
 

 
 

 3و2و1فیزیک پایه 
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 آزمون اول

 1از بخش  1فصل : مکانیک پایه، سینماتیک انتقالی،پرتابه ها 
 1فصل از بخش : دینامیک انتقالی 

 3فصل : کار و انرژي 
 4فصل : اندازه حرکت، برخورد، مرکز جرم ، جرم متغییر 

 آزمون  دوم

 5فصل : سینامیک و دینامیک دورانی 
 6فصل : محاسبه میدان و پتانسیل الکتریکی 

 7فصل : خازن در الکتریک ، الکتریستته جاري 
 8مغانطیس ، فصل میدان 

 آزمون چهارم
 9فصل : القاي فارادي ، القائیدگی 

 10فصل : استاتیک  و دینامیک  شاره ها ، معادالت برنولی 
 11فصل : امواج و پدیده دوپلري عدد ماخ تداخل 

 آزمون پنجم

 12فصل : دما قانون اول ترمودینامیک 
 13فصل : ترمودینامیک نظریه جنبشی گازها ، آنتروپی و قانون دوم 

 14فصل : نور هندسی 
 15فصل : نور موجی 

 فیزیک جدید
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 1فصل : سینامیک و دینامیک نسبتی ، مخروط نوري  آزمون اول

 2فصل : جنبه ها ذره اي تابش الکترومغناطیس  آزمون  دوم

 2فصل : جنبه ها موجی تابش الکترومغانطیس  آزمون چهارم
 3فصل : ساختار هیدروژن  آزمون پنجم

 ترمودینامیک و مکانیک آماري
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 آزمون اول
 1فصل : دما و سیستم هاي ترمودینامیکی ساره 

 2فصل : کار 
 3فصل : ترمودینامیک  1گرما و قانون 

 آزمون  دوم
 4فصل : گازهاي کامل 

 5فصل : ماشین یخچال و قانون دوم 

 آزمون چهارم
 6فصل : برگشت پذیی و برگشت ناپذیري و مقایس کلوین 

 7فصل : آنتروپی 
 8فصل : مواد خالص 

 10فصل : انیشتن  –برنترمان فرمی و پراك وبوز  –توزیع هایماکسول  آزمون پنجم

 2و 1ریاضی فیزیک 
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 آزمون اول

 1فصل :آنالیزبرداري 
 2فصل : تانسور و آنالیز برداري در مختصات تعمیم یافته 

 2فصل : مشتق برداري و تعابیر فیزیکی آن 
 3فصل : ماتریس ها و دترمینال ها 

 آزمون  دوم

 3فصل : نظریه گروه 
 4فصل : سري ها 

 5فصل : توابع متغییر مختلط 
 6فصل : انتگرال توابع مختلط 

بر  93سالفیزیک بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی رشته 
 اساس بسته هاي آموزشی مرجع ماهان
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 آزمون چهارم
 7فصل : سري فوریه 

 5فصل : حاسب مانده ها و تکنیکی و نگاشت 

 آزمون پنجم
 8فصل : لیوویل و توابع متعاهد  –نظریه اشتورم 
 7فصل : انتگرال فوره 

 9فصل : حساب وردشی ها 

 2و1مکانیک کالسیک 
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 آزمون اول
 2فصل : بعدي  3و2و1حرکت 

 1فصل : دینامیک ذره 
 3و2فصول : و نوسانگر هماهنگ و انواع نوسانات  سیستم هاي نوسان

 آزمون  دوم
 6فصل : مرکز جرم 

 5و1فصول : قوانین پایستگی برخورد 
 5فصل : نیروي مرکزي 

 آزمون چهارم
 8فصل : دوران اجسام صلب 

 4فصل : نیرو پتانسیل گرانش 
 7فصل : دستگاه مختصات نالخت 

 آزمون پنجم
 9فصل : معادالت الگرانژ هامیلتون 

 7فصل : تانسور ماندو معادالت اویلر 

 2و1الکترومغناطیس
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 آزمون اول

 3و2فصول : الکترواستاتیک 
 1فصل : میدان و خطوط میدان 

 3و2فصول : توزیع بارها ، تابع گرین ، حل معادالت الکترواستاتیک 
 5فصل : انرژي الکترواستاتیک 

 آزمون  دوم

 6فصل : جریان الکتریکی قانون اهم ، رسانش 
 7فصل : میدان مغناطیسی 

 9فصل : القاي الکترومغناطیس ،خود القایی 
 10فصل : انرژي الکترومغناطیس 

 10فصل : انرژي الکترومغناطیس ، معادله موج ، قوانین ماکسول  آزمون چهارم

 آزمون پنجم
 11فصل : دوقطبی انعکاس از سطح یک فلز ، موجیر ، تابش 

 10فصل : کاربرد معادالت ماکسول 

 2و 1مکانیک کوانتومی 
شماره 
 آزمون

 مبحث کتاب ماهان

 آزمون اول

 4فصل : معادله شرودینگر 
 5فصل : معادله موج شرودینگر ، احتمال ، اصول مکانیک کوانتوم 

 6فصل : ویژه مقادیر و ویژه توابع 
 8فصل : ساختار مکانیک موجی 

  7فصل : پتانسیل یک بعدي 
 8فصل : روش هاي عملکردي در مکانیک کوانتومی 

 آزمون  دوم

 12و11فصول : معادله شرودینگر در سه بعد 
 13فصل : تکانه زوایه اي 

 14فصل : اتم هیذروژن و پتانسیل کروي 
 17و  16فصول : نمایش ماتریس عملگرها اسپین ، جمع اسپین و تاکنه زوایه اي 

 چهارم آزمون
 18فصل : نظریه اختالل مستقل از زمان 

 19فصل : اتم هیدروژن واقعی 
 10فصل : اصل پائولی و ذرات یکسان 

 22فصل : نظریه اختالل وابسته به زمان  آزمون پنجم

 
 

2 


