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 اهداف  جلسه موضوع جلسه

اول  
 ساکنالکتریسیته 

شنایی دانشجویان با مفاهیم الکتریسیته ساکن شامل: بار الکتریکی، آ

 رسانندگی، قانون کولن، میدان و انرژی پتانسیل الکتریکی

ازن خ شنایی دانشجویان با مفاهیم الکتریسیته ساکن شامل:آ ساکنالکتریسیته دوم

 ها و ظرفیت الکتریکی و نحوه بهم بستن متوالی و موازی

اع مواد از نظر قانون اهم، انو شامل: جریانآشنایی دانشجویان با مفاهیم  جاریالکتریسیته سوم

 رسانندگی)رسانا، نیمه رساناها، نارسانا و ابر رسانا(

 بهم بستن مقاومت ها به شکل متوالی و موازی

میدان مغناطیسی در  شامل: مغناطیسآشنایی دانشجویان با مفاهیم  مغناطیسچهارم

 سیم مستقیم، سیملوله و چنبره

 قانون القای فارادی و تاثیر میدان مغناطیسی بر موجود زنده

ای ویژگی ه شامل: ترومغناطیسیامواج الکآشنایی دانشجویان با مفاهیم  امواج الکترومغناطیسیپنجم

 و شکست امواجموج، انتقال انرژی توسط امواج، بازتاب 

تشکیل تصویر در اثر انعکاس و شکست آشنایی دانشجویان با مفاهیم  اپتیکششم

 ، بیراهیعدسینور، ترکیب عدسی ها، توان 

چشم و عیوب انکساری آن، تصحیح عیوب آشنایی دانشجویان با مفاهیم  اپتیکهفتم

 چشم به کمک عدسی ها، میکروسکوپ نوری، اسپکتروفوتومتر

 ماهیت نور لیزر، انواع لیزرها و کاربرد هریک آشنایی دانشجویان با لیزرهشتم

 نشجویان در نیمه اول ترمارزیابی اطالعات دا میانترمنهم

حرکت نوسانی، آونگ ساده، میرایی و  آشنایی دانشجویان با مفاهیم تئوری امواجدهم

 تشدید

موج ها، خصوصیات هریک، اصول برهمنهی  انواع آشننایی دانشجویان با  تئوری امواجيازدهم

 امواج، موج ایستاده، تداخل



موج های صوتی شامل: سرعت، تداخل، اثر  آشنایی دانشجویان با مفاهیم امواج مکانیکیدوازدهم

 داپلر، شدت صوت و تراز صوتی، موج های کروی و تخت

، تقسننیم بندی،  طیف امواج الکترومغناطیسننیآشنننایی دانشننجویان با  امواج رادیویی و مایکروویو سيزدهم

 ویژگی ها و کاربرد هریک

، تقسننیم بندی،  طیف امواج الکترومغناطیسننیآشنننایی دانشننجویان با   فروسرخ و ماورابنفشامواج  چهاردهم

 ویژگی ها و کاربرد هریک

نواع اکوانتوم نور،  شامل: فیزیک کوانتمیآشننایی دانشنجویان با مفاهیم  فیزیک نوین پانزدهم

 ها ) فوتوالکتریک، پراکندگی کامپتون، تولید زوج(برهمکنش 

وج اصل دوگانگی م شامل: فیزیک کوانتمیآشنایی دانشجویان با مفاهیم  فیزیک نوین شانزدهم

 و ذره، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

 


