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 باسوِ تعالی

 

 99-99 تحصیلی سال اٍل سال ًینّای بحراًی  پدیدُ درس
 

 ارائِ دٌّدُ: سیدهحودصادق هَحد

 استاد حل توریي: 

  4شوارُ کالس  02تا  01ّا ساعت  شٌبِ سِّا ٍ   شٌبِکیزهاى ٍ هکاى کالس: 

  نمره امتحان 11نمره،  8نمره درس شامل حل تمرینات  (1

 اصلی مراجع (1

1- John Cardy, “Scaling and Renormalization in Statistical Physics” 

2- Nigel Goldenfeld, “Lectures on Phase transitions and the renormalization group” 

 پَر، داًشکدُ فیسیک داًشگاُ صٌعتی شریف بِ آدرس ّای ٍحید کریوی ًَشتِ دست (3

http://physics.sharif.edu/~vahid/teachingCritical.html 

 دیگر منابع مرتبط  (4
3- R.K. Pathria, "Statistical Mechanics" 

4- M. Kardar, "Statistical Physics of Particles" 

5- M. Kardar, "Statistical Physics of Fields” 

6- Greiner, "Thermodynamics and Statistical Mechanics" 

7- Robert J. Adler, "The Geometry of Random Field" 

8- Kerson Huang, "Statistical Mechanics". 

9- arXiv:1107.0568, "Lecture Notes in Statistical Mechanics and Mesoscopics" 

10- STEPHEN J. BLUNDELL AND KATHERINE M. BLUNDELL,"Concepts in Thermal Physics". 

 خَدم درسٌاهِ (5

http://faculties.sbu.ac.ir/~movahed/index.php/courses 

  ماه آبان 11ترم  امتحان میان (6

http://physics.sharif.edu/~vahid/teachingCritical.html
http://faculties.sbu.ac.ir/~movahed/index.php/courses/18-advanced-course-in-data-analysis
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 های بحرانی  پدیدهبرنامه زمانبندی پیشنهادی کالسی درس 

 موضوع تاریخ موضوع تاریخ

13/60 

 

 مقذمٍ، تزمًدیىامیک

 وظزیٍ جىبشی

 مکاویک آماری

: 2گزيٌ باسبُىجارش 61/60

 Kadanoffرَیافت 

در  :1گزيٌ باسبُىجارش 60/60 3َای گذرفاس  کلیذ ياصٌ 62/60

 فضای ياقعی)غیزاختاللی(

ي حل  2 َای گذرفاس کلیذ ياصٌ 60/60

بٍ ريش کالسیک ي  پارامغىاطیس

 کًاوتًمی

: 4گزيٌ باسبُىجارش 36/60

، ريش RGفزمالیشم 
Migdal-Kadanoff 

ي تحلیل  1 َای گذرفاس کلیذياصٌ 60/60

 ابعادی

: فزم 0گزيٌ باسبُىجارش 32/60

 ، تعزیف تابع بتاRGکلی 

وماَای بحزاوی، اثز سایش محذيد،  34/60

 سیاالت

: مذل 0گزيٌ باسبُىجارش 30/60

تًصیف  بعذ، dگ در آیشیى

 ابزسطح بحزاوی

 

بعذی ي 3گذار فاس آیشیىگ  30/60

 3بعذی، میذان میاوگیه2

: 0گزيٌ باسبُىجارش 30/60

شمًلی  باسبُىجارش ي جُان

 بٍ ريش کاردر

آساد،  ی: اوزص2ِ میذان میاوگیه 23/60

 تابع َمبستگی، وماَای بحزاوی

: مزتبٍ 8گزيٌ باسبُىجارش 24/60

)رَیافت RGايل 

غیزاختاللی(، اپزاتًر 

 مقیاسی، سایش محذيد

، َامیلتًوی مًثز  O(n)مذل  21/60

 بزای مذل آیشیىگ

 cumulantتابع مشخصٍ،  20/60

 

محک گیشوبًرگ، اصالح میذان  28/60

 میاوگیه

 گزيٌ باسبُىجارش اختاللی 63/36

تًصیف دیاگزامی وظزیٍ  61/36 3وظزیٍ الوذائً 16/60

 ىمه(اختاللی)دیاگزام فای

وظزیٍ باسبُىجارش  68/36 َا ي مثال2وظزیٍ الوذائً  32/68

 اختاللی)مزتبٍ ايل(

پذیذٌ بحزاوی در وشدیکی  36/36: تقزیب مزتبٍ  1وظزیٍ الوذائً 34/68
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  εبعذ، بسط4 صفزم

گزيٌ باسبُىجارش فزاتز اس  36/36 : تقزیب گايسی 4وظزیٍ الوذائً 30/68

 مذل گايسی

: تابع َمبستگی 0ئًوظزیٍ الوذا 23/68

 در تقزیب گايسی

شار گزيٌ باسبُىجارش در  32/36
two-loop 

ماتزیس اوتقال، مذل آیشیىگ  20/68

 بعذی، دمای پاییه2

32/36 OPE 

، گزيٌ Mayerبسط  28/68

: فزضیٍ مقیاسی 3باسبُىجارش
Widom 

  

http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed

