab 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  فيزيک ليزر پيشرفته نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 مباني ليزر، فراتر از آنجه در درس مباني فوتونيک فرا مي گيرد.قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اندرکنش همدوس ميدان تابشي و يک سيستم اتمي -

 نوسان ليزري در سيستمهاي ليزري مختلف-جذب و نشر  -

 و قفل شدگي مدي ليزرها  Qمدوالسيون تابش اپتيکي )سويچ   -

 ونآشنايي با انواع ليزرها و شيوه هاي ايجاد محيط فعال شامل: ليزرهاي حالت جامد، ليزرهاي ديودي، ليزرهاي چاه کوانتومي، ليزرهاي الکتر -

 ، منابع ليزري در ناحيه مياني مادون قرمزو .. ،آزاد، ليزرهاي پر قدرت پالسي

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
۱- Quamtum Electronics, A. Yariv, John Wiley Sons (۱9۸6). 

2- Laser Electronics, J. T. Verdeyne, Prentice – Hall (۱9۸9).  

3- Lasers, Siegmann, Univ. Science Books (۱9۸6).  

4- Principlcs of Lasers, O. Svelto, Plenum Press (۱9۸9).  

5- Lasers, K. Thyagrajan and A. K. Ghatak, Plenum Press (۱9۸۱).  

  

 فیزیک لیزر پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Lasers 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 50/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 در حوزه اتمي و مولکولي شامل اپتيک و ليزر و پ سما. يافتن قابليت هاي عملي و کار با دستگاه هاهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گيرياندازه، گيري پهناي خط و  ول همدوسياندازه، پديده تالبوت و اندازه گيري  ول موج، آشنايي با پديده ماره، بيضي سنجياپتيک:  -

تمامو  مباني اپتيک فوريه، چاپ و ظهور عکس مباني عکاسي،، گيري ضريب شکست و ضخامت تيغهاندازه، دقيق ضريب شکست )اتوکليماتور 

 نگاري

 اي اتمي و مولکولي: اسپکتروسکوپي جذبي، اسپکتروسکوپي اشباعي، مشاهده پهن شدگي داپلر، اثر زيمن در اتمها، تشديد اسپينيآزمايشه -

 -آزمايش تخليه تپي در فشار اتمسفر -آزمايش تخليه تابان در فشار پايين -آزمايش کرونا -و مشخصه يابي DBDپ سما: ايجاد پ سماي  -

 منحني پاشن -خصه يابي يف نگاري پ سما و مش

 

 آزمايش از موضوعات گفته شده در سه حوزه باال، درس آزمايشگاه را تشکيل خواهند داد. 12تبصره: 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ارائه کار با دستگاه و ارائه گزارش کار  –آزمايشگاه عملي 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 30     سالآزمون پايان نيم

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  دستگاه هاي آزمايشگاهي مرتبط با موضوع

 

 

 

 

  

 آزمایشگاه پیشرفته اتمی و مولکولی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Atomic and Molecular 

Physics Lab 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی   ندارد نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 51/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 پراش در اپتيک و کاربردهاي آنقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 جايگاه اپتيک پراشي،  -

 هاي فرنل،عدسي -

 ها، توري  -

  ليتوگرافي اپتيکي، -

 نظريه اسکالر پراش،  -

 قطعات اپتيک پراش،  يتحليل الکترومغنا يس -

  راحي عدسي پراش،  -

   راحي توري پراش، -

 ، (DOE)ساخت يک قطعه اپتيک پراش  -

  هاي فوتوليتوگرافيک،روش  -

 قطعات اپتيک پراش، هاي ساختتکنيک -

 ،(DOE)گيري سنجش و اندازه  -

اپتيک پراش در  راحي عدسي و ديگر قطعات کاربردهاي   -

 اپتيکي

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

1- Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test,  D.C. Oshea, J. J. Suleski, A.D. Kathman, D. W. Prather, 

Society of Photo – Optical Instrumentation Engineers SPIE (2003).     

 

 

  

 اپتیک پراشی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مبانی فوتونیک و یا اپتیک پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 52/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 فیزیک حاکم برآنها آشنایی با نانوساختارها، تکنولوژی ساخت وهدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

اي، شييده کپهگيري خواص نانوسيياختارها، خواص نانوذرات، نانوسيياختارهاي کربني، مواد نانوسيياختارهاي اندازهيادآوري مباني فيزيک حالت جامد، روش

ها و هاي کوانتومي، پليمرها و ترکيبات آلي، مواد بيولوژيکي، نانوماشينها و نقطهها، سيمنگاري نوساني و اپتيکي، چاهفرومغنا يس نانوساختارشده،  يف

 نانوقطعات

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : )پیشنهادی(ث( راهبردهای ارزشیابی 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

Introduction to Nanotechnology, C. P. Poole and F.J. Owens, John Wiley (2003). 

2-Carbon Nanotubes: Basic Concepts and Physical Properties, S. Reich, C. Thomsen and J. Maultzsch, Wiley – 

VCH (2004).   

3-Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, E.L. Wiley – VCH 

(2004) 

4-Nanotechnology, M. Kohler and W. Frizsche, Wiley – VCH (2004). 

5-Transmission Electron Microscopy: II. Diffraction D. B. Williams and C. B. Carter, Plenum Press (۱996). 

 

  

 ها و کاربردهانانوساختارها، ویژگی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Nano-Structure 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 53/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  مکانيک آماري پيشرفته.هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ب ويريال،ياي و ضرابسط خوشه -

 وخيز تعادليهاي بحراني و افتپديده -

 مدل آيزنيگ،   -

 سيال ک سيکي،  -

  سيال کوانتومي، -

 ، (Onsager)نظريه انتقال و هيدروديناميک و روابط انساگر  -

 قضيه افت وخيز -

 ات ف،  -

 تبديل فاز غيرتعادلي،  -

 هاي بحراني و روش الندائوپديده -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Statistical Mechanics, 2nd ed., R.K. Pathria, Butterworth – Heinemann (1996). 

2- Statistical Mechanics, K. Huang, Wiley (1987). 

3- Statistical Mechanics, K. Reif, McGraw – Hill (1987). 

4- Statistical Mechanics, S.K. Ma, World Scientific (1985). 

5- Statistical Physics, Landau, Lifshitz, Pitaevskii, Elsevier (1980). 

6- A Modern Course in Statistical Physics, E. Reichle (2nd edition), Wiley (1998). 

 2مکانیک آماری پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Statistical Mechanics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مکانیک آماری پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد ندارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 54/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 55/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  فيزيک پ سماي پيشرفته.هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ، پارامتر پ سما، مفهوم دما ، توليد پ سما،   Debyeمفاهيم اوليه پ سما ) ول مقدمه: -

 هاي يکنواخت و غيريکنواخت، اي در ميدانذرهتئوري مداري و حرکت تک -

 هاي ناوردا آدياباتيک، کميت -

 و خواص ماکروسکوپي پ سما،   MHDمدل سيالي پ سما و معادالت -

 سيالي،  2مدل  -

 مدل تک سيالي،  -

 تئوري دوگانه آدياباتيک،  -

 امواج در پ سماي سيال،  -

  امواج الکترواستاتيکي، -

 امواج الکترومغنا يسي،  -

 راستاي عمود و موازي ميدان مغنا يسي هدايتي،  انتشار در -

  معادالت سنيتيک پ سما، -

 هاي پ سماي سيال، ناپايداري -

 ها، بندي ناپايداري بقه -

 پ سما بدون ميدان مغنا يسي و با ميدان مغنا يسيپايداري  -

 ک س حضوري و آموزش آن ينت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Principles of Plasma Physics, N. A. Krall & A. W. Trivelpiece, McGraw – Hill (۱973). 

2- Fundamental of Plasma Physics, J. A. Bittencourt, Pergamon Press (۱9۸6). 

3- Plasma Dynamics, T. J. M Boyld & Sanderson, Bames & Noble (۱969).  

4- Plasma Physics, E. W. Laing, Sussex University Press (۱976).     

  

 1فیزیک پالسمای پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Plasma Physics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 56/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 پ سما.قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  فيزيک هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پديده ترانسپورت در پ سما،  -

 کي براي پ سما، تيمعادالت سين -

 نظريه والسوف براي امواج پ سما،  -

 نظريه والسوف براي پايداري پ سما،  -

 پ سما،  يهانظريه غيرخطي والسوف براي امواج و ناپايداري -

 وخيز، افت -

 وابستگي و تشعشع حرکت ذرات  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

۱- Basic Principles of Plasma Physics, A. Statistical Approach, S.I Chimaru, Addison – Wesley (1973). 

2- Principles of Plasma Physics, N.A. Krall and A.W. Trivelpiece, McGraw – Hill (1973). 

3- Fundamental of Plasma Physics, J.A. Bittencourt, Pergamon Press (1986). 

 

  

 2فیزیک پالسمای پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Plasma Physics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فیزیک پالسمای پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 واحد: تعداد
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 57/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 تخليه الکتريکي در گازهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 Introduction to) گازها الکتريکي تخليه بر ايمقدمه -

gas discharges  

  MHDمعادالت نرخ ذرات و  -

 معادالت بقاء در پ سماي تخليه -

 مشخصه هاي جريان و ولتاژ -

 رسانش تخليه الکتريکي -

 نرخ تحريک،  -

 شکست و يونيزاسيون در پ سماي تخليه -

  Dark discharge) تاريک تخليه -

 Stable and unstable)ناپايدار و پايدار هايتخليه -

discharge  

 Corona and Spark) اسپارک و کرونا هايتخليه -

discharge  

  RF discharge) فرکانس راديويي تخليه -

  Capacitively coupled plasma) خازني تخليه -

  Inductively coupled plasma) القايي تخليه -

  MW discharge) مايکروويو تخليه -

 پديده هاي تخليه پالسي در فشار باال -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
۱. Gas Discharge Physics, Yuri P. Raizer, ۱99۱, (New York: Springer( 

2. Theory of Gas Discharge Plasma, Boris M. Smirnov, 20۱5 (Springer) 

3. Industrial Plasma Engineering I, Reece Roth, ۱995 (IOP publishing) 

 

 

  

 فیزیک تخلیه الکتریکی گاز ها عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Physics of Electrical Discharge in gases 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فیزیک پالسمای پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: 



 58/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

  سياالت )خنثي از نقطه نظر الکتريکيقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفاهيم و معادالت بقا جرم  -

 بقا اندازه حرکت   -

 بقا انرژي در سياالت،   -

 استوکس براي سياالت ويسکوز،معادله نوير  -

 ، lubricationنظريه   -

 ، separationاليه هاي مرزي و  -

-  circulation   ،و نظريه ورتيسيتي 

- potential flow ، 

 اخت ل در سياالت،  -

 و جريان هاي ناشي از کشش سطحي کشش سطحي -

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آن ينک س حضوري و آموزش 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
- W. P. Graebel, Adanced fluid mechanics, Academic Press 2007 

 

  

 مکانیک شاره های پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Fluid Dynamics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 59/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 پديده هاي متنوع بر هم کنش ليزر با پ سما هاي مختلف       قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه اي بر خصوصيات پرتو ليزر -

 مفاهيم اوليه پ سما و توصيف دو سيالي پ سما  -

 نيروي پوندرموتيو -

 انتشار امواج الکترومغنا يسي در پ سما  -

 انتشار امواج الکترومغنا يسي بصورت مايل در پ سماهاي غير يکنواخت   -

 جذب برخوردي  -

 جذب پارامتريک و تحريک امواج الکتروني و يوني در پ سما   -

 پراکندگي رامان القايي   -

 پراکندگي بريلويين القايي   -

 گرم سازي با امواج پ سمايي   -

 اص ح پروفايل چگالي در پ سما   -

 فرايند هاي غير خطي در پ سما هاي زير چگال و ناپايداري ها در پ سما   -

 ترانسپورت انرژي الکترون   -

 آزمايشات ليزر پ سما   -

 ک س حضوري و آموزش آن ينری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگی

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱. William Kruer, The Physics of Laser Plasma Interactions, Westview Press, 2003. 

2. Paul Gibbon, Short Pulse Laser Interactions with Matter, Imperial College Press, 2000. 

3. C. S. Liu and V. K. Tripathi, Interaction of Electromagnetic Waves with Electron Beams and Plasmas, 

World Scientific, ۱995 

4. Laser Plasma Interactions 5: Inertial Confinement Fusion, M. Hooper, ed., IOP, ۱996. 

  

 فیزیک بر هم کنش لیزر با پالسما عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
The Physics of laser-plasma Interaction 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته   نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 60/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

                    ها با نور                    کنش آنها و برهمها و مولکولمباني اتمقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  :هدف کلی

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 پ سما در تخليه انواع -

 الکتروني باريکه هاي چشمه -

 يوني باريکه هاي چشمه -

 تابشي يوني هاي چشمه -

 خ  فشار در پ سمايي هاي چشمه-اتمسفر فشار در پ سمايي هاي چشمه -

 پ سما ديناميک ررسيب -

 پ سما در انتقال و پخش -

 پ سما در فشارهاي خيلي باال -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

۱. J. Reece Roth, Industrial Plasma Engineering, Vol. 2 - Applications, IOP, 200۱. 

2. Plasma Technology Fundamentals and Applications, Capitelli, M., Gorse, C. (Eds.), Springer (۱992(. 

3. Plasma Technology for Textiles, R. Shishoo, ed., Woodhead Publ., Cambridge, (2007). 

4. The Physics and Technology of Ion Sources, Ian Brown, ed., Wiley, (2004). 

5. J. Reece Roth, Industrial Plasma Engineering, Vol. ۱ - Principles, IOP, ۱995. 

 

 

 

  

 منابع و فناوری پالسما عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Plasma Sources and Technology 

 واحدنوع درس و 

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته   نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 61/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

                     ها با نور                    کنش آنها و برهمها و مولکولمباني اتمقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  Ion Implanatation) سطح در يوني کاشت -

 PVD روش به مواد پردازش -

 PECVD روش به مواد پردازش -

  Plasma Etchng) پ سما حکاکي -

 پ سما با ذرات نانو توليد -

 پ سما با سنگين ذرات به ها هيدروکربن تبديل و تغيير -

  Plasma Display Panel) پ سمايي نمايش صفحات -

 مخابرات در پ سما -

 ...   و بافت ترميم استريليزاسون،) دندانپزشکي و پزشکي در پ سما -

 اسپکتروسکوپي پ سما  -

 خواص يونوسفر و کاربردهاي آن  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
۱. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Lieberman and Litchenberg 

2. Industrial Plasma Engineering volume I, and II, Reece Roth. 

 

 

 

 کاربرد های پالسما  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Plasma Applications 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 62/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 

 فهم مفاهيم مربوط به  فيزيک پ سماي غير خنثي و ديناميک ذرات باردار.قابليت حل مسائل و  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

حرکت ذره باردار در ميدان الکترومغنا يسي براساس قوانين  -

 مکانيک ک سيک، 

 الگرانژي،  و فرماليزم هاميلتوني -

 قوانين بقاء،  -

 اوسر،  الت مسيردمعا -

 هاي متقارن محوري، معادالت نسبيتي اولر در ميدان -

 کننده بدون بارفضا، هاي کانونياپتيک باريکه و سيستم -

 درخشندگي و گسيلندگي باريکه،  -

 رامحوري، يمعادله باريکه پ -

 هاي محوري متقارن به عنوان عدسي، ميدان -

 هاي الکترواستاتيک، عدسي -

  ،هاي مغنا يسيعدسي -

 هاي چهار قطبي، عدسي -

 باريکه با سطح مقطع دايروي،  -

 هاي لبه، کنندهکانوني -

 کننده متناوب، هاي کانونيسيستم -

  ،اپتيک باريکه خطي با در نظر گرفتن اثر بار فضا -

 ها، تئوري خودسازگار باريکه -

 - Vladimirsleyها و تابع توزيع تعبير خودسازگار باريکه -

Kapchinsky 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
1-Theory and Design of Charged Particle Beams, M. Reiser, Wiley (1994). 
 

 

 

 

 

 

 اردفیزیک پالسمای غیر خنثی و دینامیک ذرات بار عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
The Physics of non-neutral plasma and 

the dynamics of charged particles 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 63/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 64/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

                                                           رز کار و اهميت ليزرهاي الکترون آزاد                  قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ديناميک پرتو الکتروني -

 اندوالتورها -

 تشعشع خود بخودي  -

 اثر تشعشع بر روي حرکت الکتروني -

 مدهاي عرضي -

 محيط الکترونيانتشار پالسهاي کوتاه در  -

 نرخ تقويت در ليزر -

 همدوسي پرتو الترومغنا يسي  -

 دسته بندي الکترونها -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1 - Classical Theory of Free Electron Lasers, Eric B Szarmes, Morgan&Claypool Publications, (20۱4). 

 

 

 

 

 

  

 لیزر های الکترون آزاد عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Free Electron Lasers 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 65/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

                     پديده هاي پ سماي غباري                 قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مکانيسم باردار شدن ذرات غبار در پ سما -

 ديناميک ذرات غبار  -

 امواج خطي  -

 ناپايداريهاي پ سماي غباري -

 کريستالهاي غباري در پ سما -

 ذرات غبار چرخشي و کشيده   -

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Introduction to Dusty Plasma Physics, P K Shukla, A A Mamun, IOP (Series in Plasma Physics)-(2001). 

 

 

 

 

 

  

 غباریپالسمای  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Dusty Plasmas 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد عملی )در صورت نیاز(: نداردنوع آموزش تکمیلی 



 66/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 پ سماي فضا و ا راف زمين و اهميت آن بر روي کره زمينقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 پ سما، خواص -

 پ سمادرفضا، -

 ژئوفيزيکي، پ سماي -

  بادخورشيدي، -

 سپهر، مغنا و -

 سپهر، يون -

 سپهر مغنا يسي جريانهاي -

نهيياي ذره حرکييت - ميييدا  بييارداردر

 الکترومغنا يسي

 مغنا يسي ميدان دريک ذره حرکت -

  نايکنواخت،

  راندگي، -

 مغنا يسي ميدان دريک ذره حرکت -

  يکنواخت،

  چرخشي، حرکت -

 ،  راندگي گراديان -

  خميده، راندگي -

 بيدرروگشتاورمغنا يسي،  ناورداهاي -

کت - هاي ذره حر يدان  الکتريکي درم

 متغيربازمان

 دوقطبي، افتاده ميداندامبه ذرات  -

 جهشي، حرکت -

 راندگي، حرکت -

 ها، چاههاوچشمه -

 حلقوي  جريانهاي -

 پ سما رسانايي برخوردهاوقابليت  -

 برخوردها، -

 ضعيف، پ سما بايونيدگي -

 کامل،  پ سما بايونيدگي -

 پ سما،  رسانايي -

 سپهر،  يون گيري شکل -

 سپهر،  يون رسانايي -

 سپهر، يون جريانهاي -

 قطبي هايتابش -

 مغنا يسي و وفانهاي همرفت  -

 مغنا يسي،  پخش -

 هيدزومغنا يسي،  نظريه -

 رينولد،  عددمغنا يسي -

 پيوند مغنا يسي،  -

 الکتريکي،  ميدان همرفتي -

  حفاظها، -

  سپهر، پ سما -

 باال، ارتفاعات الکتروديناميک -

 اهم، قانون انتگرال  -

 ژول گرماي -

 جنبشي نظريه  -

  متوسط، توزيع تابع -

  جنبشي، معادله -

  بولتزمن، معادله -

  والسف، معادله -

-Klimontovichتييوزيييعييهيياي -

Dupree ذرات، چگالي 

 حرکت،  معادله  -

 سرعت،  معادله -

 ماکسولي،  توزيع -

 افت،  مخروط توزيع -

 انرژي،  توزيع -

 کاپا،  توزيع -

 زمين،  نزديک درفضاي رذراتشا -

 ماکروسکوپيک متغيرهاي -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Space Plasma: an Introduction, A. C. Das, Alpha Science Int. Ltd., (2004). 

 پالسمای فضایی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Space Plasmas 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1پيشرفته فيزيک پ سماي  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 67/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 68/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 پ سماي فضا و ا راف زمين و اهميت آن بر روي کره زمينقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به   هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل
 

 مدلهاي سينتيکي و ترمو ديناميکي پ سما شيمي -

 واکنشهاي شيميايي اساسي و متداول در پ سما  -

 فاز گازي تجزيه مواد غيرآلي توسط پ سما -

 واکنشهاي تبادل بار  -

 تبادل انرژي در بين درجات آزادي مولکولي -

 انواع پ سما در فرآوري شيميايي مواد -

 نانو ذرات و ساختارهاي متنوع جامد، تبدي ت گازي، توليد پليمرها و برهمکنش مواد آلي با پ سماکاربردهاي پ سما شامل: توليد  -

 واکنشهاي تبديل سوخت، توليد هيدرژن  -

 بر همکنش پ سما با سلولهاي زنده و بافت  -

 کاربرد پ سما در بيولوژي  -

 کاربرد پ سما در دندانپزشکي  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Plasma Chemistry, Alexander Fridman, Cambridge University Press (2008, New York) 

  

 شیمی پالسما فارسی:عنوان درس به 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Plasma Chemistry 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک پ سماي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 69/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 هاي کوانتوميمباني نظريه ميدانقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به   هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 گوردون، -نظريه ميدان الگرانژي، ميدان ک ين -

 ميدان ديراکي،  -

 نظريه همورداي فوتون،  -

 ،  S-بسط ماتريس  -

 ، QEDهاي فاينمن و قواعددياگرام -

 هاي پايين، در مرتبه QEDفرآيندهاي -

 تصحيحات تشعشعي،  -

 ،  (regularization)منظم سازي  -

 هاي ضعيف، کنشبرهم -

 خود تقارن، شکست خودبه -

 نظريه استاندارد الکتروضعيف -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ي و آموزش آن ينک س حضور

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- - Quantum Field Theory, F. Mandl and G. Shaw, John-Wiley and Sons (1984). 

2- Quantum Field Theory, Lewis H. Ryder, Cambridge University Press (1996). 

  

 1نظریه میدان های کوانتومی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Quantum Field Theory 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مکانيک کوانتومي پيشرفته   نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 70/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 مباني فيزيک ذرات بنياديقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 سينماتيک،  -

 بندي ذرات، ها و  بقهکنشبرهم -

 ها وقوانين بقاء ايزواسپين، تقارن -

 شگفتي،  -

 هاي ضعيف و الکترومغنا يسي، کنششگفتي در برهمقواعد گزينش ايزواسپين و  -

 ساختار الکترومغنا يسي نوکلئون، -

 تشديدها،   -

 هاي ضعيف و نقض پاريته، کنشبرهم -

 ، CPو نقضKواپاشي مزون -

 نظريه جريان برداري پايسته و تقارن يکاني و مدل کوارک،  -

 نظريه کابيبو،  -

 تقارن تکدست و جبر جريان،  -

 هاي ضعيف کروموديناميک، کنشبرهم -

 ها و آشکارسازهاي ذرات بنياديدهندهشتاب -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال ک سي در  ول نيمهاي فعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Elementry Particles and Symmetries, Lewis H. Ryder, Gordon and Breach Science Publishers (1975). 

2- Introduction to High Energy Physics, Donald H. Perkins,Cambridge University Press (2000). 

3- Collider Physics, V. Barger and R. Philips, Addison-Wesley (1987). 

  

 1فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Elementary Particle Physics 1 

 واحدنوع درس و 

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 71/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 پيشرفته مکانيک ک سيکقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به   هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مختصري از اصول  اوليه،  -

 اصول وردش و معادالت ال گرانژ،  -

 نيروي مرکزي دو جسمي،  -

 سينماتيک جسم صلب،  -

 معادالت حرکت جسم صلب،  -

 نوسانات کوچک،  -

 معادالت هاميلتوني حرکت،  -

 تبدي ت کانونيک،  -

 نظريه اخت ل ک سيک -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- Classical Mechanics, 2nd ed., H. Goldstein, Addison – Wesley (1980). 

 

 

 

  

 مکانیک کالسیک پیشرفته به فارسی: عنوان درس

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Classical Mechanics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 72/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 در حد کارشناسي ارشد مباحث توپولوژيک و رياضيات پيشرفتهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هامباحث یا سرفصلپ( 

 ها، مقدمات رياضي شامل نگاشت -

 فضاي برداري، -

 ،  …فضاي توپولوژيک و   -

 مقدمات توپولوژي،  -

هاي هموتوپي مرتبه باال، هاي هومولوژي، گروههاي ديفرانسيلي، گروه بنيادي، گروههندسه ديفرانسيل: چندگوناها )بس ها  و فرم -

 ، بس هاي مختلط،  (fibre bundle)، ک ف تار(deRham)کوهومولوژي درام 

  و غيره،نظريه ريسمان ، نسبيت عام (Yang - Millsکاربردهاي فيزيکي:  -

 ک س حضوري و آموزش آن ينت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- Geometry, Topology and Physics, Nakahara, IOP Publishing (1990). 

2- Topology and Geometry for Physicists, Nash and Sen, Academic Press (1983).  

3- Geometry of Physics, T. Frankel, Cambridge University Press (1999). 

4- Modern Differential Geometry for Physicists, C. J. Isham World Scientific Pub. Co. (1999). 

5- Gauge Fields, Knots and Gravity ,J. Baez, J. P. Muniain, World Scientific Pub 

.Co. (1994).   

 ریاضی فیزیک  پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Mathematical Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه پایان رساله / 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 73/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 74/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

عام  نسبيت ها بينيپيش و برخي عام نسبيت تئوري هندسه فضازمان و اصول موضوعهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اينشتين

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه: هندسه ريماني،  -

 ها و نمادهاي کريستوفل، ژئودزي -

 تانسور انحناء و خواص آن،  -

 قوانين بنيادي فيزيک در فضا -

 زمان خميده،   -

 معادالت ميدان اينشتين،  -

 حد نيوتوني،  -

 روش وردشي در نظريه نسبيت عام،  -

 حل شوارتزشيلد،  -

 هاي نظريه نسبيت عام، تست -

 حل رايسنر -

 نوردسترم،   -

 شده اينشتين،نظريه خطي -

 امواج گرانشي،  -

 هاي فضا تقارن  -

 زمان،  -

 معادالت و بردارهاي کيلينگ،  -

 ها و جواب شوارتزشيلد به عنوان يک سياهچاله، سياهچاله -

  ، Kerrسياهچاله چرخان)جواب -

 هاخواص سياهچاله -

 ک س حضوري و آموزش آن ين ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- General Relativity, H.Stephani, CUP (2003). 

2- Relativity on CurvedManifolds, F. De Felice, and C. J. Clarke, CUP (1990). 

3- Introducing Einsteins Relativity, R. d Inverno, Clarendon Press (1992). 

4- Gravitation and  Cosmology, S.Weinberg, John Wiley and Sons (1972). 

5- AFirst Course in GR, B. F. Schutz CUP (1985). 

6- The Classical Theory of Fields, L. D. Landau and  E.M.Lifshitz, Pergamon Press (1975).   

 1گرانش  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Gravitation 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 75/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 76/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 کسب دانش يا مهارت الزم در يک زمينه تخصصي در فيزيک ذرات بنيادي که در دروس استاندارد پوشش داده نشده است. هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

، (confinement)هاشدگي کوارکاي، محبوساي شبکهثر، نظريه پيمانهؤمباحثي نظير: گروه بازبهنجارش، ناهنجاري محوري، روش پتانسيل م

هاي ، مباحثي از ابرتقارن شامل: نظريهTechnicolourهاي، نظريه SU( 5)هاي آن، فرا بينيو پيش SU(5)نظريه وحدت بزرگ شامل مدل ابرتقارن،

هاي بوزوني و ها شامل: ريسمان، مباحثي از نظريه ريسمان(GUT)هاي وحدت بزرگشناسي و نظريههاي آن، ارتباط بين کيهانبينيابرتقارن و پيش

 مدرس درسفرميوني و همچنين مباحث نويني از فيزيک ذرات بنيادي به انتخاب 

 ک س حضوري و آموزش آن ين ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 و تجهيزات ارائه آن ين  ک س درسج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Supersymmetry and Supergravity, J. Wess, J. Bagger, Princeton University press (۱9۸3).  

2- Quark, Leptons and Gauge Fields, Kerson Huang, World Scientific (۱992). 

3- Quantum Field Theory, Lewis Ryder, Cambridge University Press (۱9۸7). 

4- Grand Unified Theories, G. G.Ross, Benjamin /Cummings Publishing Co. (۱9۸4). 

5- Superstring Theory, vol. ۱,2,M.B.Green , J. H. Schwartz and E. Witten, Cambridge University Press 

(۱9۸7). 

 

  

 مباحث ویژه در ذرات بنیادی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Special Topics in Elementary 
Particle 

 درس و واحدنوع 

 نظری  پایه  1فيزيک ذرات بنيادي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 77/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 مکانيک آماري پيشرفته مربوط بهتکميل مباحث مطرح شده قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم و  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ب ويريال، ياي و ضرابسط خوشه -

 هاي بحراني و افت و خيز تعادلي مدل آيزنيگ، پديده -

 سيال ک سيکي،  -

 سيال کوانتومي، -

 ، (Onsager)نظريه انتقال و هيدروديناميک و روابط انساگر  -

 قضيه افت وخيز،  -

 ات ف،  -

 تبديل فاز غيرتعادلي،  -

 هاي بحراني و روش الندائو پديده -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 موزش آن ينک س حضوري و آ

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Statistical Mechanics, 2nd ed., R. K. Pathria, Butterworth–Heinemann (۱996). 

2- Statistical Mechanics, K. Huang, Wiley (۱9۸7). 

3- Statistical Mechanics, K. Reif, McGraw–Hill (۱9۸7). 

4- Statistical Mechanics, S. K. Ma, World Scientific (۱9۸5). 

5- Statistical Physics, Landau, Lifshitz, Pitaevskii, Elsevier (۱9۸0).  

6- A Modern Course in Statistical Physics, 2nd ed., E. Reichle, Wiley (۱99۸).   

 

  

 2مکانیک آماری پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Statistical Mechanics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مکانیک آماری پیشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نداردنوع 



 78/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 آزمايش هاي ک سيک در فيزيک هسته اي يافتن قابليت هاي تخصصل عملي و کار با دستگاه هاي هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 الکترونيک و آشکارسازي،  -

 مشخصه راديو اکتيويته، -

 ات ف انرژي ذرات باردار،   -

 سنجي سوسوزن،  يف -

 ،198Au يف اشعه گاماي -

  ،Coincidenceهاي تطابقي)تکنيک  -

 ها، شارنسبي نوترون -

 راديواکتيويه الفائي،  -

 ها، هاي آشکارسازي نوترون و خواص نوترونروش -

 هاي مستقلهاي مربوط به تجزيهمخلوط فعاليت -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ارائه کار با دستگاه و ارائه گزارش کار  –آزمايشگاه عملي 
 

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 درصد 60  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 40     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 دستگاه هاي آزمايشگاهي مرتبط با موضوع
 

  

 1آزمایشگاه پیشرفته هسته ای  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Nuclear Physics Labratory 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 79/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 شناخت جهان همگن و همسانگرد ا راف ماقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

  .شناسياوليه کيهان: اصول مقدمه -

: روش اخت ف منظر، استفاده از سنجیهای فاصلهروش -

هاي فاصله، استفاده از دياگرام ستارگان متغير به عنوان شاخص

HR  استفاده از ابرنواخترها، رابطه هابل، ويژگي همگن و ،

  .ايزوتروپ بودن کيهان

ي، دگ: انتقال قرمز، پارامتر هابل و پارامتر کاهننانبساط کیها -

هاي کهکشاني و نسبت جرم ي ها، خوشهها و انواع آنکهکشان

  .درخشندگي و مسئله ماده تاريک

، بررسي  RW: استخراج متريک مروری بر نظریه نسبیت عام -

تر انتقال قرمز و تعاريف شناسي، بررسي دقيقثابت کيهان

 . شناسيمختلف فاصله در کيهان

هاي مختلف فريدمن، مدل: حل معادالت معادالت فریدمن -

اي، تشکيل شناسي، تاريخچه حرارتي کيهان، سنتز هستهکيهان

ساختار در کيهان، بررسي تابش زمينه، مسائل مطرح شده در 

 کيهان استاندارد، تورم 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱ Cosmology, Weinberg, Oxford University Press (200۸). 

2 Physical Foundations of Cosmology, Mukhanov, CUP (20۱2). 

3 Fundamentals of Cosmology, J. Rich, Springer (200۱). 

4 Principles of Physical Cosmology, P. J. E. Peebles, PUP (۱993). 

5 The Early Universe, E. W. Kolb and M. S. Turner, Addison–Wesley (۱990). 

6 Cosmological Physics, J. A. Peacock, CUP (۱999). 

7 Cosmology: The Origin and Evolution of Cosmic Structure, P. Coles and F. Lucchin, J. Wiley & Sons 

(2002). 

۸ The Early Universe, G. Borner, Springer (۱9۸۸). 

 

  

 1کیهان شناسی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Cosmology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 80/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 1فيزيک ذرات بنيادي پيشرفته  مربوط بهتکميل مباحث مطرح شده  قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم و هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اي بر مدل استاندارد، مقدمه -

اي )قضيه نوتر، نظريه يانگ ي ميلز ، هاي پيمانهنظريه -

QED  وQCD  ، بازبهنجارش و گروه آن ، 

کنش قوي )تقارن تکدست، شکست هاي برهمتقارن -

 دست  عم ،خود تقارن و شکست تقارن تکخودبه

ها و ،ناهنجاريU(1))* (SU(1)کنش الکتروضعيف برهم  -

 محوري و مسئله، U(1)مسئله 

، QEDهاي مدل استاندارد )نقض مقياس در آزمون  -

 اندازه گيري، 

 ،  Zو  Wتوليد -

 جستجوي بوزون هيگز، -

  ،  …ماتريس ترکيب کوارک کوبا ياشي ي ماسکاوا و   -

، )SO(10) ,SU(5)هاي وحدت بزرگ )شامل نظريه -

 هااي برابر تقارن و نظريه ريسمانمقدمه

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Particle Physics and Cosmology, P. D. B. Collins, A. D. Martin, and E. J. Squires, John–Wiley and Sons 

Publication (۱9۸9).            

2- Quark, Leptons and Gauge Fields, K. Huang,World Scientific (۱992).  

 

  

 2فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Elementary Particles Physics 

2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک ذرات بنيادي پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 81/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

شامل نيروهاي هسته اي و خواص عمومي هسته ها و  قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی مباحث بنيادين در فيزيک هسته اي 

 مدل هاي هسته اي.

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

ها و لپتونها، ايزواسپين، گشتاور : کوارکساختار نوکلئون -

 .هامغنا يسي نوکلئون

اي، اندازه ها و حاالت هسته: هستههاخواص عمومی هسته -

شکل هسته، انرژي پيوندي هسته، حاالت ايزوبارو  -هسته 

 .هاي واپاشي هسته، شيوهآثارکولني

هاي : گازفرمي بدون اندرکنش، چاهحرکت مستقل ذرات -

هاي پتانسيل براي ذرات با پتانسيل با تقارن کروي، چاه

ا ، مدل باي هسته، شواهدي براي ساختار اليه 2/1اسپين 

جفت شدگي، پتانسيل اپتيکي، مدل نيلسون )چاه پتانسيل 

 اص ح شده 

، :حاالت نوکلئوني ضد متقارنمستقلپتانسیل نوکلئونی  -

اي دلتاي اص ح شده دار، اندرکنش اليهگاز فرمي اندرکنش

هاي متناهي، تئوري فوک براي هستهيتئوري هارتري

 هاي بار آرايش ها و پتانسيلفوک زوج-هارتري

شدگي ونيروي جفت :جفتشدگیای وجفتمدل الیه -

 ذره-هاي بسته و تحريک ذرهشدگي، اليه

: تغيير شکل، فرفره متقارن، ارتعاشات، های تجمعیمدل -

 هاي تجمعيشدگي بين مدلهاي بيضوي، جفتهسته

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Introductory Nuclear Physics, 2nd ed.,Samuel. S. M. Wong, Wiley–Interscience (۱999). 

2- Theoretical Nuclear Physics, A. De Shalit, H. Feshbach, John Wiley & Sons (۱974).                                 

3- Nuclear Physics, an Introduction, 2nd ed.,W. E. Burcham, Longman (۱973).     

4- Introduction to Nuclear Physics, Harald. A. Enge, Addison Wesley (۱966).                         

5- Nuclear and Particls Physics, E. B. Paul, North–Holland (۱969(. 

  

 فیزیک هسته ای پیشرفته عنوان درس به فارسی:

درس به عنوان 

 انگلیسی:
Advanced Nuclear Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد ندارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 82/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ساختمان و اصول شتابگرها و ديناميک باريکه هاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ،مقدمه -

 هاي الکترومغنا يسي، ميدان حرکت ذره در -

 الکترومغنا يسي ذرات،اپتيک  -

 شتابگر الکترواستاتيکي،  -

 شتابگر القايي خطي، -

 بتاترون،  -

 ديناميک فاز،  -

 شتابگر خطي فرکانس راديويي،  -

 سيکلوترون،  -

 تشديد غيرخطي بتاترون و اثرات آن بر روي تابش، -

 هاي غير خطي ، ميرايي الندا براي باريکه  -

 قطبش الکترون وپروتون،  -

 سرمايش الکترون،  -

 هاي پيشرفته براي تعيين حرکت و مسير ذرهروش -

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Principle & Charge Particle Acceleration, Humphries, Wiley (۱999). 

2- Accelerator Physics, S. Y. Lee, World Sientific Pub. (۱999). 

 

 

  

 فیزیک شتاب دهنده عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Accelerator Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 83/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 گلوئني ماده–نظريه ساختار کوارکي قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

- QCD ،بعنوان يک ميدان 

 ،  QCDبازبهنجارش در -

 اخت لي ناکشسان ژرف،  QCDفرايندهاي -

- QCD  ،اخت لي 

-  OZIهاي ممنوع،واپاشي 

 فرايند دريل ي يان،   -

 ، SVZها و قوانين جمعجت -

 ها بصورت حالت مقيد در کوارک، هادرون -

 کوارک سبک، -

-  PCAC ،و ديناميک کايرال 

 انستانتون،   -

 ، QCDشبکه  -

 QCDسري اخت لي  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Theory of Quark and Gluon, F. J. Yndurain, 3rd ed., Springer (۱999).  

2- Fundations of Quantum Chromodynamics, T. Muta, 2nd ed.,World Scientific Pub (۱99۸). 

3- Quantum Chromodynamics W. Greiner, S. Schramm, E. Stein, Springer (2002).  

 

 

 

  

 1کرومودینامیک کوانتومی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Quantum Chromodynamics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  1هاي کوانتومي نظريه ميدان نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 84/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ذراتدر فيزيک هسته اي و ذره اي و آشکارسازي روش هاي اندازه گيري متداول قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 اهداف آشکارسازهاي ذرات،  -

 اثرات متقابل ذره باردار و ماده،  -

 اثرات همدوس در ذرات باردار،  -

 اثرات متقابل الکترون و ذره باردار،  -

 متري مغنا يسي. يکالر -

 سنج افتراق  ول موج،  يف -

 سنج افتراق انرژي،  يف -

 کامک کريت،  -

 جعبه سيمي،  -

 انواع آشکارسازهاي سوسوزن، -

 هادي آشکارسازهاي نيمه  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Detectors for Particle Radiation, K. ۱.Kleinknecht, Cambridge Press (200۱). 

2- The Particle Detector Brief Book, R. K. Bock and A. Vasilescu, Springer (۱99۸).  

3- Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiment, W. R. Leo, Springer (۱994).  

 

 

 

 

 فیزیک آشکارسازها عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Detectors Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 85/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ساختار بلوري جامدات و شناسايي نوار انرژي آنهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه: 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاي بلوري، شبکه -

 شبکه وارون،  -

 تعيين ساختار بلور به روش پراش پرتو ي ايکس،  -

 هاي بريلوئن و ساختارهاي بلوري، بندي شبکه بقه -

 نظريه فلزات درود،  -

 نظريه فلزات زومرفلد،  -

 هاي  مدل الکترون آزاد، هاي )شکستکاستي -

 اي :)دورهب ل متناوترازهاي الکتروني در پتانسي -

o  ،خواص عمومي 

o ها در پتانسيل تناوبي ضعيف، الکترون 

o  ،روش پيوند محکم 

o هاي ديگر محاسبه ساختار نوار، روش 

o  ،خواص ترابرد 

o ساختار نواري فلزات 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Solid State Physics, N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, W. B. Saunders Company (۱976). 

2- Solid State Physics, J. K. Hook and H. E. Hall, John Wiley & Sons (۱99۱). 

3- Solid State Physics, G. Grosso and G. P. Parravicini, Academic Press (2000). 

4- Solid State Physics, H. Ibach & H. Luth, Springer (۱996). 

 

  

 1فیزیک حالت جامد پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Solid State Physics 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد صورت نیاز(: ندارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در



 86/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 يافتن قابليت هاي تخصصي عملي و کار با دستگاه هاي مرتبط با فيزيک ماده چگال هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ،رساناانباشت اليه نازک فلز روي شيشه و نيم -

رسانا با هاي فلز روي شيشه يا نيمويژگي الکتريکي اليه -

 ،هاي اثر هالگيرياندازه

رسانا به کمک هاي فلز روي شيشه يا نيميابي اليهويژگي -

 ، مقاومت ويژهگيري اندازه

 ،XRDمطالعه ساختمان بلوري به وسيله  -

 ، XRDتعيين عدد آدوگادرو با کمک   -

 ، تشديد پارامغنا يسي الکترون -

 ،تغيير شکل پ ستيکي و االستيکي در فلزات -

 ميکروسکوپ تونلي روبشي -
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ارائه کار با دستگاه و ارائه گزارش کار  –آزمايشگاه عملي 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 70  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 30     سالآزمون پايان نيم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 دستگاه هاي آزمايشگاهي مرتبط با موضوع
  

 1پیشرفته حالت جامد آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Solid State Laboratory 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

  عملی تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 87/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ساختار جامدات و خواص فيزيکي آنهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 فراتر از تقريب زمان واهلش،  -

 تقريب الکترون مستقل، فراتر از -

 بندي جامدات،انرژي چسبندگي )بستگي ، بقه  -

 هاي  مدل شبکه استاتيک، هاي )شکستکاستي  -

  ،نظريه ک سيکي -

 بلور هارمونيک، -

 نظريه کوانتومي بلور هارمونيک،  -

 گيري روابط پاشندگي فونون،اندازه -

 اثرات غير هارمونيک در بلورها،  -

 ها در فلزات، فونون  -

 ها، الکترونيک عايقديخواص  -

 رساناهاي همگن، نيم -

 رساناهاي ناهمگن، نيم -

 هاي بلوري، نقص -

 ديامغنا يس و پارامغنا يس،  -

 هاي الکترون وساختار مغنا يسي، کنشبرهم -

 نظم مغنا يسي -

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و 

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

  فهرست منابع پیشنهادی:چ( 

۱- Solid State Physics, N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, W. B. Saunders Company (۱976). 

2- Solid State Physics, J. R. Hook and H. E. Hall, John Wiley & Sons (۱99۱). 

3- Solid State Physics, G. Grosso and G. P. Parravicini, Academic Press (2000). 

4- Solid State Physics,H. Ibach & H. Luth, Springer (۱996). 

 

  

 2فیزیک حالت جامد پیشرفته  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Solid State Physics 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک حالت جامد پيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 88/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 قطعات الکترونيک و فيزيک مربو ه مربوط بهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 رساناها، ها در نيمهاي انتقال حاملپديده -

 رساناها، هاي غيرتعادلي در نيمپديده -

 ، p-nاتصال و ايجاد پيوند  -

 ، BJTترانزيستورهاي -

 قطبي،ترانزيستورهاي تک -

 ، Microwave Devicesقطعات کهموجي  -

 قطعات فوتونيک،  -

 فرآيندها و تکنولوژي ساخت قطعات،  -

 قطعات مجتمع،   -

 رساناهاي جديد و سرعت باال قطعات نيم -

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Semiconductor Physics and Technology, S. M. SZE, John Wiley & Sons (۱990).  

2- Semiconductor Physics & Devices, D. A. Neamen, IRWIN & Sons (200۱).  

3- Modern Semiconductor Physics, S. M. SZE, John Wiley (۱99۸). 

4- Semiconductor Physics, K. Seeger, Springer (۱99۸).  

5- High Speed Semiconductor Devices, S. M. SZE, John Wiley & Sons (۱990). 

6- Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, Prentice-Hall (۱995). 

 

 

 فیزیک و فناوری بشعات نیم رسانا عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Physics of Technology of 

Semiconductors 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 89/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 90/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 اليه هاي نازک و فيزيک حاکم بر سطوحقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تعريف و اهميت فيزيک سطح و فصل مشترک،  -

 گيري و بازرسي ضخامت اليه، هاي اندازهها و دستگاهروش -

 هاي نازک، ي انباشت اليهيهاي شيمياروش -

 هاي نازک،هاي فيزيکي )تبخيري  انباشت اليهروش -

هاي فيزيکي )کندوپاشي و روکش کاري يوني  روش  -

 هاي نازک، انباشت اليه

 گرهاي انرژي الکترون، تحليل -

 

 هاي دو بعدي، شبکه -

 ابرساختار و فضاي وارون،  -

 هاي نازک، مکانيزم تشکيل اليه -

 بندي، هاي هستهبررسي تجربي نظريه -

و اثر پارامترهاي انباشت  (SZM)اي ساختار مدل منطقه -

 هاي نازک،در ساختار اليه

 ديناميک شبکه سطحي،   -

هاي الکترونيکي سطححالت -

 ک س حضوري و آموزش آن ينت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ارزشیابی )پیشنهادی(ث( راهبردهای 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

فيزيک سطح، فصل مشترک و اليه هاي نازک ) جلد اول   ، انتشارات دانشگاه هادي سوالوني : مباني علم سطح در نانو فناوري :   -1

 .1383تهران ، پائيز 
 

2- Surfaces and Interfaces of Solid Materials, H. Luth, Springer (۱997). 

3- Physics at Surfaces, M. Prutton, Clarndon Press Oxford (۱999). 

4- Introduction to Surface and Thin Film Processes, J. A. Venables, Cambridge Univ. Press (2000). 

Modern Techniques of Surface Science, D. P. Woodruff and T. A. Delchar, Cambridge Univ. Press 

(۱9۸9). 

  

 فیزیک سشح عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Physics of Technology of 

Semiconductors 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک حالت جامدپيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 91/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 ساختار بلوري جامدات و گروه هاي تقارنيقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 خواص هندسي بلورها،  -

ها و بلورها و عامل سازوکار پراکندگي پرتوهاي ايکس از اتم -

 پراکندگي اتمي،

 تبدي ت فوريه،  -

 هاي تجربي، روش  -

 عوامل موثر در شدت پرتوهاي ايکس،  -

 هاي فضايي، تعيين گروه -

 تعيين ساختمان بلوري،  -

 ميزان دقت و پااليش،  -

 ها: پراش نوترون و الکترونساير روش -

 ک س حضوري و آموزش آن ين ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Introduction to X- ray Crystallography, M. M. Woolfson, Cambridge University Press (۱997).  

2- Fundamentals of Crystallography, C. Giacovazz, Oxford University Press (۱995).  

3- Modern Crystallography, 

VOL. ۱: S. B. K. Vainshtein Springer–Verlag (۱994) 

VOL. 2: S. B. K. Vainshtein et. al. Springer–Verlag (۱9۸2) 

VOL. 3: A. A. Chernov et. al. Springer–Verlag (۱9۸4) 

VOL. 3: L. A. Shuvalov et. al. Springer–Verlag (۱9۸۸) 

D.W.Sciama Oxford University Press (۱997) 4.The Basics ofCrysallography and Diffraction 

4- Physical and Non - Physical Methods of Solving Crystal, M. M.Woolfson and Hai Fu Fan, Cambridge 

Univerity Press (۱995). 

5- Neutron Diffraction, Bacon, Oxford University Press (۱990). 

  انتشارات نقش 1376الفباي بلورشناسي به روايت تصوير، نوشته رالف استدمن، ترجمه عزت اله ارضي و مارگريت ماغن چاپ دوم ) -6

 جهان )خوارزمي .

  

 بلورشناسی پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Crystallography 

 درس و واحدنوع 

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 92/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 فيزيک ابررساناها و روشهاي ساخت آنهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تا زمان حال،  1911مروراجمالي ابررسانايي از  -

 الکتروديناميک ابررسانايي،  -

 نظريه لندن،  -

 شناختي گنيزبرگ الندو، نظريه پديده -

 هاي بحراني، جريان -

 ، IIو Iابررساناهاي نوع -

 نظريه ميکروسکوپي ابررسانايي،  -

 اثرات جوزفسون،  -

 اسکوئيدها،  -

 ابررساناهاي دماي باال، -

 کاربردهاي ابررسانايي،  -

 مباحث ويژه  -

 

 ک س حضوري و آموزش آن ينت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Introduction to Superconductivity, M. Tinkham, McGraw–Hill, New York (۱996).  

2- Introduction to Superconductivity and High-T Materials, M. Cyrot, D. Pavune, World Scientific, 

New York (۱992).     

3- Superconductivity of Metals and Alloys, P. G. DE Genns, Benjamin, Inc (۱966).  

4- Theory of Superconductivity, J. R. Schrieffer, W. A. Benjamin, New York (۱975). 

5- High–T Superconductors, P. W. Anderson, Princeton University Press, New Jersry (۱997).  

6- Superconductivity, O. Poole, Academic Press, San Diego (۱995). 

7- James F. Annett, Superconductivity, Superfluids and Condensates, Oxford University Press, Oxford, 2004. 

 

  

 ابررسانایی پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Superconductivity 

 درس و واحد نوع

 نظری  پایه  1فيزيک حالت جامدپيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 93/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 خواص مغنا يسي جامداتقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 زمينه تاريخي،  -

 هاي مغنا يسي منزوي، ممان -

 ها، ها و روشميدان -

 ها، کنشبرهم -

 آراستگي و ساختارهاي مغنا يسي،  -

 آراستگي و تقارن شکسته،  -

 مغنا يس در فلزات،  -

 هاي رقيب، کنشبرهم -

 هاي اسپيني،شيشه -

 کاربردهاي مغنا يس   -

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
۱- Magnetism in Condensed Matter, S. Blundell, Oxford University Press (200۱). 

2- The Magnetic Properties of Solids, J. Crangle, Edward Arnold (۱990). 

3- Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, D. Jiles, Chapman and Hall (۱997). 

4- Solid State Physics, G. Grosso and G. P. Parravicini, Academic Press (2000). 

5- The Physics and Chemistry of Solids, S. Elliot, John Wiley (2000). 

 

 

  

 خواص مغناطیسی جامدات عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Magnetic Properties of Solids 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک حالت جامدپيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 نانوساختارها، روشهاي توليد و فيزيک حاکم بر آنهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفهوم نانوساختار،  -

 بلورنگاري و ساختار بلور، -

 هاي پرتو ايکس،چشمه  -

 تحليل پراش از ساختار بلور،  -

 ميکروسکوپ اپتيکي،   -

 ميکروسکوپ الکتروني،  -

 تحليل شيميائي ترکيب سطح،  -

 تعيين ساختار سطح،هاي تداخلي )فوتوني  روش -

هاي تداخلي )الکتروني  تعيين ساختار روش  -

 ،(RHEED , LEED)سطح

 تحليل کمي نانو ساختارها  -

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

هاي نازک )جلد دوم ، انتشارات رک و اليههاي جديد آناليز سطح، فصل مشتفناوري: روشاني علم سطح درنانو : مبهادي سوالوني  -1

  .دانشگاه تهران )زير چاپ

۱-Microstructural Characterization of Materials, D. Brandon and W. D. Kaplan, John Wiley & 

Sons (۱999). 

2-Elements of Modern X-ray Physics, J. Als–Nielsen and Des M. John Wiley & Sons (200۱). 

3-Modern Techniques of Surface Science, D. P. Woodruff and T. A. Delchar,Cambridge Univ. Press (۱9۸9)   

 

  

 نانو ساختار مواد عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Nano Structure of Materials 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1فيزيک حالت جامدپيشرفته  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 مواد نرم و ديناميک آنهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

نظريه  -شمولي جهان-گذار فازها )نماهاي بحرانيمعرفي  -

 گينزبرگ .-نظريه النداو -ميدان متوسط

 معرفي فراکتالها. نظريه پرکوالسيون. -

 پ نک.-معادله فوکر -معرفي گشت تصادفي. معادله النژون -

برهمکنشهاي  -استوکس-معرفي سياالت. معادله ناوير -

 هيدروديناميکي.

 معرفي نيروهاي القايي از افت و خيز.  -

 –معرفي فيزيک پليمرها )آرايشهاي تک رشته پليمر  -

 ديناميک پليمرها .  -محلولهاي پليمري

 -کلوييدهاي باردار –معرفي فيزيک کلوييدها )کشش سطحي  -

 نيروهاي واندروالس و پايداري کلوييدها . 

 -گذارها –معرفي فيزيک بلور مايع )ساختار بلور مايع 

 االسيسيته  . 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱- Principles of Condensed Matter Physics, Chaikin and Lubensky, Cambridge University Press, ۱995. 

2- Polymer Physics, Rubinstein and Colby, Oxford University Press, Oxford, 2003. 

3- Applied Colloid and Surface Chemistry, Pashley and Karaman, Wiley, 2004. 

4- The Physics of Liquid Crystals, De Genne and Prost, Clarendon Press, Oxford, ۱993. 

5- Statistical Thermodynamics of Surfaces, Interfaces, and Membranes, Safran, Addison-Wesley, Reading, 

۱994. 

 

 

 مبانی ماده چگالی نرم عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Basics of Soft Condensed matter 

 درس و واحدنوع 

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 سيستم هاي نامنظم و فيزيک مربوط به آنهاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تصادفينظريه متغيرهاي رندوم  و فرايندهاي  -

دايسون، توزيع -نظريه ماتريسهاي رندوم: آنسامبلهاي ويگنر -

 آماري توابع موج و ويژه مقادير

ضرب ماتريسهاي رندوم: قضيه حد مرکزي و حد مرکزي  -

 تعميم يافته، نماي لياپانوف

 پديده هاي بحراني در حضور بي نظمي -

 پخش در محيط هاي رندوم -
 

در ميدان رندوم،  سيستمهاي مغنا يسي نامنظم: مدل آيزينگ -

 شيشه اسپيني

 انتشار امواج در محيط هاي رندوم -

جايگزيدگي اندرسون: جايگزيدگي ضعيف و قوي، نظريه  -

 مقياسي، جايگزيدگي ديناميکي 

 

  س حضوري و آموزش آن ينکت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱) Handbook of stochastic methods, C. W. Gardiner (Springer ۱9۸5) 

2) Random Matrices, M. L. Mehta (Academic press 2004) 

3) Products of Random Matrices: in Statistical Physics, A. Crisanti et al (Springer Science 20۱2) 

4) Scaling and renormalization in statistical physics, J. Cardy (Cambridge university press۱996) 

5) Glassy materials and disordered solids: An introduction to their statistical mechanics, K. Binder et al (World 

Scientific 20۱۱) 

6) Green’s Functions in quantum physics, E. N. Economou (Springer  2006( 

7) Introduction to wave scattering, localization and mesoscopic phenomena, P. Sheng (Springer Science 

20006) 

 

 

 فیزیک سیستم های نامنظم عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Physics of Disordered Systems 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 يادگيري ماشيني  و کاربردهاي آن در فيزيکقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

سيستم  يک  راحي ،وضع خوش يادگيري مقدمه )مسائل -

 ماشين ، يادگيري، دورنما و مشک ت يادگيري

 يادگيري مفهوم و ترتيب کل به جزء،  -

 يادگيري درخت تصميم گيري،  -

 شبکه هاي عصبي مصنوعي،   -

 ارزيابي فرضيه ها،  -

 يادگيري بيزي،  -

 يادگيري محاسباتي، -

 ها،يادگيري مبتني بر نمونه  -

 الگوريتم هاي ژنتيک،   -

 يادگيري دسته قوانين، -

 ترکيب يادگيري تحليل و استقرايي،   -

 يادگيري تقويتي -

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱ Tom M. Mitchell, Machine learning, McGraw Hill, ۱997. 

2 Paul W. Glimcher, Colin F. Camerer, Ernst Fehr, Russell A. Poldrack (editors) (2009) 

Neuroeconomics: Decision making and the brain, Elsevier 

3 Szepesv C. (20۱0) Algorithms for Reinforcement Learning. Morgan & Claypool Publishers, 20۱0 

4 Sutton, R. S. and Barto, A. G. (۱99۸). Reinforcement Learning: An Introduction. Bradford Book. MIT 

Press. 

5 Olson M., Hergenhahn B.R. (2000), Introduction to the Theories of Learning (۸th edition),  Prentice-

Hall. 

https://physicsml.github.io/papers.html. 

  

 یادگیری ماشینی در فیزیک عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Machine Learning in Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Matthew%20Olson
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=B.R.%20Hergenhahn
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هندسه فضازمان و اصول موضوعه تئوري نسبيت عام و برخي پيش بيني هاي نسبيت عام قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 اينشتين

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ها و گروه هاي حرکتتقارن -

  و فرماليزم نيومن پنروز tetradفرماليزم چهارتايي ) -

(Newman-Penrose،  

 بندي هاميلتوني نسبيت عام،فرمول  -

 هاي پنروز،ساختار علي و دياگرام  -

هاي شوارتزشيلد و چالهاي بر سياهمقدمه  -

  Schwarzschild and Kerr black holesکر)

 توا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱. General Relativity: A Relativist's Toolkit, Poisson, CUP (2004).   

2. Gravitation, Misner, Thorne and Wheeler, Freeman (۱973).    

3. The Large Scale Structure of Space time, Hawking & Ellis CUP (۱973).  

4. Gravitation and Cosmology, Weinberg, J. Wiley & Sons (۱972). 

5. General Relativity, Wald, University of Chicago Press (۱9۸4). 

6. The Mathematical Theory of Black Holes, Chandrasekhar, OUP (۱9۸3). 

 

 

  

 2گرانش عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Gravitation 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1گرانش  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 اخترفيزيکي  کاربرد تئوري نسبت عام در سيستمهاي قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 نسبيت عام،مفاهيم مقدماتي نظريه  -

، لنزهاي  PNآثار يک ميدان گرانشي ضعيف )تقريب  -

 گرانشي ،

 هاي سفيد، ستارگان نوتروني ،ستارگان فشرده )کوتوله  -

 ها، چالهسياه  -

 امواج گرانشي،  -

 ، CMBRتابش زمينه  -

 ماده تاريک -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱. Basic Concepts in Relativistic Astrophysics, L. Z. Fang and R.Ruffini, World Scienfic (۱9۸3). 

2. Relativistic Astrophysics, Ed. By B. J. Jones and D.Markovic, Cambridge Univ. Press (۱996).    

3. General Relativity with Applications to Astrophysics, N. Straumann, Springer–Verlag (2004). 

 

 

 

 

  

 اختر فیزیک نسبیتی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Relativistic Astrophysics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1گرانش  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد
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 مقياس بزرگ  ساختارهاي تشکيل و شوند مي توليد تورم  تئوري اخت التي که در دورهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 تورم،  -

 منشأ ساختارها و تشکيل ساختار،  -

 اي و افت و خيزهاي خأل،ميدان نرده -

 نظريه اخت الت کيهاني،  -

 تابش زمينه کيهاني  -

 هبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( را

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ارائه آن ينک س درس  و تجهيزات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱. The primordial density perturbation, cosmology, inflation and the origin of structure, Lyth & Liddle, CUP 

(2009).   

2. Structure Formation in the Universe, Padmanbhan, CUP (۱993). 

3. Particle Physics and Inflationary Cosmology, Linde, Harwood (۱990).  

4. The Early Universe, Kolb and Turner, Addison-Wesley (۱990).  

 

 

 

 

  

 2کیهان شناسی  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Cosmology 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1کيهان شناسي  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 101/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 خميده زمان فضا در کوانتومي چالشهاي پيش رو در تعريف ميدانقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 زمان مينکوفسکي،-هاي کوانتومي در فضاميدان -

 ها در دماي غيرصفر،فرمولبندي انتگرال مسيري و ميدان  -

 ها درفضاي خميده )مقدمات ، نظريه ميدان  -

 مفهوم ذره،  -

 دررو، خأل بي -

 دررو توابع گرين، بسط بي -

 خأل همديس،  -

 هاي تخت با توپولوژي غيرعادي، زمان-فضا -

 اثرکازيمير،  -

 اثر مرز، -

هاي زمان-هاي خميده )فضازمان-هاي بارز فضامثال  -

 شناختي ، کيهان

 بازبهنجارش تانسورتنش،  -

 هاي کوانتومي، انرژي سياهچاله -

 تشعشع هاوکينگ -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱. Quantum Fields in Curved Space, Birrell & Davies, CUP (۱9۸3). 

2. Aspects of Quantum Field Theory in Curved Spacetime, Fulling, CUP. 

3. Quantum Field Theory in Curved Spacetime, DeWitt, Phys. Rep, ۱9c, 297 (۱975). 

4. The Casimir Effect and its Applications, Mostepanenko & Trunov, Clarendon Press (۱997). 

5. Quantum Field Theory in Curved Space Time and Black Hole Thermodynamics, Wald,  University 

of Chicago Press (۱994). 

6. Introduction to Quantum Effects in Gravity, Mukhanov & Winitzki, CUP (2007). 

 

  

 زمان خمیده-نظریه میدان های کوانتومی در فضا عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Quantum Field Theory in Curved 

Space-Time 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1گرانش  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  1نظريه ميدان هاي کوانتومي  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 102/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 کوانتومي هاياثرات گرانش بر روي ميدانقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 کوانتش نوسانگر هماهنگ واداشته. -

 بسط مدهاي ميدان.  -

 هاي ک سيک.مروري بر ميدان  -

 نظريه ميدان در فضاي منبسط شونده.  -

و کاربرد آن در تورم ديويس -تبديل بوگوليوبف و خأل بانچ  -

 .کيهان

 حرکت شتابدار و اثر آنرو.  -

 تابش هاوکينگ.   -

 ها.ترموديناميک سياهچاله -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Introduction to Quantum Effects in Gravity, Mukhanov & Winitzki, CUP (2007). 

2- Quantum Fields in Curved Space, Birrell & Davies, CUP (۱9۸3). 

 مشالعات: فهرست

3- Quantum Field Theory in Curved Spacetime, DeWitt, Phys. Rep, ۱9c, 297 (۱975). 

4- Aspects of Quantum Field Theory in Curved Spacetime, Fulling, CUP (۱9۸9). 

5- The Casimir Effect and its Applications, Mostepanenko & Trunov, Clarendon Press, (۱997). 

6- Quantum Field Theory in Curved Space Time and Black Hole Thermodynamics, Wald, The University 

of Chicago Press (۱994). 

7- An Introduction To Black Holes Information And The String Theory Revolution, 

Susskind & Lindesay, World Scientific (2005). 

  

 گرانش نیمه کالسیک عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Semiclassical Gravity 

 واحدنوع درس و 

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  1گرانش  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 103/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 بيني هاي تئوري نسبيت عامعنوان يکي از پيشها بهسياهچالهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

ها، ها، سفيدچاله: تشکيل سياهچالههای کرویسیاهچاله -

 ها.حرکت ذرات در حضور سياهچاله

، سياهچاله   Kerr: سياهچاله های چرخانسیاهچاله -

 ها. چرخان باردار، حرکت ذرات آزمون. اخت الت سياهچاله

: قضيه مساحت هاوکينگ، هاعمومی سیاهچالهخواص  -

 قضاياي تکينگي و افق رويداد.

 هاي پايا و قضاياي يگانگي.سياهچاله  -

ها مانند استخراج انرژي از اثرات فيزيکي در حضور سياهچاله  -

ها، ميدان الکترومغنا يسي در حضور سياهچاله، سياهچاله

 ها. کنش سياهچالهبرهم

ميک اخترفيزيک و ترموديناميک اي برالکترودينامقدمه -

 هاسياهچاله

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Black Hole Physics, Frolov & Novihov, Kluwer Academic Pub (۱99۸). 

2- Mathematical Theory of Black Holes, Chandrasekhar, OUP (۱9۸3). 

3- Black holes, Townsend, DAMTP Lecture Notes (۱997). 

4- Les Houches Lectures on Black Holes, Strominger (۱995). 

 

 

  

 چاله هافیزیک سیاه ی:عنوان درس به فارس

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Black hole Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1گرانش  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نداردنوع آموزش 



 104/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 هاي نسبيت عام عددياصول روشقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 ،ADMمروري بر نظريه نسبيت عام و فرماليزم  -

 هاي اوليه،تنظيم داده  -

 انتخاب مختصات،   -

 هاي مادي،چشمه -

 هاي عددي، روش  -

 هاي متقارن کروي، سيستم -

 امواج گرانشي -

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 آن ينک س درس  و تجهيزات ارائه 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱- Numerical Relativity: Solving Einstein Equations on the Computer, Shapiro, CUP (20۱0). 

 

 

 

 

 

  

 نسبیت عام عددی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Numerical General Relativity 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1گرانش  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 105/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

مباحث بنيادين در فيزيک هسته اي شامل نيروهاي هسته اي و خواص عمومي هسته ها و قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 مدل هاي هسته اي

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

ها و لپتونها، ايزواسپين، گشتاور : کوارکساختار نوکلئون -

 .هامغنا يسي نوکلئون

اي، اندازه ها و حاالت هسته: هستههاخواص عمومی هسته -

شکل هسته، انرژي پيوندي هسته، حاالت ايزوبارو  -هسته 

 .هاي واپاشي هستهآثارکولني، شيوه

هاي : گازفرمي بدون اندرکنش، چاهحرکت مستقل ذرات -

هاي پتانسيل براي ذرات با اسپين پتانسيل با تقارن کروي، چاه

جفت شدگي، ا ، مدل باي هسته، شواهدي براي ساختار اليه 2/1

 مدل نيلسون )چاه پتانسيل اص ح شده پتانسيل اپتيکي، 

از :حاالت نوکلئوني ضد متقارن، گپتانسیل نوکلئونی مستقل -

اي دلتاي اص ح شده تئوري دار، اندرکنش اليهفرمي اندرکنش

فوک -هاي متناهي، تئوري هارتريفوک براي هستهيهارتري

 هاي بار آرايش ها و پتانسيلزوج

شدگي ونيروي جفت شدگي، :جفتشدگیای وجفتمدل الیه -

 ذره-هاي بسته و تحريک ذرهاليه

: تغيير شکل، فرفره متقارن، ارتعاشات، های تجمعیمدل -

هاي تجمعيشدگي بين مدلهاي بيضوي، جفتهسته

 و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱-Introductory Nuclear Physics, 2nd ed.,Samuel. S. M. Wong, Wiley–Interscience (۱999). 

2-Theoretical Nuclear Physics, A. De Shalit, H. Feshbach, John Wiley & Sons (۱974).                                 

3-Nuclear Physics, an Introduction, 2nd ed.,W. E. Burcham, Longman (۱973).     

4-Introduction to Nuclear Physics, Harald. A. Enge, Addison Wesley (۱966).                         

5-Nuclear and Particls Physics, E. B. Paul, North–Holland (۱969(. 

  

 فیزیک هسته ای پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Nuclear Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 106/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 مشاهده پذير ها باروش  ها ومدل هاي متداول در هسته هاقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ها،هاي برانگيخته نوکلئونمزون ها وحالت -

 ها،اثرهاي مزوني در هسته  -

 هاي پراکندگي،آزمايش -

 اي،نيروهاي هسته  -

 تابع شکل،   -

 گشتاورهاي الکتريکي و مغنا يسي، -

 شده،ماتريس پراکندگي براي امواج جفت  -

 ، OBEPمحاسبه پتانسيل از نظريه مزوني پتانسيل  -

 ها،انرژي پيوندي هسته  -

 اي،هاي هستهمدل  -

 اي، هاي ذرات مستقل بستگي در ماده هستهمدل  -

 ،هاهاي دسته جمعي نوکلئونحرکت -

 ذره، Hartree_ Fock محاسبات  -

 حفره  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ينج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱-Structure of the Nucleus, Preston and Bhaduri, Addison-Wesley Co (۱975).  

2-Nuclear Structure, J. M. Irvine, Pergamon Press (۱974). 

3-Nuclear Physics, Roy and Nigan, Wiley Co (۱9۸3). 

4-Theory of Nuclear Structure, M. K. Pal, EAST–West Press (۱9۸2). 

 

 

 ساختار هسته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Nuclear Structure 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  اي پيشرفتهفيزيک هسته نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 107/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

  



 108/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ايذرههاي بسفيزيک دستگاهقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به مباني  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 کوانتش دوم، -

 توابع گرين در دماي صفر،  -

 قضيه ديک،   -

 نمودارهاي فاينمن، -

 نظريه واکنش خطي،   -

 توابع گرين در دماهاي غير صفر، -

 توابع ماتسويارا،  -

 فرمول کربو براي هدايت الکترونيکي،   -

 هاي کانونيک، تبديل -

 کردن هاميلتوني مربعي، قطري -

 شدني، الگوهاي دقيقاً حل -

 هاي مستقل،الگوي بوزون -

 الگوي تومونوگا  -

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱-Quantum Theory of Many Particlc System, A. L. Fetter and J. D. Walecka, McGraw–Hill co       (۱97۱).        

2-Many Particlc Physics, G. D. Mahan, Springer (2000). 

3-Quantum Theory of Finite Systems, G. P. Blaizot & G. Ripka, MIT Press (۱999). 

4-The Theory of Quantum Liquids Vol. I and II, D. Pines and P. Nosiercs Benjamin (۱969). 

5-Quantum Many Particle Systems, J. W. Negel & H. Ortand, Addinson – Wesly )۱9۸۸).  

 

  

  1ای ذرهفیزیک دستگاه های بس عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Many Body Systems 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  اي پيشرفتهفيزيک هسته نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 109/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 کسب دانش يا مهارت الزم در يک زمينه تخصصي در فيزيک هسته اي که در دروس استاندارد پوشش داده نشده است. هدف کلی

 

 :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . شودروژه و تحقيقات روز تدريس ميسرفصل درس مطابق نظر استاد راهنماي پ

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين
 

  

 ایمباحث ویژه در فیزیک هسته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Special Topics in Nuclear Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  اي پيشرفتهفيزيک هسته نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 110/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ساختار نوکلئون ها در انرژي هاي باالقابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به  کلی:هدف 

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ها، ها و هادرونساختار کوارکي نوکلئون -

 ،ها با تکانه جانبي باالشآزماي -

ها و هستهها در نوکلئونپراکندگي ناکشان نقش گلئون  -

  ،ها

  ،پ سماي کوارک -

 ، گلئون -

هاي سنگين در انرژي باال و مطالعه قطبش پراکندگي يون -

 ها با پتانسيل کوارک در خأل

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱-The Structure of Proton, R. G. Roberts, Cambridge university Press (۱990).   

2-Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, K. Heyde, IOP, Bristol (۱994).  

3-Introduction to High Energy Physics, D. H. Perkins, Addinson – Wesly (۱972). 

4-Femtophysics, M. G. Bowler, Pergamon Press (۱990). 

 

 

 

  

 فیزیک هسته ای انرژی های زیاد  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
High Energy Nuclear Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  اي پيشرفتهفيزيک هسته نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد



 111/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 ک سيک در فيزيک هسته اي  آزمايش هاي تخصصل عملي و کار با دستگاه هاييافتن قابليت هاي  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ،هاي سوسوزن مايعسنجي اشعه بتا و شمارنده يف -

 ،نمايي ذرات باردار يف  -

 ،پراکندگي ذرات آلفا  -

 ، (Angular Correlation)اي همبستگي زاويه  -

 ،پراکندگي کامپتون -

 ، اثر موسبائر  -

شکافت به وسيله ردپاثبت (Fragments)هاي آشکارسازي پاره -

 ،(Solid State Track Recorder)کن حالت جامد

 ،ايآناليز تجزيه مزون امولوسيون هسته  -

 تجزيه مزون،  -

 تحليل رويدادهاي داخل ا اقک حباب  -

 ارائه کار با دستگاه و ارائه گزارش کار –آزمايشگاه عملي  ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  دستگاه هاي آزمايشگاهي مرتبط با موضوع

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

۱-The Structure of Proton, R. G. Roberts, Cambridge university Press (۱990).   

2-Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, K. Heyde, IOP, Bristol (۱994).  

3-Introduction to High Energy Physics, D. H. Perkins, Addinson – Wesly (۱972). 

4-Femtophysics, M. G. Bowler, Pergamon Press (۱990). 

 

 

  

  2آزمایشگاه پیشرفته هسته ای  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Nyclear Physics Laboratory 2 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1اي آزمايشگاه پيشرفته هسته نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ندارد نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نیاز(: نداردنوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت 



 112/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 روشهاي متداول در بررسي فيزيک راکتورو انواع راکتور ها قابليت حل مسائل و فهم مفاهيم مربوط به هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ها،معادالت انتقال تابع غير مکاني و حل آن -

 حل معادالت فرمي براي راکتورهاي برهنه و همگن،  -

هاي ايجادشده در  يف بررسي و محاسبات سختي  -

 هاي حرارتي، ماکسولي نوترون

 محاسبات چندگروهي براي راکتورهاي غيرهمگن،  -

محاسبات راکتورهاي غيرهمگن نظير محاسبات سل  -

(Cell) ، 

 ديناميک راکتورها -

 ای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبرده

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 آن ينک س درس  و تجهيزات ارائه 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱-An Introduction to Nuclear Reactor Theory J. R. Lamarsh, Addison – Wesley (۱966).  

 

  

 فیزیک راکتور پیشرفته عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Advanced Reactor Physics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  اي پيشرفتهفيزيک هسته نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نداردنوع آموزش 



 113/    فیزیک کارشناسی ارشد

 

 

 آشنايي با مباني نظري و عملي تشديد مغنا يسي و کاربردهاي مدرن آن هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

سيستمهاي کوانتومي دو سطحي، معادالت ب خ و حل آنها ديناميک سيستمهاي آسپين تمدر کنش معاون مغنا يسي الکترون و هسته با 

آسپين پهن شدگي همگن و ناهمگن خطوط تشديد انواع منابع پهن  –شبکه و اسپين  –پديده تشديد مغنا يسي آرامش اسپين  RFميدان 

جايجاي شيميايي تشديد شيميايي تشديد مغنا يسي پالسي و پژواک اسپين تکنيکهاي اسکتروسکوپس شدگي و جابجايي خطوط تشديد 

NMR  وESR  اصول و روشهاس تصوير برداري تشيد مغنا يسيMRI و کاربردهاي ندرت تشديد مغنا يسي 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ک س حضوري و آموزش آن ين

 : راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(ث( 

 درصد 50  سال هاي ک سي در  ول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ک س درس  و تجهيزات ارائه آن ين

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

۱ – Spin Dynamic.2 ed Malcom H.Levitt,John Wiely & Sons ltd 200۸ 

2 Understanding NMR Spectroscopy . 2 ed James Keeler. Wiley,20۱0 

3 Magenetic Resonance and its application, Vladimir I. Chizhik. Yuri S. Chemyshev, Alexey 

V.Donets.Vyachslav V.Frolov, Anderi V Komolkin . Marian G.Shlyapina, Sppringer. 20۱4 

 

 

 تشدید مغناطیسی و کاربردهای آن عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Magnetic resonance and its applications 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ندارد نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی اجباری  اي پيشرفتهفيزيک هسته نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: ندارد


