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یٓ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ػٙجؾ ٔمذاس دٚص پشتٛٞای ٔختّف ایىغ، ٌأا ٚ تاتؾ ٞای رسٜ ای ٚ آؿٙایی تا اصَٛ ٚ ٔفاٞ: ّذف كلي

 ٚػایُ آؿىاسػاصی ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی دٚص

 

 :  یاّذاف كلي جلعات ًظر

 ٔشٚسی تش ٔثا٘ی فیضیه پشتٛ ٚ ػاختاس اتٕی ٚ ٞؼتٝ ای  ٔفاٞیٓ تشخٛسد پشتٛٞا تا ٔادٜجلعِ اٍل: 

 وٕیت ٞا ٚ ٚاحذ ٞای دٚصیٕتشیٔثا٘ی  آؿٙایی تا جلعِ دٍم: 

  سٚاتظ تیٗ وٕیت ٞای  دٚصیٕتشی ٔختّف آؿٙایی تا جلعِ ظَم: 

 ٚیظٌیٟای دٚصیٕتشٞای ایذٜ آَ  ٚآؿٙایی تا  آؿىاسػاصٞای ٌاصی آؿٙایی تا  جلعِ چْارم:

 ػیؼتٓ ٞای دٚصیٕتشی تا اتاله یٛ٘یضاػیٖٛ -آؿىاسػاصٞای ٌاصی آؿٙایی تا : جلعِ پٌجن

 دیٛد ٘یٕٝ سػا٘ا دٚصیٕتشٞای حاِت جأذ: ؿٙایی تا آ: جلعِ ؼؽن

 ِٛٔیٙؼا٘غ دٚصیٕتشی آؿٙایی تا جلعِ ّفتن: 

 صیٕتشی ٞای  ػٛػٛصٖ پالػتیىی )ػٙتیالتٛسٞا(دٚ آؿٙایی تا :  جلعِ ّؽتن

 دٚصیٕتشی ٚ طَ دٚصیٕتشی فیّٓ آؿٙایی تا جلعِ ًْن : 

 ٘ٛتشٖٚ دٚصیٕتشی آؿٙایی تا  جلعِ دّن:

 ٚػایُ پایؾ فشدی آؿٙایی تا جلعِ یازدّن: 



 )تٝ صٛست ٔجاصی( دٚصیٕتشٞای تیِٛٛطیىی ٚ ؿیٕیایی آؿٙایی تا  جلعِ دٍازدّن :

 فا٘تْٛ ٞا دس فیضیه پضؿىی ٚ فیضیه تٟذاؿت آؿٙایی تا   جلعِ ظیسدّن:

 

 :اّذاف ٍیصُ ) رفتاری ( بر هبٌای اّذاف ًظری

 با هادُ ّااتوي ٍ ّعتِ ای  هفاّین برخَرد پرتَجلعِ اٍل: هرٍری بر هباًي فیسیک پرتَ ٍ ظاختار 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 دػتٝ تٙذی پشتٛٞا ٚ رسات تٙیادی سا تیاٖ وٙذ.  .1

 وٕیت ٞا ٚ ٚاحذ ٞای تاتؾ سا تشؿٕاسد.  .2

 تاسیخچٝ ٔذِٟای ٔختّف اتٕی سا تذا٘ذ ٚ ٚیظٌیٟای ٞش یه سا تیاٖ وٙذ.  .3

 ػاختاس ٞؼتٝ ٚ ٔفْٟٛ پشتٛصایی  تـشیح وٙذ ٚ ا٘ٛاع ٚاپاؿی ٞای ٔٛاد پشتٛصا سا ٘اْ تثشد.  .4

 ا٘ٛاع تشخٛسدٞای فٛتٖٛ ٚ رسات تاسداس تا ٔادٜ سا ٘اْ تثشد ٚ آٟ٘ا سا تٛصیف وٙذ.  .5

 

 هباًي كویت ّا ٍ ٍاحذ ّای دٍزیوتری  آؼٌایي باجلعِ دٍم: 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

آًٞٙ ؿاسؽ فٛتٖٛ، ؿاسؽ ا٘شطی ٚ آًٞٙ ؿاسؽ ا٘شطی ٚ سٚاٚتظ سیاضی ٔشتٛط تٝ ٞشیه سا  ٔفاٞیٓ ؿاسؽ فٛتٖٛ، .1

 تٙٛیؼذ.

 ٚ ٔفْٟٛ آٖ سا تا تٛجٝ تٝ ساتغٝ سیاضی تـشیح وٙذ. وشٔا سا تؼشیف وٙذ، ٚاحذ آٖ سا تذا٘ذ  .2

 ٔفْٟٛ آٖ سا تا تٛجٝ تٝ ساتغٝ سیاضی تـشیح وٙذ. ٚ  ٕا سا تؼشیف وٙذ، ٚاحذ آٖ سا تذا٘ذػ .3

 ٔفْٟٛ آٖ سا تا تٛجٝ تٝ ساتغٝ سیاضی تـشیح وٙذ.ٚ  دٚص جزب ؿذٜ سا تؼشیف وٙذ، ٚاحذ آٖ سا تذا٘ذ .4

 تـشیح وٙذ. ٖ سالذست تٛلف جشٔی سا تؼشیف وٙذ، ٚاحذ آٖ سا تذا٘ذ ٚ ٔفْٟٛ آ .5

 ػٛأُ ٔٛثش تش لذست تٛلف جشٔی سا تشؿٕاسد ٚ دس ٔٛسد ٞشیه تٛضیح دٞذ.  .6

 

 رٍابط بیي كویت ّای  دٍزیوتری هختلف   آؼٌایي باجلعِ ظَم: 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 .ساتغٝ  ؿاسؽ ا٘شطی ٚ وشٔا تشای فٛتٟٛ٘ا سا تٙٛیؼذ .1

 ساتغٝ تیٗ ؿاسؽ ٚ دٚص تشای اِىتشٖٚ ٞا سا تیاٖ وٙذ.  .2

 ساتغٝ  وشٔا ٚ دٚص جزتی سا تـشیح وٙذ.  .3

 ـشیح وٙذ. ٔفاٞیٓ تؼادَ رسٜ تاسداس ٚ تؼادَ ٌزسای رسٜ تاسداس سا تا ٕ٘ٛداس ت .4



 ساتغٝ تیٗ وشٔای تصادٔی ٚ پشتٛدٞی سا تـشیح وٙذ.  .5

 اتیىغ ٚ تشِیٗ )تشای تاسیىٝ ٞای فٛتٛ٘ی( سا تـشیح وٙذ. -ٌشی،  اػپٙؼش –٘ظشیٝ حفشٜ تشاي  .6

 

 ٍیصگیْای دٍزیوترّای ایذُ آل  ٍآؼٌایي با  آؼكارظازّای گازی  آؼٌایي با جلعِ چْارم:

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 سا تـشیح ٕ٘ایذ. دٚصیٕتش یه دٚصیٕتش پشتٛیی سا تؼشیف وٙذ ٚ ٔفاٞیٓ صحت ٚ دلت  .1

 سا تشای یه دٚصیٕتش تٛصیف وٙذ. تؼتٍی تٝ آًٞٙ دص،  تؼتٍی جٟتی ٚ لذست تفىیه فضایی  ، ٓ خغی تٛدٖاٞیٔف .2

 ٚیظٌیٟای یه دٚصیٕتش ایذٜ آَ سا تا تٛجٝ تٝ ٔفاٞیٓ فٛق تؼشیف وٙذ.  .3

 ػاختٕاٖ وّی ٚ ٔىا٘یؼٓ واس آؿىاسػاصٞای ٌاصی سا تـشیح وٙذ.  .4

 ٔذٞای آؿىاسػاصٞای پشتٛیی سا ٘اْ تثشد ٚ دس ٔٛسد ٞش یه تٛضیح دٞذ.  .5

 

 ساظیَىیظیعتن ّای دٍزیوتری با اتاقک یًَ -آؼكارظازّای گازی  آؼٌایي با ن:جلعِ پٌج

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ضاػیٖٛ  سا تٛضیح دٞذ.ییٛ٘ٔؼایة ٚ ٔضایای دٚصیٕتشٞای اتاله  .1

 ا٘ٛاع دٚصیٕتشٞای اتاله یٛ٘یضاػیٖٛ سا ٘اْ تثشد ٚ ِٚیظٌیٟای ٞش یه سا تش ؿٕاسد. .2

 واستشد ػیؼتٓ ٞای دٚصیٕتشی تا اتاله یٛ٘یضاػیٖٛ دستخـٟای ٔختّف  تصٛیشتشداسی پضؿىی سا تـشیح وٙذ.  .3

 فاوتٛسٞای تصحیح دس واِیثشاػیٖٛ دصیٕتش سا ٘اْ تثشد ٚ تٝ عٛس ٔختصش دس ٔٛسد ٞش یه تٛضیح دٞذ.  .4

 سا تـشیح وٙذ.    Build Up Cap   ٚBuild Up Regionٔفاٞیٓ  .5

 

 ًیوِ رظاًا دیَدیوترّای حالت جاهذ: دٍز  آؼٌایي با ن:جلعِ ؼؽ

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ٘یٕٝ سػا٘ا سا تـشیح وٙذ. دیٛدی  حاوٓ تش دٚصیٕتشفیضیىی  اصَٛ  .1

 ٘یٕٝ سػا٘ا سا تیاٖ وٙذ.  دیٛدی ٔضایا ٚ ٔؼایة دٚصیٕتشٞای .2

 اصَٛ وّی دٚصیٕتشی تا  إِاع ٚ ٚیظٌیٟای آٖ سا تـشیح وٙذ.  .3

 سا تا ٞٓ ٔمایؼٝ وٙذ.  Pٚ ٕ٘یٝ سػا٘ای ٘ٛع  MOSFETٚیظٌیٟای دٚصیٕتشٞای تاتـی  .4

 واستشد ػیؼتٓ ٞای دٚصیٕتشی فٛق دستخـٟای ٔختّف  تصٛیشتشداسی پضؿىی سا تـشیح وٙذ.  .5

 

 لَهیٌعاًط دٍزیوتری  آؼٌایي باجلعِ ّفتن: 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 



 اصَٛ فیضیىی حاوٓ تش دٚصیٕتش ِٛٔیٙؼا٘غ سا تـشیح وٙذ.  .1

 ٔضایا ٚ ٔؼایة دٚصیٕتشٞای ِٛٔیٙؼا٘غ سا تیاٖ وٙذ.  .2

 ( سا تا ٞٓ ٔمایؼٝ وٙذ. TLD  ٚOSLٚیظٌیٟای ا٘ٛاع دٚصیٕتشٞای ِٛٔیٙؼا٘غ )ٔىا٘یؼٓ ٚ  .3

 ( سا ٘اْ تثشد ٚ ٚیظٌیٟای آٟ٘ا سا تا ٞٓ ٔمایؼٝ وٙذ.  LiF:Mg  ،CaF:Tmٔؼَٕٛ )  TLDا٘ٛاع دٚصیٕتشٞای  .4

 واستشد ػیؼتٓ ٞای دٚصیٕتشی ٞای فٛق دستخـٟای ٔختّف  تصٛیشتشداسی پضؿىی سا تـشیح وٙذ.  .5

 تـذیذ پاسأغٙاعیؼی اِىتشٖٚ سا تـشیح وٙذ.  ٚصیٕتشی اػاع د .6

 

 )ظٌتیالتَرّا( ظَظَزى پالظتیكي دٍزیوتری ّای   آؼٌایي با  ن:تؽّجلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 سا تـشیح وٙذ ٚ ا٘ٛاع آٖ سا ٘اْ تثشد. اصَٛ وّی دٚصیٕتشٞای ػٛػٛصٖ .1

 دٚصیٕتشٞای ػٛػٛصٖ سا تیاٖ وٙذ. ا٘ٛاع  ٔضایا ٚ ٔؼایة  .2

 واستشد دٚصیٕتشٞای ػٛػٛصٖ دس تخؾ ٞای ٔختّف تصٛیشتشداسی پضؿىی سا تـشیح وٙذ.  .3

 

 
 

 آؼٌایي با  فیلن دٍزیوتری ٍ شل دٍزیوتری :ن ًْجلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 اصَٛ وّی حاوٓ تش فیّٓ ٞای سادیٌٛشافیه ٚ سادیٛوشٚٔیه دس آؿىاسػاصی پشتٛ سا تـشیح وٙذ.  .1

 سادیٌٛشافیه ٚ سادیٛوشٚٔیه سا تٝ ػٙٛاٖ یه دٚصیٕتش تٛضیح دٞذ.ٔؼایة ٚ ٔضایای فیّٓ ٞای  .2

 سا تٝ ػٙٛاٖ ٔفْٟٛ پایٝ دس طَ دٚصیٕتشی تـشیح وٙذ.  NMR )ٚاّٞؾ سصٚ٘ا٘غ ٔغٙاعیؼی ٞؼتٝ )  .3

 ٔؼایة ٚ ٔضایای دٚصیٕتشی تا طَ سا تیاٖ وٙذ.  .4

 سا طَ دٚیٕتشی تیاٖ وٙذ.  Ferous   ٚBang Polymer Gelواستشد یٖٛ  .5

 تشد ػیؼتٓ ٞای دٚصیٕتشی تا طَ دستخـٟای ٔختّف  تصٛیشتشداسی پضؿىی سا تـشیح وٙذ. واس .6

 

 ًَترٍى دٍزیوتری  آؼٌایي با جلعِ دّن : 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ا٘ٛاع تشٕٞىٙؾ ٞای ٘ٛتشٖٚ تا ٔادٜ سا ٘اْ تثشد ٚ تشٕٞىٙؾ ٞای ٔٛسد تٛجٝ دس دٚصیٕتشی ٘ٛتشٖٚ سا تـشیح وٙذ.  .1

 سا تـشیح وٙذ.  Bاػاع آؿىاسػاصٞای ٘ٛتشٖٚ تش پایٝ تشٕٞىٙؾ تا  تٛسٖٚ  .2

 اػاع آؿىاسػاصٞای تش پایٝ آٞؼتٝ وشدٖ ٘ٛتشٖٚ ٞای ػشیغ سا تـشیح وٙذ. .3



 فاوتٛس ویفیت ٘ٛتشٖٚ سا تؼشیف وٙذ.  .4

 ٘حٜٛ ٔحاػثٝ دص پشتٛ ٘ٛتشٖٚ دس ٔیذاٟ٘ای ٔختّف ٘ٛتشٖٚ ٚ ٌأا سا تـشیح وٙذ.  .5

 

 ٍظایل پایػ فردی   آؼٌایي با: ّنیازدجلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 پایؾ فشدی سا تؼشیف وٙذ.  .1

 وٕیت ٞای ػّٕی ٔٛسد اػتفادٜ دس پایؾ فشدی سا تیاٖ وٙذ.  .2

 تا اصَٛ پایؾ فشدی آؿٙا ؿٛد  .3

 تا ا٘ٛاع اتضاسٞای پایؾ فشدی آؿٙا ٌشدد.  .4

 ٚیظٌیٟای ٔؼَٕٛ ػٙجـٍشٞای پیٕایـی ٘احیٝ ای سا تشؿٕاسد.  .5

 

 )تٝ صٛست ٔجاصی( ٍ ؼیویایي دٍزیوترّای بیَلَشیكي  آؼٌایي باّن: ددٍازجلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 دٚصیٕتشی تیِٛٛطیىی سا تؼشیف وٙذ . .1

 ا٘ٛاع سٚؿٟای دٚصیٕتشی تیِٛٛطیىی سا ٘اْ تثشد ٚ ٞشیه سا تٝ اختصاس ؿشح دٞذ.  .2

 ٚیظٌیٟای یه سٚؽ دٚصیٕتشی تیِٛٛطیىی ایذٜ آَ سا تشؿٕاسد.  .3

 ٔضایا ٚ ٔؼایة ٞش یه اص سٚؿٟای دٚصیٕتشی تیِٛٛطیىی سا تـشیح وٙذ.  .4

 ٔىا٘یؼٓ دٚصیٕتشٞای ؿیٕیایی سا تیاٖ وٙذ.  .5

 ٔفْٟٛ تٟشٜ ؿیٕیایی دس دٚصیٕتشٞای ؿیٕیایی سا تیاٖ وٙذ.  .6

 

 فا٘تْٛ ٞا دس فیضیه پضؿىی ٚ فیضیه تٟذاؿتآؿٙایی تا جلعِ ظیسدّن: 

 داًؽجَ قادر باؼذ : 

 ِضْٚ اػتفادٜ اص فا٘تْٛ ٞا دس ٔثاحث پشتٛیی دس ػّْٛ پضؿىی سا تـشیح وٙذ.  .1

 ٚیظٌیٟای تاسص فا٘تٟٛٔا جٟت اػتفادٜ دس ػّٓ دٚصیٕتشی سا ٔٛسد تحث لشاس دٞذ.  .2

 ؿشح دٞذ.  ا٘ٛاع فا٘تٟٛٔای واستشدی ٔٛاد ٔٛسد اػتفادٜ سٚتیٗ دس فا٘تٟٛٔا سا ٘اْ تثشد ٚ دس ٔٛسد  .3

 ٞذ.تٛضیح د سا ٘اْ تثشد ٚ ػّت اػفادٜ آٟ٘ا سا دس فاتٙتٟٛٔای دٚصیٕتشی اػفادٜ ؿذٜ دٚصیٕتشٞای ٔؼَٕٛ .4
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 ػخٙشا٘ی ٚ پشػؾ ٚ پاػخ ٕٞشاٜ تا تحث ٌشٚٞی رٍغ تذریط :

 آٔٛصؿی ایٙتش٘تیٚیذئٛ پشٚطوتٛس، پاٚسپٛیٙت ، ػایت ٞای رظاًِ ّای كوک آهَزؼي: 

 آصٖٔٛ پایاٖ تشْ تٝ صٛست تؼت ٞای چٟاس ٌضیٙٝ ای –یه آصٖٔٛ ٔیاٖ تشْ تٝ صٛست تـشیحی ظٌجػ ٍ ارزیابي:    

 ظاعت تاریخ  ظْن از ًورُ كل )درصذ( رٍغ  آزهَى

ٞش جّؼٝ لثُ اص آغاص  دسصذ( 10ٕ٘شٜ )2 ؿفاٞی كَئیص 

 تحث

 ـٙثٝ ٞا ػاػت یى

12-10 

 ٟٔش  18 –یىـٙثٝ  دسصذ( 30ٕ٘شٜ )6 تـشیحی -وتثی آزهَى هیاى دٍرُ 

 آتاٖ 9  -یىـٙثٝ  

14-13 

14-13 

   دسصذ(  50ٕ٘شٜ ) 10 ٌضیٙٝ ای4-وتثی آزهَى پایاى ترم 

اسائٝ تحمیك ٚ  تكالیف داًؽجَ

 ٔماِٝ

 ----- تا جّؼٝ آخش دٚسٜ دسصذ( 5ٕ٘شٜ )   1

ؿشوت فؼاَ دس  حضَر در كالض

 -تحث ٌشٚٞی

دس حضٛس فیضیىی 

 والع

حضٛس فیضیىی حذالُ  دسصذ(  5ٕ٘شٜ )   1

 جّؼ12ٝدس 

 10-12یىـٙثٝ 
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                   واسؿٙاػی سادیِٛٛطی  5دا٘ـجٛیاٖ تشْ طباى : هخا                                           10-12یىـٙثٝ زهاى ارائِ درض: 

 جذَٚ صٔا٘ثٙذی : 

ردی

 ف

ؼوارُ 

 جلعِ

تجْیسات   هذرض هَضَع

 آهَزؼي هَرد ًیاز

 تاریخ

ٔشٚسی تش ٔثا٘ی فیضیه پشتٛ ٚ ػاختاس   جّؼٝ اَٚ 1

اتٕی ٚ ٞؼتٝ ای  ٔفاٞیٓ تشخٛسد پشتٛٞا تا 

 ٔادٜ

دوتش احؼاٖ 

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

21/6/1395 

دوتش احؼاٖ  ٔثا٘ی وٕیت ٞا ٚ ٚاحذ ٞای دٚصیٕتشی جّؼٝ دْٚ 2

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

28 /6/1395 

جّؼٝ  3

 ػْٛ

دوتش احؼاٖ   سٚاتظ تیٗ وٕیت ٞای  دٚصیٕتشی ٔختّف

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

4 /7/1395 

جّؼٝ  4

 چٟاسْ 

ٚیظٌیٟای دٚصیٕتشٞای ایذٜ آَ  ٚآؿٙایی 

 تا  آؿىاسػاصٞای ٌاصی

دوتش احؼاٖ 

 خذأشادی

-پشٚطوتٛسٚیذیٛ 

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

11/7/1395 

جّؼٝ  5

 پٙجٓ

ػیؼتٓ ٞای  -آؿىاسػاصٞای ٌاصی

 دٚصیٕتشی تا اتاله یٛ٘یضاػیٖٛ

دوتش احؼاٖ 

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

18/7/1395 

جّؼٝ  6

 ؿـٓ

دوتش احؼاٖ  دیٛد ٘یٕٝ سػا٘ادٚصیٕتشٞای حاِت جأذ: 

 خذأشادی

-پشٚطوتٛسٚیذیٛ 

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

25/7/1395 

جّؼٝ  7

 ٞفتٓ

دوتش احؼاٖ  ِٛٔیٙؼا٘غ دٚصیٕتشی

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

2/8/1395 

جّؼٝ  8

 ٞـتٓ

 دٚصیٕتشی ٞای  ػٛػٛصٖ پالػتیىی 

 

دوتش احؼاٖ 

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

9/8/1395 

دوتش احؼاٖ  طَ دٚصیٕتشی -دٚصیٕتشیفیّٓ  جّؼٝ ٟ٘ٓ 9

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

16/8/1395 

جّؼٝ  10

 دٞٓ

دوتش احؼاٖ  ٘ٛتشٖٚ دٚصیٕتشی

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

23/8/1395 

جّؼٝ  11

 یاصدٞٓ

دوتش احؼاٖ  ٚػایُ پایؾ فشدی

 خذأشادی

-پشٚطوتٛسٚیذیٛ 

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

30/8/1395 
 -تؼغیُ سٔی

جّؼٝ جثشا٘ی 

ٔتؼالثا ً اػالْ ٔی 

 ٌشدد. 

جّؼٝ  12

 دٚاصدٞٓ

 دٚصیٕتشٞای تیِٛٛطیىی ٚ ؿیٕیایی

 )تٝ صٛست ٔجاصی(

دوتش احؼاٖ 

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

7/9/1395 

جّؼٝ  13

 ػیضدٞٓ

فیضیه فا٘تْٛ ٞا دس فیضیه پضؿىی ٚ 

  تٟذاؿت

دوتش احؼاٖ 

 خذأشادی

-ٚیذیٛ پشٚطوتٛس

 ٚایت تشد-وأپیٛتش

14/9/1395 

 

 


