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 باسوِ تعالی

 

 1311-1411 تحصیلی سالاٍل  سال ًین 1فیسیک آهاری پیشرفتِ درس 
 

 : سیذهحوذصادق هَحذاستاد درس

 سعیذ اًصاری فرد ٍ پَیاى گَدرزیحل توریي: ذ تیاستا

 

ُ،  7ًورُ درس شاهل حل توریٌات  (1 یٍ  ًورُ اهتحاى هیاى 13ًور ( ًورُ پرٍشُ 1ترمٍ  پایًا َُا  )دلخ

 است.

 ي تحَیل دادُ شَد.تحَیل توریٌات بر اساس زهاى تحَیل بِ حل توری (2
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Springer Science & Business Media, 2012. 

 دیگر هٌابع هرتبط  (4
4- Dalvit, Diego AR, Jaime Frastai, and Ian Lawrie. Problems on statistical mechanics. CRC Press, 

1999. 

5- Reif, F., Fundamental of statistical and thermal physics, Waveland Press, 2009. 

6-  Reif, F., Statistical Physics (Berkeley Physics course-Volume 5), Macgraw-Hill Book 

company, 1967. 

7- Kerson Huang, “Statistical Mechanics”, Johm Wiley and Sons. 

8- arXiv:1107.0568, “Lecture Notes in Statistical Mechanics and Mesoscopics” 

9- STEPHEN J. BLUNDELL AND KATHERINE M. BLUNDELL ,”Concepts in Thermal 
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10- arXiv:0804.0747 
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 1399-1411سال تحصیلی  اٍلسال  نًیدس  1 سفتِ آهاسی پیش کالسی دسس فیضیکپیشٌْادی  صهاًبٌذی بشًاهِ

 ساختاس اهتحاى شاهل: 

 3ٍ  2ٍ  1هاُ شاهل فصَل  ّفتِ اٍل آرساٍل تشم  اهتحاى هیاى  (1

 6ٍ  5ٍ  4شاهل فصَل  هاُ تشم دٍم ّفتِ اٍل دی اهتحاى هیاى (2

 9ٍ  8ٍ  7تشم شاهل فصَل  اهتحاى پایاى (3

 سیذهحوذصادق هَحذ

 موضوع تاريخ موضوع تاريخ

 1سّیافت کَاًتَهی  99آرسهاُ  تشهَدیٌاهیکهقذهِ،  99آباى هاُ 

 2سّیافت کَاًتَهی  99آرسهاُ  دها، افت ٍ خیض 99آباى هاُ 

پتاًسیلْای تشهَدیٌاهیکی ٍ خَاص  99آباى هاُ 

 ال  گاص ایذُ

 3سّیافت کَاًتَهی  99آرسهاُ 

 4سّیافت کَاًتَهی  99آرسهاُ  ال پاسادکس گیبس  گاص ایذُ 99آباى هاُ 

 هفَْم آًساهبل 99آباى هاُ 

   Microcanonicalقضیِ لیٍَیل 

 هالحظات جٌبشی  99آرسهاُ 

 1بَصًٍْا 

 -سّیافت اًشطی  Canonical 99آباى هاُ 

 سّیافت هقذاس هحتول 

 چگالش بَص ایٌشتیي -2بَصًٍْا  99آرسهاُ 

تابع تَصیع  -سّیافت ًقطِ صیٌی 99آباى هاُ 

 هاکسَل

 تابش جسن سیاُ -3بَصًٍْا  99آرسهاُ 

 1فشهیًَْا  –فًًََْا  99آرسهاُ  هشاّذُ پزیشّا  99آباى هاُ 

گاز فرمی تبهگن ،  ) 2فشهیًَْا  99آرسهاُ  چگالی حالت  99آباى هاُ 

 (پارامغناطیس

دیا مغناطیس ، الکترون در  ) 3فشهیًَْا  99آرسهاُ  خیض ٍ قضیِ ٍیشیال ٍ افت 99آباى هاُ 

 (فلسات

اثر ترمویونیک ، اثر  ) 4فشهیًَْا  99آرسهاُ  هثال 99آباى هاُ 

shottky تابش فوتوالکتریک ،) 

گاز فرمی نسبیتی ، کوتوله  ) 5فشهیًَْا  99آرسهاُ  پاساهغٌاطیس 99آباى هاُ 

 (های سفید

 1تاسیخچِ گشهایی کیْاى  99هاُ  ید Grand canonic 99آباى هاُ 

 2تاسیخچِ گشهایی کیْاى  99هاُ  دی هثال 99آباى هاُ 


