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 تاظوِ تؼالی

  فیسیک هحاظثاتیدرض رٍؼْای پیؽرفتِ در 

 98-99 تحصیلی ظال دٍم ظال ًین
 

 10-13ؼٌثِ ظاػت  ظِؽٌثِ ٍ یک  ارائِ دٌّذُ: ظیذهحوذصادق هَحذ

        پَیاى گَدرزی  اظتاد حل توریي:

ُ،  10ًورُ درض ؼاهل حل توریٌات  (1 ٍ  هیاى ًورُ اهتحاى 8ًور ٍ  پ ترم ًورُ پرٍشُ  2ایاًی

 . اظت ًورُ کَییسّای کالظی 1ٍ  هحاظثاتی

 تحَیل توریٌات تایعتی تِ صَرت زیر تاؼذ (2
 الف: یک پَؼِ کِ ػٌَاى آى ًام داًؽجَ ٍ ؼوارُ ظری توریي تَدُ ٍ ؼاهل هَارد زیر تاؼذ:

، Matlab, Mathematica, Mapleیا تْرُ گیری از  ++FORTRAN ،Cب: هتي ترًاهِ تِ یکی از زتاًْای 

Python ،R  کِ در ّر تخػ ؼاهل تَضیحات هرتَطِ تاؼذ 

 .تاؼذ pdfٍ یا  epsیا  psیا  Jpegج: ؼکلْا تایعتی تِ فرهت 

 ٍظایل هَرد ًیاز  (3
 Fortranکِ دارای اجرا کٌٌذُ  Macintosh (OS X)یا   Linuxیا  Windowsالف: یک ظیعتن ػاهل تِ رٍز هاًٌذ 

تاؼذ. اظتفادُ از رایاًِ ؼخصی لَیاً تَصیِ  matlab  ٍVPythonهاًٌذ  افسارّای هَرد ًیاز ٍ دیگر ًرم ++Cیا   90

   ؼَد.  هی

ٍ یا ّر ًرم افساری کِ تا آى آؼٌایی   Gnuplot ، IDL، Tecplot ،Pythonب: یک ًرم افسار جْت رظن ًتایج هاًٌذ 

 .ؼَد داریذ تَصیِ هی

 یذ گسارغ هختصر چارچَب یک تحمیك را داؼتِ تاؼذ.ّای اًجام ؼذُ تا تا تَجِ تِ اّویت پرٍشُ (4



 2 

 

 ظرفصلْاترخی از هْوتریي  (5
 Bash scriptّای عاهل هاًٌذ لیٌَکس ٍ یًَیکس، ًَضتي سیستن هقذهات* 

 (Data modeling and Error propagators)دادُ ّا، اًتطارگز خطا هذلساسی* 

ّای تصادفی با تابع تَسیع گَسی ٍ یي تَابع تَسیع، تَلیذ دادُتابع تَسیع ٍ تابع ّوبستگی، تبذیالت عذدی ب هحاسبِ* 

 دلخَاُ

 فَریِ گسستِ ٍ الگَریتوْای آى، هحاسبِ طیف تَاى تحلیل* 

 گیزی عذدی، ِ ٍ هقادیز هزسی، رٍضْای اًتگزالعذدی حل هعادالت دیفزاًسیل با ضزایط اٍلی رٍضْای* 

 ٍلگطت تصادفی ٍ ..(ساسی فزآیٌذّای تصادفی )هعادلِ الًضٍى،  ضبیِ* 

 آضَبی ٍ ضبیِ ساسی ٍ تحلیل آًْا * فزآیٌذّای

 هقذاری ٍ قطزی ساسی هاتزیسْا * حل هعادالت ٍیضُ

 * رٍش تفاضل هحذٍد در حل هعادالت دیفزاًسیل

ت ّا، اًتگزال گیزی، هًَت کارلَ ٍردضی، هًَّای آهاری ٍ هذلساسی دادُساسی هًَت کارلَ )کاربزدّا در سیستن * ضبیِ

 کارلَ ّویلتًَی، سًجیزُ هارکَف هًَت کارلَ(

 ّای اسپیٌی هاًٌذ هذل آیشیٌگ، تزاٍش * گذارفاس در ضبکِ

 ای(ساسی دیٌاهیک هَلکَلی )گاسّا ٍ هَاد داًِ * ضبیِ

 (Likelihood analysis and Fisher matrix)درست ًوایی ٍ هاتزیس فیطز  * تحلیل

 الگَریتن صًتیک * هقذهات

 ّای بشرگ اضیي ٍ هقذهات تحلیل دادُیادگیزی ه* 

تَاًذ تغییز کٌذ. بزای هثال بزای  السم بِ تَضیح است کِ توزکش بز رٍی بزخی اس هَارد فَق بٌا بِ گزایص داًطجَیاى هی* 

ساسی دیٌاهیک هَلکَلی ٍ البتِ هحاسبات ًَار اًزصی هاًٌذ رٍش  داًطجَیاى گزایص هادُ چگال توزکش بز رٍی ضبیِ

ّا  تَاًذ بِ جای بحث ًظزیِ آضَب ٍ فزاکتالْا ٍ بخطی اس هذل کزدى دادُ اک، ًظزیِ تابعی چگالی ٍ غیزُ هیف-ّارتزی

 هَرد تاکیذ قزار گیزد.

 ترخی از هْوتریي هراجغ (6
تا آدرض دظت ًَؼتِ ّای درظی خَدم کِ در هٌسلگاُ ایٌجاًة  -1

://facultymembers.sbu.ac.ir/movahedhttp 

 لاتل دریافت اظت.

 ٍ ّوکاراى   ػول کتاب آؼٌایی تا رٍؼْای ؼثیِ ظازی در فیسیک، هَلف هْذی ًیک -2

3- Nicholas J. Giordano, “Computational Physics”. 

4- Dieter W. Hermann, “Computer simulation Methods in theoretical 

physics”.  

5- Buffalo University home page for computational physics, 

http://www.physics.buffalo.edu/phy410-505-2009/ 

6- http://www.physics.buffalo.edu/phy411-506-2009/ 

7- http://www.handsonresearch.org/ 

8- Tao Pang , “An Introduction to Computational Physics”, Cambridge 

University Press (2006) 

9- Simon S irca and Martin Horvat, “Computational methods for physicists _ 

compendium for students”, Springer (2013) 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed
http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed
http://www.physics.buffalo.edu/phy410-505-2009/
http://www.physics.buffalo.edu/phy411-506-2009/
http://www.handsonresearch.org/
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10- Harvey Gould,  Jan Tobochnik and Wolfgang Christian, “An introduction 

to computer simulation methods: Applications to physical systems”, 

Addison-Wesley (2007) 

11- Rubin H. Landau, Manuel J. Paez and Cristian C. Bordeianu, 

“Computationa; Physics” (2011). 

12- http://www.aghamousa.com/data-science-books/ 

13- http://www.deeplearningbook.org/lecture_slides.html 

 

 

 

 

http://www.aghamousa.com/data-science-books/
http://www.deeplearningbook.org/lecture_slides.html
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 تریي هَضَػات لاتل تحث ػثارتٌذ از: ترخی از هْن (7

 هَحذظیذهحوذصادق 

11/12/98 

 هَضَع تاریخ هَضَع تاریخ

 2اصَل ؼثیِ ظازی هًَتِ کارلَ  افسارّای هْن هؼرفی ترخی ًرم -همذهِ 

 اًتگرال گیری -

Variational MC   
 Bashترًاهِ ًَیعی ٍ ًَؼتي  

 هؼرفی ظیعتن ظرهذ

 3اصَل ؼثیِ ظازی هًَتِ کارلَ 

 هترٍپَلیطرٍغ  -

 MCMCحلمِ هارکَف هًَت کارلَ 

 1 تخویي خطا 

 

 4اصَل ؼثیِ ظازی هًَتِ کارلَ   
HMC 

 5اصَل ؼثیِ ظازی هًَتِ کارلَ  2تخویي خطا  

Ising model 
 1تاتغ تَزیغ 

PDF  Simple estimator 
 الگَریتن شًتیک 

 

 2تاتغ تَزیغ 

 تثذیل  تاتغ چگالی احتوال -

 عتِتاتغ چگالی احتوال ّوث

 VPython 

  

 ای تاتغ ّوثعتگی، تاتغ دًٍمطِ 

 ظازی ؼثیِ -ٍلگؽت تصادفی

 1ّا  هذل کردى دادُ 

(Bayesian Statistics) 

 

 ظازی آى هؼادلِ الًصٍى ٍ ؼثیِ 
 

 2ّا  هذل کردى دادُ  

(Likelihood Analysis) 

 

 گیری ػذدی گیری ٍ اًتگرال هؽتك 

 ای آؼٌایی تا ترخی از تَاتغ کتاتخاًِ

 حل دظتگاُ هؼادالت

 3ّا  هذل کردى دادُ 

(Numeric Approach) 

 

هؼرفی ترخی از رٍؼْای ػذدی ترای حل هؼادالت  

 رٍغ خَدظازگار -دیفراًعیل

 4ّا  هذل کردى دادُ 
(Confidence Interval) 

 

 ًظریِ آؼَب )تَلیذ( 

 ًَظاًگرّای جفت ؼذُ آؼَتی

 1دیاگرام فاز

 5ّا  هذل کردى دادُ 

(Fisher Matrix) 

 فراکتالْا )تَلیذ( 

 

 Data science: Data management, 

pre-processing, visualization, 

augmentation 
  Data science: Machine learning and  اظتفادُ از کتاتخاًِ در فرترى 

Deep learning   
 جوغ تٌذی درض  1اصَل ؼثیِ ظازی هًَتِ کارلَ 


