ثِ ًبم خذا
داًؽگبُ ػلَم پسؼكي كرهبًؽبُ
داًؽكذُ پیراپسؼكي

طرح درض:

هذرض  :دکتش احؼبى خذاهشادی

فیسیک ػوَهي

ترم ٍ ظبل تحصیلي ً :یوؼبل اٍل 1400-1401
هخبطجبى  :داًـدَیبى تشم  1کبسؿٌبػی سادیَلَطی
زهبى ارائِ درض :ؿٌجِ  ٍ 8-10ؿٌجِ 2-4

(ػولي)

تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ٍ 3 :احذ (ٍ 2احذ ًظشی -یک ٍاحذ عولی)
درض پیػ ًیبز :

-

زهبى پبظخگَیي ثِ ظَاالت فراگیر ّ :ش سٍصُ –ثخؾ پیبم ػبهبًِ ًَثذ

ّذف كلي درض :
آؿٌبیی داًـدَیبى ثب هجبًی فیضیک پبیِ دس علَم پشتَیی ّوچَى فیضیک پشؿکی ،تصَیشثشداسی پضؿکی ،سادیَثیَلَطی ٍ حفبظت
پشتَیی کِ آًْب
اّذاف كلي جلعبت ( :جْت ّر جلعِ یک ّذف)
 -1آؿٌبیی ثب هفبّین اًذاصُ گیشی دس فیضیک ٍ هقذهِ ای ثش فیضیک ثشداس
 -2آؿٌبیی ثب هکبًیک کالػیک – دیٌبهیک ٍ ػیٌوبتیک حشکت
 -3آؿٌبیی ثب هفبّین کبس ٍ اًشطی
 -4آؿٌبیی ثب هفبّین اًذاصُ حشکت ٍ کبسثشد آى دس سادیَلَطی
 -5آؿٌبیی ثب هفبّین ثشخَسد ٍ کبسثشد آى دس علَم پشتَیی
 -6آؿٌبیی هقذهبتی ثب ػیٌوبتیک دٍساى ٍ هفَْم تعبدلًَ ،ػبى ٍ گشاًؾ دس فیضیک کالػیک
 -7آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :الکتیشیؼتِ  +هیبى تشم پٌح خلؼِ قجل (هکبًیک)
 -8آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :الکتشیؼیتِ (اداهِ )
 -9آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :هغٌبطیغ
 -10آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :خَاف هغٌبطیؼی هبدًَُ ،ػبًبت الکتشٍهغٌبطیؼی ٍ...
 -11آؿٌبیی هقذهبتی ثب اػتبتیک ٍ دیٌبهیک ؿبسُ ّب ( +هیبى تشم فیضیک الکتشٍهغٌبطیغ :چْبسخلؼِ قجل)
 -12آؿٌبیی ثب دهب ،گشهب ،قَاًیي تشهَدیٌبهیک،
 -13آؿٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَخی :فیضیک اهَاج صَتی ٍ هجبًی فیضیک فشاصَت
 -14آؿٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَخی :فیضیک ًَس
 -15آؿٌبیی ثب فیضیک ًَیي  :فیضیک اتوی
 -16آؿٌبیی ثب فیضیک ًَیي  :فیضیک ّؼتِ ای
 -17آؿٌبیی ثب فیضیک ًَیي  :فیضیک ّؼتِ ای (اداهِ )

اّذاف ٍیصُ ثِ تفكیک اّذاف كلي ّر جلعِ:
-1آؼٌبیي ثب هفبّین اًذازُ گیری در فیسیک ٍ هقذهِ ای ثر فیسیک هكبًیک
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:


کویت ّبی اصلی ٍفشعی فیضیکی ٍ تفبٍت آًْب سا تـشیح کٌذ.



طشص اًذاصُ گیشی اًَاع کویت ّب سا تَضیح دّذ.



هعبدالت دیوبًؼیَى هشثَط ثِ کویت ّبی فیضیکی سا ثذػت اٍسد.



ثشداس سا تعشیف کٌذ ٍ قَاًیي کبس ثب ثشداس سا ّوشاُ ثب هثبل دس سادیَلَطی تَضیح دّذ.



هفبّین ًیشٍ ،گـتبٍس ًیشٍ سا ثب اػتفبدُ اص سٍاثط تَضیح دّذ.



هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -2آؼٌبیي ثب هكبًیک كالظیک – ظیٌوبتیک ٍ هكبًیک حركت
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4

حشکت دس یک ٍ دٍ ثعذ ٍ هعبدالت ػیٌوبتیک حشکت رسُ سا تـشیح کٌذ.
قَاًیي ًیَتَى ٍ هفَْم تعبدل سا تـشیح کٌذ ٍ هثبلْبی هشتجط ثب ایي هَضَع دس سادیَلَطی سا ثیبى کٌذ.
هؼبئل فیضیکی هکبًیک سا ثب تدضیِ ًیشٍّبی هؼئلِ تحلیل کٌذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -3آؼٌبیي ثب هفبّین كبر ٍ اًرشی
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4

هفبّین کبس ٍ اًشطی سا تـشیح کٌذ ٍ کبسثشد آى دس سادیَلَطی سا ثشسػی کٌذ.
هؼبئل هشتجط ثب پبیؼتگی خشم ٍ اًشطی دس هکبًیک سا تدضیِ تحلیل کٌذ ٍ هؼبئل هشتجط سا حل ًوبیذ.
ثب ؿٌبخت ػطَح ّن پتبًؼیل ًیشٍّبی پبیؼتبس سا تَضیح دّذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -4آؼٌبیي ثب هفبّین اًذازُ حركت ،ثرخَرد ٍ كبرثرد آى در رادیَلَشی
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
 -1هفَْم اًذاصُ حشکت (تکبًِ خطی) سا ثیبى کٌذ.
 -2پبیؼتگی تکبًِ خطی سا تدضیِ تحلیل ًوبیذ ٍ هؼبئل هشتجط ثب آى سا حل کٌذ.
 -3هثبلْبیی اص کبسثشد قَاًیي پبیؼتگی تکبًِ خطی دس سادیَلَطی سا تجییي ًوبیذ.

 -5آؼٌبیي ثب هفبّین ثرخَرد ٍ كبرثرد آى در ػلَم پرتَیي
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
 -1هفَْم ثشخَسد سا دسک کشدُ ٍ ثتَاًذ هؼبئل هشتجط ثب ثشخَسد سا تحلیل ًوبیذ.
 -2هثبلْبیی اص هفبّین ثشخَسد ٍ حبلت ّبی هختلف آى سا ثیبى کٌذ .دس سادیَلَطی سا تـشیح کٌذ.
 -3هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -6آؼٌبیي هقذهبتي ثب ظیٌوبتیک دٍراى ٍ هفَْم تؼبدلًَ ،ظبى ٍ گراًػ در فیسیک كالظیک
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

هفبّین اػبػی ػیٌوبتیک دٍساى سا تـشیح کٌذ.
هؼبئل هشتجط ثب دٍاسى سا ثب اػتفبدُ اص هثبل کبسثشدی دس سادیَلَطی تـخیصی تدضیِ تحلیل ًوبیذ.
هفَْم تعبدل سا ثب اػتفبدُ اص آهَختِ ّبی ػیٌوبتیک دٍاسى تـشیح کٌذ.
هفبّین ٍ هؼبئل هقذهبتی هشتجط ثب ًَػبى سا ثب اػتفبدُ اص هثبلْبی کبسثشدی دس سادیَلَطی تحلیل ًوبیذ.
قبًَى گشاًؾ سا ًَؿتِ اّویت آى دس سادیَلَطی تـخیصی تَضیح دّذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -7آؼٌبیي ثب هفبّین ػلن الكترٍهغٌبطیط :الكتیریعتِ
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5

هفبّین ثبس ،هبدُ ُ،قبًَى کَلي ،قبًَى گَع ،هیذاى الکتشیکی ،پتبًؼیل الکتشیکی سا تعشیف کٌذ .
هؼبئل هشتجط ثب هفبّین فَق سا دس سادیَلَطی تـخیصی تحلیل ًوبیذ.
هقبٍهت الکتشیکی اًَاع آى ٍ عَاهل هَثش ثشا آى سا تـشیح کٌذ.
سٍؽ ّبی هختلف ثؼتي هقبٍهت ّبی ػشی ٍ هَاصی سا ؿشح دّذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -8آؼٌبیي ثب هفبّین ػلن الكترٍهغٌبطیط :الكتریعیتِ (اداهِ )
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

خبصى ٍ ظشفیت خبصى سا تعشیف ٍ عَاهل هَثش ثش ظشفیت خبصى سا تَضیح دّذ
اًَاع خبصى ٍ دی الکتشیک سا ثیبى ٍ سٍؽ ّبی ثْن ثؼتي خبصى ّب(ػشی ٍ هَاصی سا) ؿشح دّذ
پشٍ خبلی ؿذى خبصى ٍ اًشصی رخیشُ ؿذُ سا ّوشاُ ثبهعبدالت سیبضی اًْب تَضیح دّذ.
هجبحث هشتجط ثب ًیشٍی هحشکِ ٍ هذاسّب سا تدضیِ ٍ تحلیل کٌذ.
قَاًیي اٍل ٍدٍم کیشؿْف سا دس ثذػت اٍسدى خشیبى ٍاختالف پتبًؼیل دس یک هذاس ثکبس ثٌذد.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -9آؼٌبیي ثب هفبّین ػلن الكترٍهغٌبطیط :هغٌبطیط
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4

هیذاى هغٌبطیؼی ٍ ٍاحذ آى سا تعشیف کٌذ.
قبًَى آهپش ،فبسادی ٍ لٌض سا تـشیح ٍ هؼبئل هشتجط ثب آى سا ثب رهش هثبلْبی کبسثشدی دس سادیَلَطی
تـخیصی ثیبى کٌذ.
پذیذُ القبی الکتشهغٌبطیؼی ٍ القب گش سا تعشیف  ،پذیذُ خَد القبیی سا تَضیح ٍ ضشیت خَد القبیی سا
ؿشح ًوبیذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -10آؼٌبیي ثب هفبّین ػلن الكترٍهغٌبطیط :خَاؾ هغٌبطیعي هبدُ ًَ ،ظبًبت الكترٍهغٌبطیعي  ،حریبى
ّبی هتٌبٍة ،قَاًیي هبكعَل ٍ اهَاج الكترٍهغٌبطیعي

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

گـتبٍس دٍ قطجی هغٌبطیؼی سا تعشیف کٌیذ ٍ کبسثشد آى سا دس سادیَلَطی تـخیصی ثیبى کٌذ.
دیبهغٌبطیغ ،پبساهغٌبطیغ ٍ فشٍهغٌبطیغ سا تـشیح کٌذ.
اًَاع هذاسّبی ًَػبى کٌٌذُ  RLCسا ثـٌبػذ ٍ هؼبئل هشثَطِ سا تدضیِ تحلیل کٌذ.
خشیبى ّبی هتٌبٍة ؿٌبػبیی ٍ ساثطِ ٍلتبط هَلذ ٍ خشیبى هذاسّبی  RLCسا ثیبیذ.
هعبدالت هبکؼَل سا تـشیح کٌذ.
اهَاج الکتشٍهغٌبطیؼی سا ًبم ثجشد ٍ ساثطِ تَاى ٍ ؿذت اهَاج سا ثٌَیؼذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -11هقذهِ ای ثر اظتبتیک ٍ دیٌبهیک ؼبرُ ّب :
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

فـبس سا تعشیف کٌذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثیبى کٌذ.
اثش ًیشٍی گشاًؾ سا ثش ؿبسُ ّب تـشیح کٌذ.
ًیشٍی ثبالثشی سا ثب رکش هثبل ّبیی تجییي ٍ تدضیِ تحلیل کٌذ.
اًَاع حشیبى ؿبسُ ّب سا ًبم ثشدُ آًْب سا ثب ّن هقبیؼِ کٌذ.
هعبدالت پیَػتگی ٍ ثشًَلی سا دس ؿبسُ ّب سا ثِ صَست تحلیلی تَضیح دّیذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -12آؼٌبیي ثب دهب،گرهب ،قَاًیي ترهَدیٌبهیک
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4

تفبٍت هفبّین دهب ٍ گشهب سا تـشیح کٌذ ،گشهبی ٍیظُ سا تعشیف کٌذ ٍاحذ اى سا ثٌَیؼیذ.
قَاًیي تشهَدیٌبهیک سا ثب رکش هثبل ّبی کبسثشدی تـشیح کٌذ.
اًَاع سٍؿْبی اًتقبل گشهب سا ّوضاُ ثب سٍاثط اًْب تَضیح دّذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -13آؼٌبیي ثب پذیذُ ّبی هَجي :فیسیک اهَاج صَتي
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5

هفَْم هَج سا ثب سٍاثط هشثَط ثِ ًظشیِ سیبضی اهَاج تـشیح کٌذ.
هفبّین ثشّن ًْی اهَاج ٍ اهَاج ایؼتبدُ سا تـشیح کٌذ.
اًَاع هختلف اهَاج سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگی اهَاج طَلی سا تـشیح کٌذ.
هفَْم تـذیذ سا تَضیح دّذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -14آؼٌبیي ثب پذیذُ ّبی هَجي :فیسیک ًَر
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
هفَْم تذاخل سا ّوشاُ ثب سٍاثط سیبضی آى ًَؿتِ ٍ اّویت آى سا دس سادیَلَطی تـخیصی ثیبى کٌذ.
-1
 -2هفَْم پشاؽ سا ّوشاُ ثب سٍاثط سیبضی آى ًَؿتِ ٍ اّویت آى سا دس سادیَلَطی تـخیصی ثیبى کٌذ.
 -3هفَْم ثبصتبة ٍ ؿکؼت سا ّوشاُ ثب سٍاثط سیبضی آى ًَؿتِ ٍ اّویت آى سا دس سادیَلَطی تـخیصی ثیبى
کٌذ.

 -4قطجؾ سا تعشیف کٌذ ٍ هثبل ّبی کبسثشدی آى سا ثذاًذ.
 -5هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.
 -15آؼٌبیي ثب فیسیک ًَیي :فیسیک اتوي
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5

دٍگبًگی هَج-رسُ سا تعشیف کٌذ.
هذل ّبی اتوی سا تـشیح کٌذ.
اثعبد اتن ،اًشطی ثؼتگی الکتشٍى ّب دس هذاسّبی الکتشًٍی سا تحلیل کٌذ.
اّویت فیضکی اتوی دس سادیَلَطی تـخیصی سا تَضیح دّذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

 -16آؼٌبیي ثب فیسیک ًَیي  :فیسیک ّعتِ ای
در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-17

ػبختبس ّؼتِ سا سا تـشیح کٌذ.
هذل ّبی ّؼتِ سا تـشیح کٌذ.
سادیَاکتیَیتِ سا تعشیف ٍ هعبدالت هشتجط ثِ آى سا ثٌَیؼذ.
ٍاحذّبی سادیَاکتیَیتِ سا ثٌَیؼیذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.
آؼٌبیي ثب فیسیک ًَیي  :فیسیک ّعتِ ای(اداهِ )

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ:
-1
-2
-3
-4
-5

اًَاع ٍاپبؿی ّب سا تـشیح کٌذ هعبدالت آى سا ًَؿتِ ٍ دس هَسد اّویت ّش یک تَضیح دّذ.
ؿکبفت ٍ ّودَؿی سا تعشیف کٌذ.
اعذاد خبدٍیی دس فیضیک ّؼتِ ای سا ثـٌبػذ.
ّن اسصی خشم-اًشطی سا دس هعبدالت ّؼتِ ای تحلیل کٌذ.
هؼبئل هشثَط ثِ فصل سا حل کٌذ.

هٌبثغ:
 .iفیسیک – ّبلیذی  ،رزًیک
 .iiفیسیک دظتگْبی تصَیرثرداری پسؼكي – dowsset
 .iiiفیسیک ثرای ػلَم زیعتي -كراهر
رٍغ تذریط :آهَزغ تكَیٌي
ٍظبیل آهَزؼي ٍ :یذیَپرٍشكتَر-پبٍرپَیٌت -فیلن ّبی آهَزؼي
كبر ػولي در آزهبیؽگبُ ثعتِ ثِ هیساى اهكبًبت گرٍُ اًجبم خَاّذ گرفت.

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثي
رٍغ

آزهَى

ظْن از ًورُ

تبریخ

ظبػت

كل(ثر حعت
درصذ)
آزهَى ّبی هیبى

کتجی-تـشیحی

ً 8وشُ

خلؼبت ؿـن ٍ دّن

خبسج اص ػبعبت دسػی

ترم
آزهَى پبیبى ترم

کتجی-تؼتی

حل توبریي

کتجی

ً 8وشُ
ً4وشُ

رکش ؿذُ دس ثشًبهِ
اهتحبًبت
ّش خلؼِ

-

كالظي
هقررات كالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:
ثعذ اص آصهَى پبیبى تشم ّیچ فعبلیت خْت کؼت ًوشُ پزیشفتٌی ًیؼت.

ًبم ٍ اهضبی هذرض:
تبریخ تحَیل:
دكتر احعبى خذاهرادی
1400/6/20

ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:
تبریخ ارظبل:

ًبم ٍ اهضبی هعئَل EDOداًؽكذُ:
تبریخ ارظبل :

جذٍل زهبًجٌذی درض فیسیک ػوَهي
رٍز ٍ ظبػت جلعِ  :ؼٌجِ 8-10
جلعِ

تبریخ

هَضَع ّر جلعِ

هذرض

1

1400/6/20

آؿٌبیی ثب هفبّین اًذاصُ گیشی دس فیضیک – هقذهِ ای
ثش فیضیک ثشداس

احؼبى خذاهشادی

2

1400/6/27

آؿٌبیی ثب هکبًیک کالػیک – ػیٌوبتیک ٍ دیٌبهیک
حشکت

احؼبى خذاهشادی

3

1400/7/3

آؿٌبیی ثب هفبّین کبس ٍ اًشطی

احؼبى خذاهشادی

4

1400/7/10

آؿٌبیی ثب هفبّین اًذاصُ حشکت ٍ کبسثشد آى دس
سادیَلَطی

احؼبى خذاهشادی

5

1400/7/17

آؿٌبیی هقذهبتی ثب ػیٌوبتیک دٍساى ٍ هفَْم تعبدل،
ًَػبى ٍ گشاًؾ دس فیضیک کالػیک

احؼبى خذاهشادی

6

1400/7/24

آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :الکتیشیؼتِ

احؼبى خذاهشادی

7

1400/8/1

آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :الکتیشیؼتِ
(اداهِ)

احؼبى خذاهشادی

8

1400/8/8

آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :هغٌبطیغ

احؼبى خذاهشادی

9

1400/8/15

آؿٌبیی ثب هفبّین علن الکتشٍهغٌبطیغ :خَاف
هغٌبطیؼی هبدُ ًَ ،ػبًبت الکتشٍهغٌبطیؼی ٍ قَاًیي
هبکؼَل ٍ اهَاج الکتشٍهغٌبطیؼی

احؼبى خذاهشادی

10

1400/8/22

هقذهِ ای ثش اػتبتیک ٍ دیٌبهیک ؿبسُ ّب +هیبى تشم
خلؼبت ؿـن تب ًْن

احؼبى خذاهشادی

11

1400/8/29

آؿٌبیی ثب دهب،گشهب ،قَاًیي تشهَدیٌبهیک

احؼبى خذاهشادی

12

1400/9/6

آؿٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَخی :فیضیک اهَاج صَتی

احؼبى خذاهشادی

13

1400/9/13

آؿٌبیی ثب پذیذُ ّبی هَخی :فیضیک ًَس

احؼبى خذاهشادی

14

1400/9/20

آؿٌبیی ثب فیضیک ًَیي :فیضیک اتوی

احؼبى خذاهشادی

15

1400/9/27

آؿٌبیی ثب فیضیک ًَیي :فیضیک ّؼتِ ای

احؼبى خذاهشادی

16

1400/10/4

آؿٌبیی ثب فیضیک ًَیي :فیضیک ّؼتِ ای

احؼبى خذاهشادی

