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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 

 جامع آزمون مرحله 4
 فیسیک پسشکیرشته  

 1400ارشد   
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 مرحله آزمون بهاره 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع اول)آزمون 

22/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

10/2/1400 

 سومآزمون 

22/3/1400 

 چهارمآزمون 

25/4/1400 

 % 011جبهغ  % 011جبهغ  ًَر -ـَت ٍ ترهَدیٌبهیک  الکترٍهغٌبطیط -هکبًیک  فیسیک عمومی

فیسیک)هسته 

 ای و اتمی(

اندازه حرکت و  –*فصل اول: دینامیک نسبیتی 

تجذیالت -ًعجیت -)اـل ًعجیت در هکبًیک کَاًتَهی انرشی

تغییر جرم ثب -ًیبز ثِ تؼریف هجذد تکبًِ کالظیک -لَرتٌط 

راثطِ -اًرشی جٌجؽی یک ر رُ در هکبًیک ًعجیتی -ظرػت 

هالحظبت ػوَهی در -یکبّبی اًرشی ٍ تکبًِ -تکبًِ ٍ اًرشی 

تبثػ -قبًَى دٍم ًیَتَى در ًعجیت-اًرشی  ٍحل هعبئل جرم 

 چرًکَف (

: جٌجِ ّبی ررُ ای تبثػ الکترٍهغٌبطیط فصل دوم*

ٍ تبثػ   Xتَلیذ پرتَ -اثر فَتَالکتریک-)ًظریِ فَتًَْب 

ثرّن کٌؽْبی -تَلیذ ٍ ًبثَدی زٍج  -اثر کبهپتَى  -ترهسی 

 درآؼبهی فَتًَْب(-فَتَى ٍالکترٍى 

)اهَاج  ذرات مادی:فصل سوم:جنبه های موجی *

پراغ الکترٍى از ظبختبر ثلَریي، ثب اظتفبدُ از -دٍثرٍی

-تؼجیر احتوبالتی اهَاج دٍثرٍی-اـل هکولی -قبًَى ثراگ 

ثعتِ ّبی هَج ٍ ظرػت هَج -اـل ػذم قطؼیت ّبیسًجرگ

هؼبدلِ -تَـیف کَاًتَهی یک ررُ هحجَض-دٍثرٍی

تبثػ -تَـیف هؼبدلِ هعتقل از زهبى ؼرٍدیٌگر-ؼرٍدیٌگر

 جعن ظیبُ(

)پراکٌذگی ررُ آلفب *فصل چهارم: ساختار هیدروشن

)ثبثتْبی حرکت در فصل پنجم: حرکت مداری الکترون*

کَاًتػ -کَاًتػ اًذازُ حرکت زاٍیِ هذاری-ظیعتن کالظیکی 

اظپیي -اثر ثٌْجبر زیوبى-فضبیی)گؽتبٍر الکترٍهغٌبطیعی ّعتِ(

اـل طرد -تکبًِ زاٍیِ ای کل-آزهبیػ اؼترى گرالخ-الکترٍى

 َلی (ئپب

)یًَػ ٍ های هسته ایی فصل ششم: آشکار سازی تابش*

آؼکبرظبزّبی -گبزیؼوبرگرّبی -درآؼبهی تبثػ ّعتِ ای

ٍظبیل -آؼکبرظبزّبی ًیورظبًب  -ظَظَزى )ظٌتیالظیَى(

 ٍظبیل اًذازُ گیری ظرػت،اًذازُ حرکت ٍ جرم (-ردًگبری

)هؽخؿ کردى یک ًَع *فصل هفتم: مبانی ساختار هسته ایی

جرم -ؼؼبع ّعتِ-اجسای اـلی ّعتِ-ّعتِ خبؾ )ٍیصُ( یب ًَکلئیذ 

-اًرشی ثعتگی-عتگی ّعتِ ایاًرشی ث-ًَکلیذّب ٍ فراٍاًی آًْب

ٍاپبؼی ّعتِ ّبی -خَاؾ ًیرٍّبی ّعتِ ایی-ای هذلْبی ّعتِ

-ٍاپبؼی ثتبزا-ٍاپبؼی آلفب زا-ّعتِ  –رؼذ اکتیَیتِ دختر -ًبپبیذار

 پرتَزایی طجیؼی(-ٍاپبؼی گبهبزا

)ٍاکٌؽْبی ّعتِ ایی ثب های هسته ایی *فصل هشتم: واکنش

ثقبی اًذازُ حرکت -عتِ اییاًرشی ؼٌبظی ٍاکٌؽْبی ّ-اًرشی پبییي

ٍاکٌؽْبی ّعتِ هرکت                                   -ظطح هقطغ-در ٍاکٌؽْبی ّعتِ ایی

 
 % 011جبهغ 

 

 % 011جبهغ 
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  نخبگان:مرکس تخصصی خذمات آموزشی 

  90630006396و  66090966 -  66090966 -تهران         

 96610610916-الهیجان

ظبختبر اتوی    -طیف ّیذرٍشًی-هذل ظیبرُ ای کالظیک -

-اتن ّیذرٍشى ٍ اـل ّوخَاًی -تؼوین هذل ثَّر-ثَّر

 آزهبیػ فراًک ّرتس(    -هَفقیتْب ٍ ؼکعتْبی ًظریِ ثَّر

ؼکبفت -تَلیذ ًَترٍى آؼکبرظبزی اًذازُ گیری ٍ کٌذ کردى آى-

-راکتَرّبی ّعتِ ای-چرا ّعتِ ّب ؼکبفتِ هی ؼًَذ-ّعتِ  

 (دٍراى ٍارتؼبغ هَلکَلی-ّوجَؼی ّعتِ ایی

 فیسیولوشی
 ػضلِظلَل ٍ غؽب، 

 ، ظلَل ّبی خًَی ، کلیِ قلت ٍ گردغ خَى
 تٌفط ، اػفبة

 َارغگغذد ، 
 % 011جبهغ  % 011جبهغ 

 تشریح
 لگي ٍپریٌِ -اثذٍهي -تَراکط-اظتخَاى ؼٌبظی تٌِ

 اًذام تحتبًی -ًذام فَقبًیا -ظتخَاى ؼٌبظی اًذاما

 گردىهجحث ظر ٍ  -گردىاظتخَاى ؼٌبظی ظر ٍ 

 ًَرٍآًبتَهی)اػفبة( -ظرٍ گردىهجذدا هجحث 
 % 011جبهغ  % 011جبهغ 

 ریاضی

: دظتگبُ هختفبت دکبرتی ٍ  2ففل  -: هجوَػِ ّب 0ففل 

 : تبثغ 3ففل  -قطجی 

 : هؽتق ٍ کبرثرد آى 5ففل  -: حذ ٍ پیَظتگی  4ففل 

 ظری: دًجبلِ ٍ  7ففل  -: اًتگرال ٍ کبرثرد آى  6ففل 

 : تَاثغ چٌذ هتغیرُ 9ففل  -: هبتریط  8ففل 
 % 011جبهغ  % 011جبهغ 

 

 زبان

 0-ایٌتر اکؽي 

Developing-ظطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتر اکؽي

Develophng-ظطح هتَظط 

 3-ایٌتر اکؽي

 تبفل

Develophng- ِظطح پیؽرفت 

ESM1-ESM2 

 % 011جبهغ  % 011جبهغ 


