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یو اٌسازه گیصی و ظٍجغ ىلسار دوز پصجُّای ىزحهف ایكط، گاىا و جاةغ ُای ذره ای و آػٍایي ةا اصّل و ىفاُ: ُسف كهي

 وظایم آػكارظازی و اٌسازه گیصی دوز

 

 :  یاُساف كهي جهعات ٌظص

 ىصوری ةص ىتاٌي فیضیک پصجّ و ظارحار اجيي و ُعحَ ای  ىفاُیو ةصرّرد پصجُّا ةا ىادهجهعَ اول: 

 كيیث ُا و واخس ُای دوزیيحصیىتاٌي  آػٍایي ةا جهعَ دوم: 

  رواةط ةیً كيیث ُای  دوزیيحصی ىزحهف آػٍایي ةا جهعَ ظّم: 

 ویژگیِای دوزیيحصُای ایسه آل  وآػٍایي ةا  آػكارظازُای گازی آػٍایي ةا  جهعَ چِارم:

 ظیعحو ُای دوزیيحصی ةا اجاكک یٌّیضاظیّن -آػكارظازُای گازی آػٍایي ةا : جهعَ پٍجو

 دیّد ٌیيَ رظاٌا دوزیيحصُای خانث جاىس: ػٍایي ةا آ: جهعَ ػؼو

 نّىیٍعاٌط دوزیيحصی آػٍایي ةا جهعَ ُفحو: 

 زیيحصی ُای  ظّظّزن پالظحیكي )ظٍحیالجّرُا(دو آػٍایي ةا :  جهعَ ُؼحو

 دوزیيحصی و ژل دوزیيحصی فیهو آػٍایي ةا جهعَ ٌِو : 

 ٌّجصون دوزیيحصی آػٍایي ةا  جهعَ دُو:

 وظایم پایغ فصدی آػٍایي ةا جهعَ یازدُو: 

 )ةَ صّرت ىجازی( دوزیيحصُای ةیّنّژیكي و ػیيیایي آػٍایي ةا  جهعَ دوازدُو :



 فاٌحّم ُا در فیضیک پضػكي و فیضیک ةِساػث آػٍایي ةا   جهعَ ظیضدُو:

 

 :اُساف ویژه ) رفحاری ( ةص ىتٍای اُساف ٌظصی

 ةا ىاده ُااجيي و ُعحَ ای  ىفاُیو ةصرّرد پصجّجهعَ اول: ىصوری ةص ىتاٌي فیضیک پصجّ و ظارحار 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 دظحَ ةٍسی پصجُّا و ذرات ةٍیادی را ةیان كٍس.  .1

 كيیث ُا و واخس ُای جاةغ را ةصػيارد.  .2

 جاریزچَ ىسنِای ىزحهف اجيي را ةساٌس و ویژگیِای ُص یک را ةیان كٍس.  .3

 ظارحار ُعحَ و ىفِّم پصجّزایي  جؼصیح كٍس و اٌّاع واپاػي ُای ىّاد پصجّزا را ٌام ةتصد.  .4

 اٌّاع ةصرّردُای فّجّن و ذرات ةاردار ةا ىاده را ٌام ةتصد و آٌِا را جّصیف كٍس.  .5

 

 ىتاٌي كيیث ُا و واخس ُای دوزیيحصی  آػٍایي ةاجهعَ دوم: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

آٍُگ ػارش فّجّن، ػارش اٌصژی و آٍُگ ػارش اٌصژی و رواوةط ریاضي ىصةّط ةَ ُصیک را  ىفاُیو ػارش فّجّن، .1

 ةٍّیعس.

 و ىفِّم آن را ةا جّجَ ةَ راةعَ ریاضي جؼصیح كٍس. كصىا را جػصیف كٍس، واخس آن را ةساٌس  .2

 ىفِّم آن را ةا جّجَ ةَ راةعَ ریاضي جؼصیح كٍس. و  يا را جػصیف كٍس، واخس آن را ةساٌسظ .3

 ىفِّم آن را ةا جّجَ ةَ راةعَ ریاضي جؼصیح كٍس.و  دوز جشب ػسه را جػصیف كٍس، واخس آن را ةساٌس .4

 جؼصیح كٍس. ن راكسرت جّكف جصىي را جػصیف كٍس، واخس آن را ةساٌس و ىفِّم آ .5

 غّاىم ىّدص ةص كسرت جّكف جصىي را ةصػيارد و در ىّرد ُصیک جّضیح دُس.  .6

 

 رواةط ةیً كيیث ُای  دوزیيحصی ىزحهف   آػٍایي ةاجهعَ ظّم: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 .راةعَ  ػارش اٌصژی و كصىا ةصای فّجٌِّا را ةٍّیعس .1

 راةعَ ةیً ػارش و دوز ةصای انكحصون ُا را ةیان كٍس.  .2

 راةعَ  كصىا و دوز جشةي را جؼصیح كٍس.  .3

 ؼصیح كٍس. ىفاُیو جػادل ذره ةاردار و جػادل گشرای ذره ةاردار را ةا ٌيّدار ج .4

 راةعَ ةیً كصىای جصادىي و پصجّدُي را جؼصیح كٍس.  .5

 اجیكط و ةصنیً )ةصای ةاریكَ ُای فّجٌّي( را جؼصیح كٍس. -گصی،  اظپٍعص –ٌظصیَ خفصه ةصاگ  .6

 



 ویژگیِای دوزیيحصُای ایسه آل  وآػٍایي ةا  آػكارظازُای گازی  آػٍایي ةا جهعَ چِارم:

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را جؼصیح ٌيایس. دوزیيحص یک دوزیيحص پصجّیي را جػصیف كٍس و ىفاُیو صدث و دكث  .1

 را ةصای یک دوزیيحص جّصیف كٍس. ةعحگي ةَ آٍُگ دز،  ةعحگي جِحي و كسرت جفكیک فضایي  ، و رعي ةّدناُیىف .2

 ویژگیِای یک دوزیيحص ایسه آل را ةا جّجَ ةَ ىفاُیو فّق جػصیف كٍس.  .3

 ظارحيان كهي و ىكاٌیعو كار آػكارظازُای گازی را جؼصیح كٍس.  .4

 ىسُای آػكارظازُای پصجّیي را ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک جّضیح دُس.  .5

 

 ضاظیّنیظیعحو ُای دوزیيحصی ةا اجاكک یٌّ -آػكارظازُای گازی  آػٍایي ةا و:جهعَ پٍج

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ضاظیّن  را جّضیح دُس.ییٌّىػایب و ىضایای دوزیيحصُای اجاكک  .1

 اٌّاع دوزیيحصُای اجاكک یٌّیضاظیّن را ٌام ةتصد و وِیژگیِای ُص یک را ةص ػيارد. .2

 كارةصد ظیعحو ُای دوزیيحصی ةا اجاكک یٌّیضاظیّن درةزؼِای ىزحهف  جصّیصةصداری پضػكي را جؼصیح كٍس.  .3

 فاكحّرُای جصدیح در كانیتصاظیّن دزیيحص را ٌام ةتصد و ةَ ظّر ىزحصص در ىّرد ُص یک جّضیح دُس.  .4

 را جؼصیح كٍس.    Build Up Regionو   Build Up Capىفاُیو  .5

 

 ٌیيَ رظاٌا دیّدیيحصُای خانث جاىس: دوز  آػٍایي ةا و:جهعَ ػؼ

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ٌیيَ رظاٌا را جؼصیح كٍس. دیّدی  خاكو ةص دوزیيحصفیضیكي  اصّل  .1

 ٌیيَ رظاٌا را ةیان كٍس.  دیّدی ىضایا و ىػایب دوزیيحصُای .2

 اصّل كهي دوزیيحصی ةا  انياس و ویژگیِای آن را جؼصیح كٍس.  .3

 را ةا ُو ىلایعَ كٍس.  Pو ٌيیَ رظاٌای ٌّع  MOSFETویژگیِای دوزیيحصُای جاةؼي  .4

 كارةصد ظیعحو ُای دوزیيحصی فّق درةزؼِای ىزحهف  جصّیصةصداری پضػكي را جؼصیح كٍس.  .5

 

 نّىیٍعاٌط دوزیيحصی  آػٍایي ةاجهعَ ُفحو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اصّل فیضیكي خاكو ةص دوزیيحص نّىیٍعاٌط را جؼصیح كٍس.  .1

 ىضایا و ىػایب دوزیيحصُای نّىیٍعاٌط را ةیان كٍس.  .2

 ( را ةا ُو ىلایعَ كٍس. OSLو  TLDویژگیِای اٌّاع دوزیيحصُای نّىیٍعاٌط )ىكاٌیعو و  .3



 ( را ٌام ةتصد و ویژگیِای آٌِا را ةا ُو ىلایعَ كٍس.  LiF:Mg  ،CaF:Tmىػيّل )  TLDاٌّاع دوزیيحصُای  .4

 كارةصد ظیعحو ُای دوزیيحصی ُای فّق درةزؼِای ىزحهف  جصّیصةصداری پضػكي را جؼصیح كٍس.  .5

 جؼسیس پاراىغٍاظیعي انكحصون را جؼصیح كٍس.  وزیيحصی اظاس د .6

 

 )ظٍحیالجّرُا( ظّظّزن پالظحیكي دوزیيحصی ُای   آػٍایي ةا  و:حؼُجهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را جؼصیح كٍس و اٌّاع آن را ٌام ةتصد. اصّل كهي دوزیيحصُای ظّظّزن .1

 دوزیيحصُای ظّظّزن را ةیان كٍس. اٌّاع  ىضایا و ىػایب  .2

 كارةصد دوزیيحصُای ظّظّزن در ةزغ ُای ىزحهف جصّیصةصداری پضػكي را جؼصیح كٍس.  .3

 

 
 

 آػٍایي ةا  فیهو دوزیيحصی و ژل دوزیيحصی :و ٌِجهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اصّل كهي خاكو ةص فیهو ُای رادیّگصافیک و رادیّكصوىیک در آػكارظازی پصجّ را جؼصیح كٍس.  .1

 رادیّگصافیک و رادیّكصوىیک را ةَ غٍّان یک دوزیيحص جّضیح دُس.ىػایب و ىضایای فیهو ُای  .2

 را ةَ غٍّان ىفِّم پایَ در ژل دوزیيحصی جؼصیح كٍس.  NMR )واُهغ رزوٌاٌط ىغٍاظیعي ُعحَ )  .3

 ىػایب و ىضایای دوزیيحصی ةا ژل را ةیان كٍس.  .4

 را ژل دویيحصی ةیان كٍس.  Bang Polymer Gelو   Ferousكارةصد یّن  .5

 ةصد ظیعحو ُای دوزیيحصی ةا ژل درةزؼِای ىزحهف  جصّیصةصداری پضػكي را جؼصیح كٍس. كار .6

 

 ٌّجصون دوزیيحصی  آػٍایي ةا جهعَ دُو : 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اٌّاع ةصُيكٍغ ُای ٌّجصون ةا ىاده را ٌام ةتصد و ةصُيكٍغ ُای ىّرد جّجَ در دوزیيحصی ٌّجصون را جؼصیح كٍس.  .1

 را جؼصیح كٍس.  Bاظاس آػكارظازُای ٌّجصون ةص پایَ ةصُيكٍغ ةا  ةّرون  .2

 اظاس آػكارظازُای ةص پایَ آُعحَ كصدن ٌّجصون ُای ظصیع را جؼصیح كٍس. .3

 فاكحّر كیفیث ٌّجصون را جػصیف كٍس.  .4

 ٌدّه ىداظتَ دز پصجّ ٌّجصون در ىیساٌِای ىزحهف ٌّجصون و گاىا را جؼصیح كٍس.  .5

 



 وظایم پایغ فصدی   آػٍایي ةا: ُویازدجهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 پایغ فصدی را جػصیف كٍس.  .1

 كيیث ُای غيهي ىّرد اظحفاده در پایغ فصدی را ةیان كٍس.  .2

 ةا اصّل پایغ فصدی آػٍا ػّد  .3

 ةا اٌّاع اةضارُای پایغ فصدی آػٍا گصدد.  .4

 ویژگیِای ىػيّل ظٍجؼگصُای پیيایؼي ٌاخیَ ای را ةصػيارد.  .5

 

 )ةَ صّرت ىجازی( و ػیيیایي دوزیيحصُای ةیّنّژیكي  آػٍایي ةاُو: ددوازجهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 دوزیيحصی ةیّنّژیكي را جػصیف كٍس . .1

 اٌّاع روػِای دوزیيحصی ةیّنّژیكي را ٌام ةتصد و ُصیک را ةَ ارحصار ػصح دُس.  .2

 ویژگیِای یک روش دوزیيحصی ةیّنّژیكي ایسه آل را ةصػيارد.  .3

 ىضایا و ىػایب ُص یک از روػِای دوزیيحصی ةیّنّژیكي را جؼصیح كٍس.  .4

 ىكاٌیعو دوزیيحصُای ػیيیایي را ةیان كٍس.  .5

 ىفِّم ةِصه ػیيیایي در دوزیيحصُای ػیيیایي را ةیان كٍس.  .6

 

 فاٌحّم ُا در فیضیک پضػكي و فیضیک ةِساػثآػٍایي ةا جهعَ ظیضدُو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس : 

 نضوم اظحفاده از فاٌحّم ُا در ىتاخخ پصجّیي در غهّم پضػكي را جؼصیح كٍس.  .1

 ویژگیِای ةارز فاٌحّىِا جِث اظحفاده در غهو دوزیيحصی را ىّرد ةدخ كصار دُس.  .2

 ػصح دُس.  اٌّاع فاٌحّىِای كارةصدی ىّاد ىّرد اظحفاده روجیً در فاٌحّىِا را ٌام ةتصد و در ىّرد  .3

 ُس.جّضیح د را ٌام ةتصد و غهث اظفاده آٌِا را در فاجٍحّىِای دوزیيحصی اظفاده ػسه دوزیيحصُای ىػيّل .4
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 ظزٍصاٌي و پصظغ و پاظذ ُيصاه ةا ةدخ گصوُي روش جسریط :

 آىّزػي ایٍحصٌحيویسئّ پصوژكحّر، پاورپّیٍث ، ظایث ُای رظاٌَ ُای كيک آىّزػي: 

 آزىّن پایان جصم ةَ صّرت جعث ُای چِار گضیٍَ ای –یک آزىّن ىیان جصم ةَ صّرت جؼصیدي ظٍجغ و ارزیاةي:    

 ظاغث جاریذ  ظِو از ٌيصه كم )درصس( روش  آزىّن

ُص جهعَ كتم از آغاز  درصس( 11ٌيصه )2 ػفاُي كّئیژ 

 ةدخ

 ؼٍتَ ُا ظاغث یك

12-11 

 ىِص  18 –یكؼٍتَ  درصس( 31ٌيصه )6 جؼصیدي -كحتي آزىّن ىیان دوره 

 آةان 9  -یكؼٍتَ  

14-13 

14-13 

   درصس(  51ٌيصه ) 11 گضیٍَ ای4-كحتي آزىّن پایان جصم 

ارائَ جدلیق و  جكانیف داٌؼجّ

 ىلانَ

 ----- جا جهعَ آرص دوره درصس( 5ٌيصه )   1

ػصكث فػال در  خضّر در كالس

 -ةدخ گصوُي

در خضّر فیضیكي 

 كالس

خضّر فیضیكي خساكم  درصس(  5ٌيصه )   1

 جهع12َدر 

 11-12یكؼٍتَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   كارػٍاظي رادیّنّژی  5داٌؼجّیان جصم ظتان : ىزا                                           10-12یكؼٍتَ زىان ارائَ درس: 

 جسول زىاٌتٍسی : 



ػياره  ردیف

 جهعَ

ججِیضات  آىّزػي  ىسرس ىّضّع

 ىّرد ٌیاز

 جاریذ

ىصوری ةص ىتاٌي فیضیک پصجّ و ظارحار   جهعَ اول 1

اجيي و ُعحَ ای  ىفاُیو ةصرّرد پصجُّا ةا 

 ىاده

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

21/6/1395 

دكحص اخعان  ىتاٌي كيیث ُا و واخس ُای دوزیيحصی جهعَ دوم 2

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

28 /6/1395 

جهعَ  3

 ظّم

دكحص اخعان   رواةط ةیً كيیث ُای  دوزیيحصی ىزحهف

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

4 /7/1395 

جهعَ  4

 چِارم 

ویژگیِای دوزیيحصُای ایسه آل  وآػٍایي 

 ةا  آػكارظازُای گازی

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-پصوژكحّرویسیّ 

 وایث ةصد-كاىپیّجص

11/7/1395 

جهعَ  5

 پٍجو

ظیعحو ُای  -آػكارظازُای گازی

 دوزیيحصی ةا اجاكک یٌّیضاظیّن

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

18/7/1395 

جهعَ  6

 ػؼو

دكحص اخعان  دیّد ٌیيَ رظاٌادوزیيحصُای خانث جاىس: 

 رساىصادی

-پصوژكحّرویسیّ 

 وایث ةصد-كاىپیّجص

25/7/1395 

جهعَ  7

 ُفحو

دكحص اخعان  نّىیٍعاٌط دوزیيحصی

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

2/8/1395 

جهعَ  8

 ُؼحو

 دوزیيحصی ُای  ظّظّزن پالظحیكي 

 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

9/8/1395 

دكحص اخعان  ژل دوزیيحصی -دوزیيحصیفیهو  جهعَ ٌِو 9

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

16/8/1395 

جهعَ  11

 دُو

دكحص اخعان  ٌّجصون دوزیيحصی

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

23/8/1395 

جهعَ  11

 یازدُو

دكحص اخعان  وظایم پایغ فصدی

 رساىصادی

-پصوژكحّرویسیّ 

 وایث ةصد-كاىپیّجص

31/8/1395 
 -جػعیم رىي

جهعَ جتصاٌي 

ىحػاكتا ً اغالم ىي 

 گصدد. 

جهعَ  12

 دوازدُو

 دوزیيحصُای ةیّنّژیكي و ػیيیایي

 )ةَ صّرت ىجازی(

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

7/9/1395 

جهعَ  13

 ظیضدُو

فیضیک فاٌحّم ُا در فیضیک پضػكي و 

  ةِساػث

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

14/9/1395 

 

 


