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دکتری مصاحبه  1  

 مصاحبه#

 باشیم؟ داشتهتریموفقعملکرددکتریمصاحبهدرچگونه

 

 

  .آرامش خود را حفظ کنیم و از نقش بازی کردن بپرهیزیم. خود واقعی اثرمندی بیشتری دارد-(1

پردازی فی البداهه در مواجهه با سواالتی که پاسخ آن را نمی دانیم صادقانه بگوییم که پاسخ را نمی دانیم. از نظریه پردازی و ایده  (2

  .بپرهیزیم

مقاالتی که هنوز پذیرش نگرفته اند را به عنوان رزومه خود معرفی نکنیم. این قبیل مقاالت شاخص عدم کارآیی ما و شاخص این هستند (3

  .که ما کارها را نیمه کاره رها می کنیم. پس به مواردی اشاره کنیم که آنها را به سرانجام رسانده ایم

 !خریب اساتید مقطع قبلی مان بپرهیزیم. مثال نگوییم همه کارهای این مقاله را من انجام داده ام ولی دکتر... به اسم خودش چاپ کرداز ت (4

  .از پرداختن به موضوعات حاشیه ای و حوزه هایی که در مورد آنها سوالی مطرح نشده پرهیز کنیم(5

  .ویل توضیحات بپرهیزیمپاسخ ها را موجز و مستدل ارایه کنیم. از تط (6

 .قبل از جلسه مصاحبه پایان نامه ارشد خود را مرور کرده و به آن تسلط پیدا کنیم (7

حوزه مورد عالقه خود برای رساله دکتری را مشخص کنیم. ولی در عین حال بگوییم این ایده خام است و تمایل دارم آن را با نظر اساتید  (8

  .پخته کرده و روی آن کار کنم

شب قبل از موعد مصاحبه به میزان کافی اسنراحت کنیم. چنانچه به شهر دیگری می رویم شب قبل از مصاحبه را در اتوبوس، قطار و ... (9

  نگذرانیم

 . به آراستگی ظاهر خود توجه کنیم و خود را انگیزه مند و عالقمند نشان دهیم (10

 

 به امید موفقیت شما در مصاحبه دکتری

دقیقه طول بکشد. لحظات ابتدایی بسیار  20تا  15آرامش خودتان را حفظ کنید. مصاحبه شما ممکن است یک دقیقه الی  در مصاحبه

ها اشاره می کنیم،  شوند که در ادامه به چند مورد آن نفس باشید. مصاحبه با سواالت عمومی شروع می اهمیت دارند پس با اعتماد به

 ته باشیدبنابراین برایشان جواب آماده داش

 خودتان را معرفی کنید.

 هدف شما از ورود به عرصه دکتری چیست؟ فرض کنید شما دکتر هستید چکار خواهید کرد؟

 اید؟ چرا این دانشگاه را انتخاب کرده

 عنوان استاد راهنما برای خودتان درنظر دارید؟ آیا استاد خاصی را به
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 ن چه بوده؟مرجع درس کوانتوم یا فیزیک جدید در دوران تحصیلتا

 اندازد؟ کلمه کوانتوم شما را به یاد چه می

 نظر شما درباره بورسیه و شهریه دانشگاه چیست؟

 آیا کدنویسی یا برنامه خاصی بلد هستید؟

 چند توصیه مهم:

ین اساتیدی که به چن ها شوید. هم نی کاری آ حتما قبل از مراجعه به دانشگاه در سایت دانشگاه درباره اساتید مطالعه کنید و با زمینه

 کار شما نزدیک هستند را شناسایی کنید.

که در  ی عالیق خود صحبت کنید. این ها درباره اگر امکان دارد قبل از روز مصاحبه با هماهنگی قبلی به اساتید مراجعه کنید و با آن

 کند. ی شما ایجاد میاید آرامش بیشتری برا ها صحبت کرده رو شوید که قبال با آن روز مصاحبه با کسانی روبه

 نامه خود حداکثر تسلط را داشته باشید ی مفاهیم پایان درباره

. سعی کنید آرامش خودتان را حفظ کنید زیرا های دیگر پرسیده شود امکان دارد در روز مصاحبه سوال یا سواالتی از گرایش

 خواهند قدرت تحلیل شما را مورد سنج قرار دهند. می

 ا بدهند و بخواهند قسمتی از آن را برایشان ترجمه کنید.ممکن است کتابی به شم

 میشه وارد نیرو بیشتر کدومش به میزنن دور رو میدانی اسب تا دو-1

 سرعت به مستقیما هم ای دایره حرکت شتاب و داره بیشتری شتاب داره کمتری جرم که اونی باشه یکسان جرم بجز شرایط همه اگر

 جرمش که اونی باشه برابر سرعتاشون اگر ولی (باشه یکی باید هم حرکت شعاع صورت این در البته)بیشتره سرعتش پس مرتبطه

 درسته اول توصیف پس ثابت شعاع میدان گفته اینکه به توجه با باشه کمتر چرخشش شعاع باید کمتره

 دارن؟ تفاوتی چه و چیه نیوتن سوم قانون قوی بیان و ضعیف بیان معنای-2

 قوی سوم قانون بشه وارد جسم دو واصل خط راستای در دقیقا العمل و عکس و عمل اگر.شده بحث باره این رد ماریون مکانیک در

 دقیقا واکنش نیروی که است وقتی ضعیف بیان .میگن ضعیف سوم قانون بشن وارد مختلف های جهت در نیرو دو این اگر و هست

 .است متحرک باردار ذره دو بین مغناطیسی ینیرو میفته اتفاق این که جاهایی از یکی. نیست جهت خالف

 کرد؟ بحث میشه چطوری نیوتن سوم قانون دید از را حرکت

 روبرو مخالف جهت در و مساوی العملی عکس با همواره عملی هر" که میشود بیان صورت این به نیوتون حرکت قانون سومین

  است

 به نیرویی نیز دوم جسم کند وارد نیرو دیگر جسمی به جسمی هرگاه که یعنی .میباشد معروف هم واکنش و کنش قانون به قانون این

 نباید و میگردند وارد مختلف جسم دو به نیرو دو این که داشت توّجه باید .میکند وارد اّول جسم بر جهت خالف در ولی بزرگی همان

 این اندازه میکند وارد نیرو شخص بر نیز دیوار ندمیک وارد نیرو دیوار بر شخصی که هنگامی مثالا . کرد آیندگیری بر هم با را آنها
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 بیان شکل دو به معموال نیوتن سوم قانون .شخص به دوم نیروی میشودو وارد دیوار به اّول نیروی ولی میباشد برابر باهم نیرو دو

 یعنی است نشک نیروی قرینه واکنش نیروی که میشود اکتفا این به تنها ضعیف شکل در. قوی شکل و ضعیف شکل: میشود

 فرض این بر عالوه قوی شکل در اما(. برعکس یا میشود وارد 2 جسم به 1 جسم از نیرو که است آن معرف پایین شاخصهای)

 مورد در مثالا  نیست صادق طبیعت در همیشه سوم قانون . یعنی میباشند ذره دو میان واصل خط امتداد در نیروها این که میشود

 هر مورد در یا و شوند شتابدار تندی به یا و باشند دور بسیار یکدیگر از هم بر موثر اجسام که وقتی مغناطیسی الکترو نیروهای

 های بسط از کالسیک مکانیک در خوشبختانه. نمیکند صدق ، شود منتقل دیگر جسم به جسم یک از معمولی سرعتهای با که نیرویی

 سه از است عبارت نیوتن حرکت قوانین . ندارند کالسیک مکانیک در نیچندا تأثیر آن مشکالت و میشود کمی استفاده سوم قانون

 پرسش این به نیوتن قانون دومین .دهد می دست به را آن حرکت و جسم یک بر آمده وارد نیروهای مابین ارتباط که فیزیکی قانون

 جسم، یک حرکت اندازه   تغییر نگآه .بود خواهد چگونه آن حرکت شود، وارد خارجی نیروی جسم یک بر اگر که دهد می پاسخ

 معادله به( F = ma)آید برمی قانون این از که فرمولی .دارد قرار نیرو جهت در و است جسم آن بر وارد برآیند   نیروی با متناسب

 .جسم جرم بر تقسیم وارده خالص نیروهای با است برابر جسم یک شتاب آن، مطابق که است معروف کالسیک مکانیک بنیادین

 این.. آن مخالف جهت در و مساوی العملی عکس با همواره عملی هر" که شود می بیان صورت این به نیوتون حرکت قانون ومینس

 همان به نیرویی نیز دوم جسم کند وارد نیرو دیگر جسمی به جسمی هرگاه که یعنی .میباشد معروف هم واکنش و کنش قانون به قانون

 آنها نباید و میگردند وارد مختلف جسم دو به نیرو دو این که داشت توّجه باید .میکند وارد اّول جسم بر جهت خالف در ولی بزرگی

 دو این اندازه کند می وارد نیرو شخص بر نیز دیوار کند می وارد نیرو دیوار بر شخصی که هنگامی مثالا . کرد آیندگیری بر هم با را

 بیان شکل دو به معموالا  نیوتن سوم قانون .شخص به دوم نیروی میشودو وارد اردیو به اّول نیروی ولی باشد می برابر باهم نیرو

 است کنش نیروی قرینه واکنش نیروی که شود می اکتفا این به تنها ضعیف شکل در. قوی شکل و ضعیف شکل: شود می

 فرض این بر عالوه قوی شکل در اما(. برعکس یا شود می وارد 2 جسم به 1 جسم از نیرو که است آن معرف پایین شاخصهای)یعنی

 مورد در مثالا  نیست صادق طبیعت در همیشه سوم قانون .یعنی باشند می ذره دو میان واصل خط امتداد در نیروها این که شود می

 هر مورد در یا و شوند شتابدار تندی به یا و باشند دور بسیار یکدیگر از هم بر موثر اجسام وقتیکه مغناطیسی الکترو نیروهای

 های بسط از کالسیک مکانیک در خوشبختانه. نمیکند شود،صدق منتقل دیگر جسم به جسم یک از معمولی سرعتهای با که نیرویی

 .ندارند کالسیک مکانیک در چندانی تأثیر آن مشکالت و شود می کمی استفاده سوم قانون

 چه نام دارد؟ خالی وسط الکترونی باریکه-3

hollow beam 

 به چه معناست؟ هست یک مسیست اسپین-4

 اسپین مثالا . آخر الی و  3/2 یا 1 یا  1/2 یعنی باشد، صفر از تر بزرگ صحیح نیم و صحیح عدد هر یا صفر تواند می ذره یک اسپین

ا  دارند صحیح نیم اسپین که ذراتی به. است 2 گراویتون اسپین و 1 فوتون اسپین و 1/2 الکترون  که یذرات به و فرمیون اصطالحا

 آمار اولی به که کنند می پیروی متفاوتی آماری قوانین از ها بوزون و ها فرموین که شود می ثابت. گویند می بوزون دارند صحیح اسپین

 هر به یا کنیم نگاه که طرف هر از اند نقطه مانند دارند صفر اسپین که ذراتی .گویند می اینشتین-بوز آمار دومی به و دیراک-فرمی

 عکس درست بچرخانیم درجه 1۸0 را آنها واگر هستند( پیکان) تیر یک مانند 1 اسپین با ذرات ولی اند شکل یک انیمبپرخ طرف

 اسپین آنها زیرا هاست فرمیون روی بر کار اصل اما گیرند می شکلی چنین درجه ۹0 در 2 اسپن با ذراتی گیرند می را خود شکل
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( شود می دیده معکوس) شود نمی دیده قبل شکل به درست شود چرخانده درجه 3۶0 راگ 1/2 اسپین با الکترون یک و دارند اعشار

 شود می مشاهده قبل مانند درست درجه ۷20 چرخش در ولی

 ؟کرد تولید هرتز 20 الکترومغناطیسی موج توان آیا می-5

 ؟فارادی چرخش-۶

های  تی نظیر ضخامت کاذذ، عمر خورشید، حجم آبمطالعه کنید.سواال (Estimation theory)درباره تخمین زدن  مصاحبه برای-۷

...  و تنیس پنگ، پینگ های توپ وزن مهم است. orderی  کره زمین و ....جواب دقیق مورد نظر نیست بلکه استراتژی و محاسبه

 گرمه2.۷دقیقا .گرمه 2 حد در پنگ پینگ توپ جرمرا نیز بهتر است بدانید. برای مثال 

 ؟مغناطیسی مواد انواع-۸

 میدان به پاسخ چگونگی به باتوجه. شوند می نامیده مغناطیسی مواد شوند، می مغناطیس مغناطیسی، میدان اعمال با كه موادی كلیه

 :شوند می بندی دسته زیر صورت به مغناطیس مواد مغناطیسی،

 بزرگ خیلی های مغناطش و تندهس خارجی میدان درذیاب دائمی مغناطیسی گشتاور دارای فلزی مواد از بعضی: فرومغناطیس( الف

 كبالت، ،(α-Fe یا BCC صورت به) آهن مثل واسطه فلزات. شوند می نامیده فرومغناطیس مواد این. دهند می نشان خود از دائمی و

 به كوچك مغناطیسی میدان یك اعمال با مواد این. هستند خاصیت این دارای( Gd) گادولینیم مانند نادر خاكی ازفلزات بعضی و نیكل

 گشتاورهای بردارهای مواد دراین. دهند نمی ازدست كامل بطور را خود مغناطش مغناطیسی میدان حذف با و كرده پیدا مغناطش شدت

 .شوند جهت هم یكدیگر با كه دارند تمایل و هستند برابر اندازه نظر از مجاور مغناطیسی

 یكدیگر عكس جهت، نظر از ولی برابر اندازه ازنظر مجاور یسیمغناط گشتاورهای بردارهای مواد دراین: مغناطیس فرو آنتی( ب

 میدان با جهت هم گشتاورهای گیرد، قرار مغناطیسی درمیدان ای ماده چنین درصورتیكه. كنند می خنثی را یكدیگر بنابراین. هستند

 .دهد می نشان ازخود ضعیفی مغناطیسی خاصیت ماده و شوند می تقویت

. نیست برابر آنها اندازه ولی است یكدیگر عكس مجاور مغناطیسی گشتاورهای بردارهای جهت مواد نای در: مغناطیس فری(  ج

 .هستند دسته این از شوند می شناخته فریت نام به كه دائم آهنرباهای از گروهی. است مغناطیس فرو مواد با مشابه مواد این رفتار

 آنها خالص مغناطیسی گشتاور كه كنند می رفتار ای گونه  به ها آن یونهای یا و ها اتم ها، مولكول كه هستند موادی: مغناطیس دیا( د

 و( مس اتم مثل) شوند می القایی مغناطیسی گشتاور دارای آن های اتم شود اعمال مواد این به خارجی مغناطیسی میدان اگر. است صفر

 منفی مغناطش قرارگیرند، مغناطیسی درمیدان اگر مواد از دسته این. باشد می اعمالی میدان جهت خالف مغناطیسی گشتاور این جهت

 .دهند می نشان خود از

. دارد وجود كوچكی مغناطیسی گشتاور یونها یا و ها اتم ها، مولكول در مغناطیس دیا مواد برخالف مواد، دراین: مغناطیس پارا( ه

 ازمواد دسته این اگر. شود می صفر برابر خالص مغناطش و كنند می خنثی را یكدیگر و شده توزیع اتفاقی جهات با گشتاورها ولی

 نشان خود از ضعیفی مغناطیسی خاصیت وماده چرخند می میدان درجهت گشتاورها از تعدادی قرارگیرند، مغناطیسی میدان دریك

 مغناطیس پارا خاصیت دارای پالتین و تنگستن تیتانیم، كروم، مانند واسطه فلزات از برخی ویا قلیایی فلزات از بعضی. دهد می

 .هستند
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 بین رابطه   ضریب این. گویند می نیز مغناطیسی نفوذپذیری ضریب آن به که است محیط هر های ویژگی از یکی مغناطیسی تراوایی

 .است متر بر هانری مغناطیسی تراوایی واحد. کند می تعیین را( H) مغناطیسی میدان شدت و( B) مغناطیسی شار چگالی

B = μ H 

 انین کپلرقو-۹

 شکل واقعیت در. دارد قرار بیضی این کانون   دو از یکی در خورشید و است بیضی خورشید دور به سیارات حرکت مسیر:اول قانون

 بیضی، دایره، نظیر مخروطی مقاطع گوناگون اشکال از یکی تواند می ها ماهواره نظیر مصنوعی مدارگردهای یا سماوی اجرام مدار

 . باشد هذلولی و سهمی

 سیاره که زمانی دیگر بیان به. پیماید می را مساوی های مساحت مساوی، های زمان در سیارات و خورشید بین واصل خط:دوم قانون

 . کند می حرکت بیشتری سرعت با است دورتر خورشید از که زمانی به نسبت است تر نزدیک خورشید به

 نسبت را گردشی مدار صفحه از مساوی کامالا  سطوح یکسان، زمانی فواصل ازای به قمر هر کپلر دوم قانون طبق*/  دوم قانون/* 

 . پیماید می سامانه ثقل مرکز در مستقر ناظر به

 چرخش تناوب زمان مربع: تر ساده بیان به.  دارد تناسب خورشید تا سیاره فاصله با خورشید دور به سیاره حرکت دوره:سوم قانون

 . است متناسب بیضی بزرگ محور صفن مکعب با خورشید دور به سیارات

•  T سال واحد با است خورشید دور به سیاره حرکت دوره(زمین برای( )زمینی سال T است 1 با برابر) 

•  A واحد(. گرفت نظر در موارد اکثر در توان می را متوسط فاصله مدار بودن بیضی دلیل به) خورشید تا سیاره فاصله A (واحد 

 .باشد می 1 با برابر خورشید تا زمین برای که است Au) شناسی ستاره

 .است متناسب بیضی بزرگ محور نصف مکعب با خورشید دور به سیارات چرخش تناوب زمان مربع: تر ساده بیان به

 باال؟؟ آمپر یا کنه می کار باال ولتاژ با جوش دستگاه-10

 می باال مقاومت دمای سرعت به بنابراین باشد می مقاومت یک بدر جریان شدت مربع با متناسب الکتریکی مصرفی توان .باال جریان

 نه است مهم ولتاژ افت مصرفی نوان ی معادله دردر ضمن  . دارد خطر باال ولتاژ .برسد الکتریکی قوس و جوش نقظه به تا رود

 به باال جریان ایجاد عوض در یستن عملی باال ولتاژ افت ایجاد است کم رساناها الکتریکی مفاومت عموما چون. هم چنین ولتاژ خود

 است ممکن راحتی

 چیه  معرف تبدیل ضریب این و چیه ژول عدل -11

 رد؟دا وجود الکترون دو بین هایی برهمکنش چه -12

 (z تبادل با ضعیف ایی هسته و فوتون تبادل با کولنی)ضعیف ای هسته نیروی.کولنی نیروی

 چه دومه قانون از خاص حالت یک اول قانون اگر پس ، نیوتون اول قانون به یرسینم بزارین صفر رو شتاب نیوتون دوم قانون -13

 بنویسم؟ رو اول قانون بود نیازی
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 هیچ وجود عدم از اول قانون در میکنن تصور ها خیلی .قراره بر داخلش دوم قانون که لَخته چارچوب تعریف واقع در اول قانون

 و صفره خالص نیروی اول قانون در و نیست اینطور که میگیرند نظر در دوم قانون با تشتفاو عنوان به اینو و کرده صحبت نیرویی

 لخته چارچوب به اشاره همون مهم نکته. باشه داشته وجود نیرو میتونه

 .داریم رو انتروپی بیشترین تعادل حالت در که کنید ثابت ها حالت میکرو طریق از-14

 هم انتروپی و نظمی بی بیشتر، میکروحاالت برای  باشیم، داشته رو میکروحاالت شترینبی که هست زمانی برای حالت محتملترین

 باهم که میفته اتفاق موقعی حالت بیشترین) هستش تعادل حالت یعن حالت محتملترین در انتروپی بیشترین پس....پیدامیکنه افزایش

 (تعادل یعنی باشن برابر

 میگیریم مشتق دلتا تابع از ای رابطه یه تو میایم بعد مکان و تکانه فضای تو موج تابع بعد و میشع معرفی تکانه عملگروقتی  -15

 ؟؟؟ بگیریم مشتق میتونیم ازش چرا پس نیست پیوسته که دلتا تابع چرا؟؟؟

 رو ودشخ انتگرال توی عموما که داره خاصی رفتار بلکه. نیست باشه معینی ی ضابطه دارای که معمولی تابع معنای به دلتا تابع

 های ضابطه دلتا تابع هم علت همین به. گرفت نظر در میشه دلتا تابع عنوان به باشه داشته رو رفتار اون که تابعی هر و میده نشون

 .داره متفاوتی

 لسوا این) نمایید رسم را مایع ریختن با ارتفاع حسب بر کف فشار نمودار علمی توضیح با داربم شکل وی های کناره با لیوانی-1۶

 (است فیزیک ای پایه مفاهیم از و فشار بحث از

 و تمام متغیرهای وابسته به آن را محاسبه کنید نسبیتی گاز پارش تابع-1۷

 مفهوم قانون لنز چیست؟-1۸

 ؟ چیست فرمی تراز معنی-1۹

 میگویند فرمی تراز را الکترونها بوسیله شده اشغال تراز باالترین انرژی

 ؟ دارند نقشی هچ فیزیک در طمختل اعداد-20

 :فیزیک در مختلط اعداد کاربرد

 این در که کنند می پیدا انتقال دیگری فضای به الپالس تبدیل توسط زمان فضای از سیستمها معموال کنترل تئوری در:کنترل تئوری.1

 .شوند می بیان جبری بصورت دیفرانسیل معادالت ، فضا

 استفاده نوسانی تغییرات با سیگنالهای از واضح تعریف یک عنوان به الهاسیگن پردازش برای مختلط اعداد:سیگنال پردازش.2

 آنالیز اگر. شود می استفاده معلوم فرکانس با سینوسی موج یک فاز تعریف برای آن آرگومان و دامنه تعریف برای Z اندازه. شود می

 شکل به اذلب تناوبی توابع این شود، ستفادها تناوبی توابع مجموع صورت به مشخص سیگنال یک خطی مقدار نوشتن برای فوریه

 .شوند می نوشته مختلط توابع حقیقی جزء
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 هیلبرت بعدی بینهایت فضای اساس بر تئوری این که است این بخاطر کوانتوم مکانیک در مختلط اعداد اهمیت:کوانتوم مکانیک. 3

(Hilbert )است شده گذاری پایه. 

 .رسید تری ساده روابط به زمانی فضای در متغیرها بعضی گرفتن موهومی با توان می خاص و عام نسبیت در:نسبیت تئوری. 4

 معادله یک به مربوط ساختاری معادله برای r مختلط های ریشه ابتدا که است معمول دیفرانسیل معادالت در: دیفرانسیل معادالت. 5

 .کرد فادهاست اساسی تابع از ، سیستم حل در سپس و کرد پیدا را خطی دیفرانسیل

 .شود می استفاده بعدی دو پتانسیل جریان حل برای مختلط توابع از: کالسیک مکانیک. ۶

 ؟ چیست والپالس پواسون معادالت جواب در(  دوم و اول نوع) بسل توابع نقش-21

 میشه لژاندر های ای جمله چند صورت به جوابش کروی مختصات در الپالس

 میشه بسل ای جمله چند بشجوا ای استوانه مختصات در الپالس

 داریم( هنکل) سه یا(نویمن) دو یا یک نوع بسل یا ای استوانه مختصات در حاال که

 خوندی؟ فیزیک چی برای و چیست فیزیک-22

 به physikos یونانی واژه از فیزیک. است طبیعی ای پدیده بررسی و گیری اندازه علم فیزیک علم و هست طبیعت فیزیک معنای

 های پدیده علم عرصه در عبارتی به است، طبیعت علم فیزیک پس. است شده گرفته «طبیعت»  معنی به physis و «یعیطب»  معنی

 کند می بررسی را طبیعی

 فیزیک قوانین عنوان تحت طبیعی های پدیده بنیادی مفاهیم. کند می مطالعه را نیرو و ماده متقابل اثر و رفتار فیزیک علم: فیزیک علم

 توافق در باهم ریاضی روابط و فیزیک قوانین که بطوری شوند، می بندی فرمول ریاضی علوم توسط به قوانین این. وندش می مطرح

 .نمایند توصیف را فیزیکی های پدیده کلیه قادرند دوتایی و هستند هم مکمل و بوده

 کن صحبت انگلیسی دقیقه پنج ات نامه پایان مورد در-23

 تکشون کت کاربرد و لیزر انواع-24

 ماکسول قوانین-25

 کنه توجیه رو ذره و موج دوگانگی که آزمایشی-2۶

 دوم و اول نوع کوانتش-2۷

 کوانتومی مکانیک با کالسیک مکانیک تفاوت و کوانتوم تعریف-2۸

 [گرایش هر کاربرد چیست برای جامد حالت مثال اینکه و گرایش هر تعریف و فیزیک مختلف های گرایش -2۹
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 قرار طرز بر حاکم جزییات تمام گرفتن نظر در با مواد تشکیل چگونگی درباره  (: جامد حالت) چگال ماده:فیزیک های گرایش' 

 .است" نرم" و" سخت" گرایش زیر دو داراي و کند می بحث ها اتم گرفتن

 هستند معروف بنیادی راتذ به که دهنده تشکیل اجزاي کوچکترین یعنی ممکن حالت ترین بنیادی در ماده بررسی به: بنیادي ذرات

 باشد مي" باال انرژي" و" ها میدان نظریه" هاي گرایش زیر داراي و شود می پرداخته

 .دارد طبیعت سازی مند قانون و بینی پیش ٬توضیح در سعی ٬انتزاع و ها پدیده ریاضی های سازی مدل از استفاده با(: نظري) بنیادي

 .پردازد می ها اتم ته  هس های ویژگی و خواص بررسی به: اي هسته

 هسته و ها الکترون از متشکل و منفرد سیستم یک عنوان به اتم بررسی به که است فیزیک از ای شاخه اتمی فیزیک: مولكولي اتمي

 شگرای این. چسباند می هم به را ها آن که است های اتم بین شیمیایی پیوندهای و ها مولکول بررسی دانش مولکولی فیزیک و پردازد می

 .باشد مي" اپتیك" و" پالسما" ،" لیزر" هاي گرایش زیر داراي

 ،" گرانش"هاي گرایش زیر داراي و پردازد می فضایی اجرام مرگ و تولد ای، ستاره میان فضای ستارگان، فیزیک به: نجومي فیزیك

 است" نظري شناسي كیهان" ،"شناسي كیهان مهندسي" ،" فیزیك اختر"

 های پدیده نامنظم، سیستمهای. است گسترده بسیار فیزیکی، سیستمهای در فعالیت ی زمینه: خطي ذیر امیكدین و پیچیده هاي سیستم

 و متالطم سیستمهای اقتصاد، و اجتماع فیزیک ها، داده تحلیل آشوب، نظریه ذیرخطی، دینامیک سازمانده، خود های سیستم بحرانی،

 گرایش این فعالیتی های حوزه از بخشی تنها پرکوالسیون نظریه و متخلخل طهایمحی بیوفیزیک، و نرم چگال ماده ها، شاره دینامیک

 .است

 چیست؟ خواندن فیزیک از شما هدف -30

 میکند؟ پرداخت کسی چه را شما هزینه صورت هر مجرد؟در یا هستی متاهل ایا-31

. بگذرد زمین مرکز از که کنیم ایجاد وراخیس زمین در ان مقابل سمت به طرف این از و نباشه داغ زمین مرکز کنیم فرض اگه -32

 فولز( ۶)فصلمیشیم؟ پرتاب بیرون به مقابل سمت از ایا افتد؟ می ما برای اتفاقی چه کنیم پرتاب ان داخل به را خود صورتیکه در



 
 

09384443526 
www.ham-pa.ir 

دکتری مصاحبه  9  

 

 



 
 

09384443526 
www.ham-pa.ir 

دکتری مصاحبه  10  

 

 گربه شرودینگر؟-33

 چیست؟ ذره شبه -34

 فونون نام به ای ذره شبه وجود دلیل به ها کریستال در ها الکترون نوسانی حرکت

 های برهمکنش ذراتشان که جامداتی میکروسکوپی پیچیده سامانه در ازظهوریافتگی است عبارت جمعی دسته برانگیزش یا ذره شبه

 به حرکت و جایی جابه این. شود جا جابه تواند می رسانا نیمه در الکترون یک مثال، برای. دارند بینشان خالی فضاهای در ضعیفی

 جرمی با الکترون رسد می نظر به اما باشد؛ ای پیچیده مسیر در و پیچیده باید دیگر، های الکترون و اتم باهسته نشبرهمک دلیل

 می الکترون ذره شبه را دارد متفاوتی جرم که الکترون این. شود می جا جابه خال فضاهای در آشفته ذیر صورت به دارد متفاوت،

 شوند می نامیده ذره شبه تحریک ،(الکترونی حفره و مذکور ذره شبه مانند) باشند ها فرمیون هب مربوط ذرات شبه اگر معموالا . نامند

 .ندارد تفاوتی چند هر گویند؛ می جمعی دسته تحریک آن به ،(پالسمون و فونون مثل) ها بوزون به مربوط به اگر و

 !بار نخستین برای ذرات شبه تشکیل شاهدۀ

 به را دهد می رخ جامدات از برخی در عجیب ی پدیده یک عنوان به که ذرات شبه شدن تشکیل انستندتو دانشمندان بار، نخستین برای

 موضوع این. باشند رخدادی چنین شاهد بتوانند تا بودند کرده تالش ها دهه برای زیادی بسیار دانشمندان. کنند مشاهده واقعی صورت

 فوق الکترونیکی قطعات ساز و ساخت در را عظیمی تغییرات که است موفقیتی بلکه نیست فیزیک دنیای در بزرگ گام یک فقط

 .باشد ما راهنمای تواند می کوانتومی فرآیندهای پیشرفت در همچنین. داشت خواهد همراه به سریع
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 شبه الحاصط اما،. هستند فیزیکی ذرات تقریبا ذرات، این ”هستند؟ چه دقیقا ذرات شبه: “است این اصلی سوال بنگ، بیگ گزارش به 

 مواد یا و کوانتومی های سیستم از بسیاری خصوص به فانتزی، بسیار فرآیندهای در که ذریب و عجیب های پدیده توصیف برای ذرات

. میباشد جامد فاز درون ها الکترون کردن حرکت پدیده، این خصوص در رایج مثال یک. رود می کار به دهد، می رخ جامد، حالت

. کنند می( پالریزه) قطبی را اطرافشان محیط هستند الکتریکی بار دارای اینکه دلیل به کنند می سفر محیطی رد ها الکترون که زمانی

 .شود می توصیف ”ذرات شبه“ عنوان تحت پدیده این. کند می حرکت مواد درون الکترون، با همراه شده ایجاد قطبش

 توانید می شما: »گوید می خصوص این در اتریش، اینسبورک دانشگاه از ”گریم رادولف“ اسم به ذرات شبه زمینه در محققان از یکی

 شده احاطه برف های کریستال از ابری توسط باز اسکی زمانیکه. کنید تصور برفی روز یک در باز اسکی یک همانند را ذرات شبه

 و ذرات شبه.« دارد برفی ابر دونب باز اسکی با متفاوتی بسیار های ویژگی که دهد می تشکیل اطرافش محیط با را سیستمی است

 به ها آن ی مشاهده و حقیقی گیری اندازه اما، بود شده توصیف تئوری های مدل در گسترده بسیار صورت به آنها شدن تشکیل ی نحوه

 های دیدهپ بدانیم که کند می پیدا بیشتری مفهوم زمانی چالش این. شد می محسوب علم در اساسی چالش یک ها سال برای واقعی صورت

 .دارند نیز اندکی بسیار بسیار عمر طول همچنین بلکه دهند می رخ کوچک بسیار های مقیاس در تنها نه ”ذرات شبه“

 گذر در را پدیده این ی مشاهده امر همین و دهد، می رخ آتوثانیه چند در تنها ذرات، شبه تشکیل فرآیند تمام:» گفت مورد این در گریم

 به. میباشد ثانیه 10^-1۸ با برابر آتوثانیه یک که است ضروری نکته این ذکر مطلب، بیشتر فهم برای.« ندک می دشوار بسیار زمان

 چقدر پدیده این که بینید می. میباشد سال میلیارد 31.۷1 به ثانیه یک نسبت با برابر ثانیه یک به آتوثانیه یک نسبت بهتر، عبارت

 .دهد رخ سریع تواند می

 درون تیم، این. دهند کاهش کمی را رخداد این سرعت بتوانند آن ی وسیله به تا کنند پیدا راهی بتوانند تا شد شکیلت محققان از تیمی 

 های اتم اندکی مقدار که لیتیم، های اتم از متشکل کوانتومی، سرد فوق گاز بتواند تا کرد استفاده لیزری های تله از خالء مخزن یک

 میدان، این اثر در. شد اعمال مغناطیسی میدان یک محیط این به سپس. کند تولید را بود، شده داده قرار آنها مرکز در پتاسیم

”  عنوان تحت ذرات شبه ی پدیده یک رخداد باعث بودند، لیتیم در شده جاسازی های پتاسیم همان واقع در که ذرات، میان برهمکنش

Fermi Polaron  (ارتعاشی-مکانیکی انرژی کوانتومی های بسته یا ها فونون توسط ها الکترون شدن احاطه ”)شد. 

 تیم این کوانتومی، سرد فوق گاز وجود دلیل به اما میباشد آتوثانیه 100 حدود در عادی حالت در هایی پدیده چنین دادن رخ زمان

 فرآیندهای ما:» گفت مشاهده این خصوص در گریم. باشد آن شاهد مرتبه نخستین برای و داده کاهش را فرآیند این سرعت توانست

 چند حدود در Fermi Polaron تشکیل زمان آنجا در و کردیم سازی شبیه کمتر، بسیار ی دانسیته با هایی محیط در را مشابه فیزیکی

 .«بود میکروثانیه

 تا کرد خواهد کمک ما به امر این. باشد می ها آن گیری اندازه همچنین بلکه ها پدیده این ی مشاهده تنها نه کنونی، ی شده ترسیم هدف

 خواهد ارمغان به را سریع فوق الکترونیک های سیستم ما، برای موضوع این و کنیم پیدا کوانتومی های سیستم پیشرفت برای راهی

 واقعی صورت به را پالرون یک تولد تقریبی زمان بتوانیم که ایم داده بهبود ای گونه به را هایمان روش ما:» است گفته گریم. آورد

 قطعات کوانتومی فیزیک های ویژگی بتوانیم وسیله بدین و بگشاید ما روی بر را جالبی ی دریچه است ممکن امر این. کنیم مشاهده

 .است شده منتشر Science ی نشریه در تحقیق این نتایج.« بفهمیم را سریع فوق الکترونیکی

 نیوتون قوانین -35
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 گویند. این قانون، قانون اینرسی هم می یت خود را حفظ کنند که بهل و وضعقانون اول: اجسام تمایل دارند تعاد

 تر باشد و جرم بیشتری داشته باشد اینرسی بیشتری دارد یعنی بیشتر تمایل دارد وضعیت تعادل را حفظ کند نکته: هرچه جسم سنگین

د، یعنی آن را از سکون خارج کنیم یا قانون دوم: برای ذلبه بر وضعیت تعادل  واینرسی یک جسم بایستی بر آن نیرو وارد کر

شود متناسب با جرم  سرعتش را تغییر دهیم یا جهت حرکت را عوض کنیم. نیرویی که برای از بین بردن اینرسی به جسم وارد می

 کند. جسم شتابی ایجاد می

2( ) ( )

(kg)

mN F ma
s

  


 

دازه ولی در جهت خالف آن به جسم اول وارد نیرویی به همان ان د، جسم دوم نیزقانون سوم: اگر جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کن

 گویند. هم می به این قانون، قانون کنش و واکنشکند که  می

 نمیرسد؟ مقصد به زودتر ایا زمین چرخش به باتوجه نکند حرکت و بماند اسمان در هواپیما یک اگر -3۶
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 میرود؟ باالگیاه  ساقه از چجوری آب-3۷

 عامل یک فیزیکی پدیده یک در واقع در میشه تعریف مولکولی بین نیروهای با مویینگی اثر و مویینگی اثر شده گفته بهمون بارها

 داد توضیح میشه هم فشار با رو مورد این مثال عنوان بهپس جواب این سوال اثر مویینگی نیست. باشه علت نمیتونه

 (میکنه پمپ)میده هل باال سمت به هست آوندها داخل که رو آبی گیاه ریشه از آب ورود.1

 میشه آب مکش باعث خال این و میکنه ایجاد خال برگ سطح از آب تبخیر.2

 کنید تعریف را جرم.3۸

 .میشود وارد جسم بر زمین طرف از که است ای جاذبه نیروی ، وزن اما. گویند آن جرم را جسم ی دهنده تشکیل ماده مقدار: جرم

 نیوتن حرکت قوانین با را لختی جرم کالسیک مکانیک در. دهد می نشان سرعت تغییر برابر در را مجس مقاومت میزان لَختی جرم

 جرم تر، دقیق طور به. است الزم بیشتری نیروی آن سرعت دادن تغییر برای باشد، بیشتر جسم یک لختی جرم هرچه. کنند می تعریف

 .است وابسته نیز جسم سرعت به لختی جرم خاص نسبیت در. نآ شتاب و جسم بر وارد نیروی بین نسبت با است برابر لختی

 نیروی باشد، بیشتر جسم گرانشی جرم هرچه. شود می وارد گرانشی میدان در جسم به که است نیرویی مقدار نماینده   گرانشی جرم

 فیزیک در. نامند می نیز( کتریکیال بار مانند) گرانشی بار گاهی را گرانشی جرم. شود می وارد آن به گرانشی میدان سوی از بیشتری

 شود، می تقسیم «منفعل» و «فعال» جرم دو به گرانشی جرم. شود می توصیف عام نسبیت نظریه یا نیوتن گرانش قانون با گرانش

 توصیف خارجی گرانشی میدان در جرم رفتار به توجه با را منفعل جرم و کند می تولید جسم که میدانی به توجه با را فعال جرم

 استدالل اوهانیون است، معنی بی سخنی منفعل و فعال جرم تفاوت بودند معتقد( اوهانیون مثال برای) فیزیکدانان بعضی. کنند می

ا  و واکنش و کنش نابرابری به جرم دو این بودن نابرابر که کرد می  .شود می منجر تکانه بودن ناپایسته به نهایتا

 با و اند متناسب هم با همواره کمیت دو این که دهند می نشان ها آزمایش گرانشی، جرم و لختی جرم میان مفهومی تمایز وجود با

 هیچ کالسیک مکانیک. گویند می ارزی هم اصل برابری این به. است برابر هم با همیشه نیز مقدارشان مناسب یکاهای برگزیدن

 این موضوعه   اصول از یکی ارزی هم اصل عام نسبیت نظریه   در ولی ندارد، گرانشی جرم و لختی جرم بودن برابر برای توضیحی

 .است نظریه

 کنید تعریف را الکتریکی بار.3۹

 ماده در الکترون فزونی یا کمبود:  الکتریکی بار

 :اضافه توضیح

 نیرو نآ به گیرد می قرار دیگری باردار ماده   مجاورت در ماده که هنگامی شود، می باعث که است ماده خاصیت یک الکتریکی بار

 و شود می ایجاد رانش نیروی نام هم بارهای با جسم یا ماده دو بین. منفی بار و مثبت بار است نوع دو الکتریکی بار. شود وارد

. است( C) کولن الکتریکی بار واحد یکاها المللی بین استاندارد سامانه   در. شود می ایجاد ربایش ها آن بین باشند نام ناهم اگر برعکس

 الکترومغناطیس دانش باردار، اجسام میان اندرکنش مطالعه   در. کنند می استفاده نیز( Ah) ساعت آمپر یکای از برق مهندسی رد البته

 .شود می نظر صرف کوانتومی اثرهای از و است کافی کالسیک
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 از الکتریکی بار رود؛ نمی بین از یا شود نمی تولید الکتریکی بار که معنی این به است ماده در پایسته خاصیت یک الکتریکی بار

 های میدان تولیدکننده   الکتریکی، باردار ماده   یک. شود می ناشی اند ماده الکترومغناطیس خواص کننده   تعیین که ماده زیراتمی ذرات

 ایجاد لعام الکترومغناطیسی میدان یک و متحرک بار یک میان اندرکنش. گیرد می تأثیر ها آن از خود و است الکترومغناطیسی

 .است بنیادی نیروی چهار از یکی خود نیرو این. است الکترومغناطیسی نیروهای

 الکتریکی بار انتقال های روش

 نا اجسام. اند آزاد های الکترون دارای که هستند اجسامی: رسانا اجسام: بدانیم را رسانا ذیر و رسانا اجسام مفهوم باید ابتدا

 دو ما وقتی شود می انجام نارسانا اجسام برای معموالا : مالش -1: بار انتقال های روش. اند آزاد یها الکترون فاقد که اجسامی:رسانا

 دهد می دست از الکترون ودیگری( منفی) شود می الکترون دارای یکی شود می الکتریکی بار دارای دهیم می مالش هم به را جسم

 نسبت به یکدیگر به هارا بار دهیم می تماس هم به را رسانا جسم دو وقتی شود می انجام رسانا اجسام برای همیشه: تماس-2(. مثبت)

 القا را بار توانیم می عایق کره دو یا یک با کار این ما. شود می انجام رسانا اجسام برای هم روش این: القا-3. دهند می انتقال شان حجم

 منفی( ساکن الکتریسیته) الکترواستاتیک قانون اساس بر کنیم می نزدیک کره به و برداشته مثبت بار با میله یک مثال برای کنیم

 قطع را سیم بعد و خارج کره از منفی بارهای دهیم می اتصال زمین به رسانا سیم یک از بااستفاده را مان عایق کره و شوند می هادور

 .کنیم می دور ان از را میله وبعد

 کنید تعریف را مغناطیسی دوقطبی و الکتریکی دوقطبی.40

 مغناطیسی و الکتریکی قطبی دو

 بار از ترکیبی توان می را آن حالت ترین ساده. است الکتریکی بارهای جدایش( Dipole: انگلیسی به) الکتریکی دوقطبی: الکتریکی

 . گرفت نظر در مشخص فاصله و یکسان اندازه با منفی بار و مثبت

 و الکتریکی جریان حامل بسته حلقه یکی شود می ایجاد طریق دو از( Magnetic dipole: انگلیسی) مغناطیسی دوقطبی: مغناطیسی

 شباهت شباهت، این ولی باشد تواند می الکتریکی دوقطبی و مغناطیسی دوقطبی بین شباهتی یک. آهنروبایی قطب جفت یک دومی

 یک ایجاد های شکل از یکی. ستا نشده مشاهده هرگز مغناطیسی قطبی تک ولی دارد وجود الکتریکی قطبی تک زیر نیست کامل

 منبع هر اطراف مغناطیسی میدان. بنیادی ذرات اسپین از ناشی است، همراه کوانتومی احتمال با مغناطیسی دوقطبی گشتاور

 .یابد می کاهش میدان منبع از فاصله با آهنروبا یک دوقطب مانند مغناطیسی

 کنید تعریف را انرژی و نیرو.40

 طور به را نیرو. است شتاب عامل خالص نیروی واقع در شود می اجسام گرفتن شتاب باعث که است برداری کمیتی فیزیک در نیرو

 . کرد توصیف دادن ُهل یا کشیدن با توان می شهودی

 .افتد می اتفاق زیر های حالت از یکی باشد داشته وجود نیرویی که زمانی. کنند می توصیف اثرهایش روی از را نیرو

 .کند می تغییر جسم شکل    

 .کند می حرکت جسم    



 
 

09384443526 
www.ham-pa.ir 

دکتری مصاحبه  16  

 .شود می تر کند یا تندتر جسم حرکت    

 .شود می متوقف جسم    

 .کند می تغییر جسم حرکت جهت    

 :نیرو انواع

 .کنیم می تقسیم تماسی ذیر و تماسی نوع دو به را نیرو

 چیست؟ تماسی نیروی

 .گویند می تماسی نیروی آن به باشند، تماس در مه با جسم دو باشد الزم نیرویی آمدن وجود به برای اگر

 است؟ کدام تماسی نیروی انواع

 ماهیچه نیروی    

 گاه تکیه نیروی    

 فنر نیروی    

 اصطکاک نیروی    

 چیست؟ تماسی ذیر نیروی

 .است تماسی ذیر نوع از نیرو این کنند، وارد نیرو هم به تماس بدون جسم دو اگر

 است؟ کدام یتماس ذیر نیروی انواع

 الکتریکی نیروی    

 گرانش یا وزن نیروی    

 مغناطیسی نیروی    

 چیست؟ نیرو گیری اندازه واحد

 .شود می داده نمایش N حرف که دارد نام نیوتن آن گیری اندازه واحد و باشد می جهت و اندازه دارای که است برداری کمیتی نیرو

 وارد جهت آن، جهت و نیرو اندازه خط، پاره طول که کنند می ترسیم فیزیک در بردار امن به دار جهت خطی پاره وسیله به را نیرو

 .است نیرو شدن

 .گرفت اندازه فنری ترازوی یا نیروسنج با توان می را نیرو اندازه

 : انرژی
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 .داریم نیاز انرژی به اچیزه آوردن در حرکت به یا و کارها دادن انجام برای ما. گویند می انرژی را کار دادن انجام توانایی

 بندی طبقه متفاوتی های دسته به تأثیرگذاری و آزادسازی نحوه   به توجه با که شده شناخته انرژی از متفاوتی های گونه امروز به تا

 انرژی و شیمیایی انرژی الکترومغناطیسی، انرژی گرمایی، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، انرژی توان می جمله آن از شوند می

 :کنند می تفسیم بخش دو به را انرژی فیزیک علم در. برد نام را ای هسته انرژی و الکتریکی

 (انرژی مفید بخش) اکسرژی -1

 ذیر یا مفید ممکن ما برای شرایط آن در که شود می تبدیل انرژی از نوعی به واقع در انرژی) انرژی تبدیل قابل بخش) انرژی-2

 ((. باشد مفید

 :کرد تقسیم نوع دو به را آن توان می و شود می تغییرات ی همه آمدن جودو به باعث انرژی

 .نامند می"  پتانسیل انرژی"  را شده ذخیره انرژی* 

 .نامند می"  جنبشی انرژی"  را حرکت حال در انرژی* 

 کنید تعریف را هال اثر. 41

 چیست  کوانتوم و کالسیک مکانیک تفاوت. 42

 چیست عام و خاص نسبیت تفاوت.43

 کنید تعریف را خاص نسبیت اصول.44

 چیست هایزنبرگ و شرودینگر معادله تفاوت.45

 کنید تعریف را کامپتون اثر.4۶

 کنید تعریف را فتوالکتریک اثر.4۷

 کنید تعریف را یانگ ازمایش.4۸

  میشود تیز میگذاریم فریزر در را چاقو چرا.4۹

 مییشه کم طولش و.  مساحتش.  حجمش کنه پیدا کاهش دمایش اگه جسم مربوطه انقباض به احتماال

 که کرد سرد سرعت به رو اونها بعد و بشه گداخته درجه 1100 دمای تا چاقو تیغه بایستی معمولی چاقوهای حرارتی عملیات برای

 اثر بر که بشه چاقو تیز لبه مولکولهای نظم ریختن هم به اثر بر میتونه چاقوها شدن کند حاال میشه فلز اتمهای شدن کریستاله باعث

 حرارتی عملیات جهت کردن سرد باره یک برای رو اونها تیغه لیزری اصطالح به چاقوهای در ولی هستش شدن گرم و اصطکاک

 در دادن قرار با میشه کند چاقو وقتی بعدا میشه باعث کار این و میدن قرار هست صفر زیر درجه 200 حدود که مایع ازت در

 برمیگردونه بهش رو چاقو لبه مولکولهای نظم حدودی تا که میشه مجدد حرارتی عملیات نوعی واقع در فریزر

 دارد وجود کجاها و چیست قطعیت عدم.50
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 کنید تعریف را  گرالخ اشترن ازمایش.51

 چیست ای زاویه حرکت اندازه و اسپین تفاوت .52

 ترین نزدیک. آید می بشمار کوانتومی خاصیت یک و ندارد کالسیک معادل که است زیراتمی ذرات بنیادی های خاصیت از اسپین

 عملگر جابجایی قانون همان از درست اسپین عملگر کوانتوم مکانیک در. است ای زاویه حرکت اندازه اسپین به کالسیک خاصیت

 در حرکت جای به جسم که وقتی. شود می مربوط جسم یک دورانی حرکت به ای زاویه تکانه .کند می پیروی ای زاویه حرکت اندازه

 به کمیتی از باید جسم جرم بجای حالت این در. شود می نامیده ای زاویه سرعت آن سرعت دارد چرخشی حرکت بعد سه یا دو یک،

 راست دست قانون از آن جهت که است( L) ای زاویه تکانه دارای خطی تکانه بر عالوه جسمی چنین کنیم استفاده( I) اینرسی نام

 .دشو می تعیین

 کنید تعریف را  استارک اثر.53

 کنید تعریف را  زیمن ثر ا.54

 چیست.... و ترازی سه و دو های سیستم.55

 میشود استخراج معادالتی و قانون چه ماکسول معادالت از.5۶

 چیه اسپین ایزو.5۷

 دهیم قرار اتاق در انرا میتوانیم چگونه باشد اتاقی طول از بیشتر نردبانی طول اگر.5۸

 میکند تغییر چگونه میسازد افق سطح با اب که ای زاویه میخورد سر شیبدار سطح یک روی از اب پر لیوان کی.5۹

 است چند حرکتش مسیر کل میکند حرکت برگشت و رفت صورت به دارند حرکت هم سمت به که را دوقطار بین فاصله ای پرنده.۶0

 هالیدی مکانیک های مسئله از

 میخوره زمین به ای نقطه چه از زمین یمبنداز رو میله یه اگه -۶1

 هالیدی مکانیک تو جرم مرکز فصل آخر های مسئله از

 ماکروویو و طریقه کار کردن آن -۶2

 داده توضیح کانل مغناطیس هالیدی دوم یا اول فصل متن وت

 چیه ذاتی جرم تعریف -۶3

 نور سرعت مجذور بر تقسیم انرژی

 صفحه درون بار کلید زدن با که کرد کاری میشه چطور شد ؟واگر کرد باردار رو فلزی ی صفحه یه میشه ایا بدونم میخوام -۶4

 این و نره هدر الکتریکی بار ولی خازن یه تو بره مثال شه خارج صفحه از بار دیگه کلیدی زدن مثال یا ان کردن قطع با و بره فلزی

  کنه؟ پیدا ادامه بتونه سیکل
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 روی بر بار جریان قطع با و پذیرد می انجام تغذیه منبع یک به اتصال با که است خازن یک ژشار همان ، صفحه یک کردن شارژ 

. است مرتبط خازن آن مشخصات به کنیم شارژ خازن یک روی بر توانیم می که حداکثری بار مقدار البته.  ماند می باقی خازن

 مطلوب ظرفیت با نیاز مورد خازن باید ابتدا ، کنیم ذخیره زنخا یک روی بر را الکتریکی بار مشخصی مقدار بخواهیم اگر بنابراین

 که تغذیه منبع یک بوسیله القاء روش بر عالوه فلزی صفحه یک کردن باردار برای البته .نماییم شارژ آنرا سپس نماییم، انتخاب را

 .نمود استفاده توان می هم مالش روش از گردید، ذکر

 کرد؟ محاسبه وانمیت چگونه را روذن قطره یک قطر-۶5
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 الپالس را توضیح دید و پواسون و گاوس معادالت-۶۶

 چیست آید می دست به گاوس قانون از که مهمی نتیجه-۶۷

 بدید توضیح رو ابرساناها و نیمرساناها-۶۸

 بدید شرح رو نابودی و زوج تولید-۶۹

 بدون را انگشتمان. تعادلند در و برابر هم با کفه دو. دارد قرار ترازو سنگ دیگر کفه در و اب لیوان یک ترازو کفه یک روی-۷0

 !افتد؟ می اتفاقی چه دارد قرار ان در لیوان که ای کفه برای.  میبریم فرو اب لیوان داخل لیوان با تماس

 .میشه وارد پایین سمت به شاره به دست از العملشم عکس. میشه وارد باال سمت به شناوری نیروی دست به شاره سمت از

 کنید سرچ. هست پرسش این ازمایش فیلم نت در. میاید پایین کفه و میشه وارد هم ظرف کف به نیرو این پاسکال اصل طبق: تکمیلی

 ببینید

 سمت کدام به بادکنک.1. میچرخانیم ثابت ای زاویه سرعت با را اب. است متصل اب از پر ظرف انتهای به نخ با بادکنکی-۷1

 مایع سطح منحنی معادله.3 آید؟ می در شکلی چه به مایع آزاد سطح.2 دوران محور سمت به ،آب جهت برخالف میشود؟ منحرف

 معادله سهمی استچیست؟
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 چرا؟.. ساعتگرده پاد یا ساعتگرده حمام وان یا ظرفشویی سینک داخل آب چرخش جهت-۷2

 وضعی حرکت نتیجه  مستقیم استوا  ساعتگرده جنوب پادساعتگرده شمال

 سکون حال از شیبداری سطح باالی از .است توخالی پوسته دیگری و توپر آنها از یمی داریم اختیار در جرم هم و قطر هم هکر دو-۷3

 شیبدار سطح پایین به زودتر کدام ترتیب به شود افزوده نیز قرص و حلقه اگر ؟ میرسد شیبدار سطح پایین به زودتر کدام میکنیم رها

 (زنجان تکمیلی تتحصیال مصاحبه_سوال؟)میرسند

 به شه مي جا به جا با سنگ روي سقف هاي چراغ تصویر هست صیقلي نسبتا سنگ پوش كف كه جاهایي كه اید كرده توجه-۷4

 باید حتما تصویر كه بود اینه اگر! جوریه؟ این چرا گیره؟ مي قرار چراغ و ناظر بین افقي ي فاصله وسط معموال تصویر طوریكه

 نداشت؟ بستگي ناظر گرفتن قرار لمح و بود مي چراغ زیر

 چیه؟ ویلایر قضیه کلی مفهوم-۷5

 انرژی و گرمایی انرژی به را گرانشی پتانسیل انرژی است جرم یک گرانش از حاصل که انقباضی که گوید می ما به ویلایر قضیه

 .است تابشی انرژی دیگر نصف و گرمایی انرژی آن نصف که کند می تبدیل تابشی

 ازقوانین یکی عنوان به رو گاوس قانون ماکسول روابط توی میان،چرا بدست ازهمدیگه وکولن  گاوس قانون که یازاونجای -۷۶

 کولن؟ قانون نه نوشتیم

 از ساکن بارهای برای را آن توان می که هست تجربی فرمول یک کولن ی رابطه. نمیان دست به همدیگه از کولن و گاوس قانون

 قانون از توان نمی دیگر شود خارج کروی یکنواخت از میدان که کنند حرکت طوری بارها اگر. ردآو دست به نیز گاوس قانون

 .گرفت کولن معادل را آن توان می خاصی شرایط تحت و است گاوس قانون همان ماکسول اول معادله. رسید کولن به گاوس
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 در اما .است برابر برگشت زمان با رفت زمان هوا اومتمق از نظر صرف با. کنیم می پرتاب باال به قائم راستای در را جسمی-۷۷

 است؟ صحیح گزینه کدام باشد t2 آمدن پایین زمان و t1 رفتن باال زمان چطور؟اگر هوا مقاومت حضور

 

. است برگشت از بیشتر رفت متوسط سرعت پس. گردد می بر پرتاب نقطه به کمتری سرعت با جسم اتالف دلیل به: اول روش●

 .جسم برای زمان سرعت نمودار رسم: دوم روش.●است کمتر رفت زمان بنابراین
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 زمین به زودتر یک کدام. کنیم می پرتاب باال طرف به برابر ی اولیه سرعت با هوا در دیگری و خال در یکی یکسان، گلوله دو-۷۸

 میرسند؟

 است؟ چرا انرژی الکترون از فوتون با همون طول موج بیشتر -۷۹

 باشد. ( میانرژی معادل جرم در حال سکون)یعنی  0Eدارای انرژی  ندارد در صورتی که الکترون به خاطر داشتن جرمفوتون جرم 
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 محیط شفاف چیست؟-۸0

محیط شفاف بر اساس فرکانس موج فرودی تعریف میشود برای مثال برای موج رادیویی در محدوده فرکانسی مشخصی، دیوار هم 

 یط شفاف محسبوب میشود. محیطی که برای یک موج در فرکانس مشخص جذب نداشته باشد برای آن موج شفاف می باشد.مح

" بار اچ آی" یه کوانتوم تو چرا بودن خقیقی وجود با پس گیریه اندازه قابل و حقیقی کمیت یه خطی تکانه کالسیک دنیای تو -۸1

 داره رو ضریب این که هستش مکان نمایش در و. نداره رو ضریب این خودش کتهای ویژه نمایش در تکانه اوال که میدونم اینو داره؟

 این به ایا. باشن حقیقی باید مقادیر ویژه و باشه هرمیتی باید عملگر و میدیم نسبت عملگر فیزیکی پذیرهای مشاهده به ما طرفی از

 میکنم حس چون فیزیکیه دلیل منظورم البته. داره ایی دیگه لیلد یا. میگیره رو ضریب این مکان نمایش در تکانه عملگر که خاطره

 فیزیک تا ریاضیاته بیشتر من حرف این

 اصل عنوان به را زمان به وابسته شرودینگر معادله وقتی ما مگه خب اومده؟ کجا از ih ضریب میفرمایید شما شدم متوجه درست گر

 و جفت چیز همه ضریب این با ریاضی صورت به میدونیم که چیزی ومده؟ا کجا از ضریب این که کردیم سوال پذیرفتیم موضوعه

 بگن که هست این مثل نظرم به جورایی یه پرسیده؟ قبلی آگاهی با کسی یا رسیده ذهنتون به سوال این فیزیکی دلیل اما. میاد در جور

 هست کالسیکی بحث نباشه.  هست کوانتوم معرف بار اچ آی. کنید اثبات را کوانتوم موضوعه اصول

 یک میگیریم اندازه آزمایشگاه تو ما که چیزی چون باشن هرمیتی باید عملگرا اوال :بگم بهتون بار اچ آی ضریب و اول سوال راجب

 ویژه هم و حقیقیه انتظاریشون ارزش هم هرمیتی عملگرای عملگرمون باشه هرمیتی باید پس ، مقداره ویژه هم عدد اون و هست عدد

 دوبروی موضوع اصل طبق شما میشه ناشی اینشتین و دوبروی موضوع اصل از که بگم بهتون هم بار اچ آی جبرا مقادیرشون

 های بسته چون موج بسته سراغ بریم باید اما ، کنه توصیف رفتارشو که هست موج تابع یه پس ، داره موجی رفتار یه ذره میگید

 x فضای بین فوریه تبدیل وسط میاد فوریه تبدیالت پای موج بسته سراغ میریم وقتی ، کنند می ارضا ذره بودن جایگزیده ویژگی موج

( P=hK/2Π)دوبروی موضوع موضوع اصل طبق ترتیب به بدیم ربط( انرژی)E به رو ω و P به رو K بخوایم وقتی K فضای و

 معادله این میکنه صدق جزئی قاتمشت با معادله یک توی که داریم انتگرالی تبدیل یه حاال (E=hω/2Π) اینشتین موضوع اصل و

 معادله به میرسیم اونوقت ، داریم پتانسیل که حالتی برای داد تعمیمش میشه راحتی به که آزاده ذره برای شرودینگر معادله همون

 اصلی شرودینگر

 و دوبروی موضوع اصل در فیزیکیش ریشه شده ظاهر معادله تو بار اچ پس گرفت نظر در گاوسی میشه هم موج بسته شکل البته

 موضوع اصل ما برای کوانتوم تو شرودینگر معادله خود که بگم اینم معادلست سازی بُعد بی برای هم ریاضی لحاظ از و اینشتینه

 موضوعه اصل هامیلتونی واقع در بدید قرار موضوع اصل رو هامیلتونی اینکه شرط به میشه اثبات شرودینگر معادله نیست

 به گاها و شده گرفته همون از هم زمان به وابسته شرودینگر معادله که هست موضوعه اصل بعد های مانز در حالت کت رفتار)

 اونم که هست کت زمانی تحول منظورتون ، هستن مانا شرودینگر تصویر تو که ها کت ویژه                     میشه خونده نام همون

 کت زمانی تحول. شد تصحیح                                 زمانیه تحول عملگر مولد هم هامیلتونی بدونیم رو زمانی تحول عملگر باید

 (.هست موضوعه اصل حالت های

 امواج دسته تو میشه باعث هست جهت هم انتشارش و نوسان راستای اینکه بخاط فقط هستش؟ طولی صوتی امواج چرا اینکه-۸2

 نداره؟ ایی دیگه دلیل بگیره جا طولی
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 مثال. دارد بستگی محیط خواص به آن بودن طولی یا عرضی. دیگر مادی محیط هر در هم و میشن منتشر هوا در هم تیصو امواج

 طولی موج با اول حالت در.میرسه گوش به که صورت زایاج ارتعاش هم و میشنویم هوا در صوتی موج از هم خودمونو صدای ما

. شوند می موج بودن عرضی باعث نخ یا طناب یک یا صورت اجزای یکشسان خاصیت. عرضی موج دوم حالت و داریم سروکار

 جلویی ی توده هوا، ی توده یک ارنبساط درصوت که میشن منتشر هوا انبساط و تراکم صورت به هم هوا در شده منتشر صوت

 .شوند می تقلمن جلو به( رفتن پایین و باال نه و)   رفتن عقب و جلو صورت به هوا در اطالعات. شد خواهد متراکم

 بشن جا جابه هم با مختلف های زمان در هامیلتونی اما باشه زمان به وابسته هامیلتونی که حالتی برای فیزیکی مثال یه اینکه-۸3

 نمونه یه کنه تغییر مختلف های زمان در اون اندازه اما باشه ثابت مغناطیسی میدان جهت وقتی گرالخ اشترن آزمایش در مثال.میخوام

 دارین؟ ایی دیگه فیزیکی مثال چه این جز بدونم میخوام وضعیته نای از

 چیه؟ فیزیکیش معنای داره موهومی بخش وقتی پتانسیل-۸4

 هرمیتیدیگر هم هامیلتونی.نیست مییابدوپایسته یاکاهش افزایش نمایی صورتب احتمال چگالی.برقرارنیست احتمال پایستگی دراینحالت

 ان  موضوعه پذیرهاازاصول مشاهده به مربوط عملگرهای بودن هرمیتی باشیم؟چراکه فیزیکی مفهوم بالبایددن شرایط باوجوداین.نیست

 یا چشمه وجود میگن، هم این به کنم فکر . میره بین از یا میاد وجود به ماده یعنی نداریم احتمال پایستگی موهومی، پتانسیل با وقتی

 نیست رارق بر پیوستگی معادله و داریم فنا و خلق .چاهک

۸5- 
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 .هست بررسی قابل اتاق های درب کردن بسته و باز نحوه و میده حرکت و نردبان که شخصی و ساکن ناظر دیدگاه دو ازاین سوال 

. داریم هم زمان اتساع ما که اینه موضوع.کنه رد پنجره لبه از رو میله یه میخواد که هست سلز کتاب سوال همون شبیه سوال این

 اونوقت ببیند انبار در همزمان صورت به را میله انتهای و ابتدا اگر گیرد می قرار انبار در کامال میله کشاورز یدگاهد از که وقتی

 نیست قرار بنده می را اصلی در همزمان و کند می باز را پشتی در کشاورز وقتی. نیست همزمان دونده برای رویداد دو این دیگه

 که وقتی بعد و بیرون میره میله میشه باز پشتی در اول دونده دید از که اینه فهمیدم که چیزی اون. باشه همزمان هم دونده برای

 ولی میبینه همزمان درهارو شدن بسته و باز کشاورز بیرون میره سالمت به و میشه بسته هم اصلی در رسید اصلی در به میله انتهای

 .خیر دونده

 کنه؟ لیدتو گشتاور میتونه راست خط روی حرکت آیا-۸۶

 یکنواخت حرکت اگه اما کنه اینجا گشتاور میتونه نباشه حرکت مسیر روی که دوران مرکز یک به نسبت باشه شتابدار حرکت اگر

 و دوران مرکز در هستین خیابون کنار شما که هست این بارز مثال یه نمیشه تولید گشتاور و هست صفر نیرو نداریم شتاب چون باشه

 شما فاصله و دوران مرکز شما دیگه سر به سر یک از انگار میشه رد و میگذره شما جلوی از و میاد خیابون طرف یه از تاکسی یه

 هست گشتاور بازوی مسیر تا تا

 قطبش ها چی هستن؟ -۸۷

 میشه توان ایجاد باعث مغناطیسی میدان ایا -۸۸
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 دقت جمالت به. دهد انجام کار آن روی بر تواند نمی متحرک باردار ذره بر وارد مغناطیسی نیروی :اینه کردین اثبات شما که چیزی

 باز آیا. آهنی میخ یه و دارید آهنربا یه بگیرید نظر در حاال. هست صفر میدان توان گرفتید نتیجه بوده صفر کار چون اونوقت. کنید

 استاد شخص اون برای باید که شده پرسیده شما از جمالت همون با شما سوال همون دقیقا اگر. نیست شما تقصیر طعاقنداریم؟ توان هم

 باشه شدنی ایجاد توان میشنیدم که بود بار اولین این بخوریم تاسف

 ی چیست؟درهمتنیدگ-۸۷

 داشته فضاگونه ی فاصله که چند هر نوشت جدا یا خالص صورت به نشه رو موجش تابع فیزیکی سیستم یک یعنی درهمتنیدگی،

 .میده نشون کالسیک حالت از متفاوت مقادیر درهمتنیده سیستم یک روی بر ازمایش نتایج یعنی، کوانتومی همبستگی.باشند

 یکی مقابل در تنها آنها ماهیت و هستند ارتباط در باهم عمیقا ذره دو اون در که  ذریبه و عجیب پدیده یک کوانتومی تنیدگی درهم

 اگر حتی بیفته اتفاق هم دوم ذره در شه می باعث بالفاصله تهبیف اول ذره برای اتفاقی هر که معنی این به. شه می مشخص دیگر

 .باشند داشته فاصله هم از نوری سال ها میلیون ذرات

 چیست؟ بار چگالی  اون از منظورچیست؟ و  گاوس قانون دیفزانسیل شکل -۸۸

 میزان اصل در بار چگالی .نداره نقشی چگالی در القایی بارهای، آزاد بارهای فقط. ویا اینکه داریم الکتریکی قطبی تک یعنی

 در و طولی بار چگالی میگن طول واحد در.. سطحی بار چگالی میگن و سطح واحد در بار مقدار عبارتی به میرسونه و بار فشردگی

 حجمی بار چگالی میگن حجم واحد

 چیست؟ اینشتین بوز چگالش-۸۹

 اصول موضوعه کوانتوم را بیان کنید؟-۹0

 شرودینگر معادله-۹1

 حل رو شرودینگر ایستای حالت جواب چون باالتر تراز بره هست امکانش بگیره قرار پایه حالت در و باشه جعبه در ای ذره اگه-۹2

 میفته؟ اتفاق چیزی همچین آیا کردیم

 میدهند؟ شتاب چگونه را نوترون-۹3

 که هایی دهنده شتاب با باره بدون چون رو روننوت دادن شتاب نمیشود نوترون را شتاب داد. ها دهنده شتاب با که باشه حواستون

 به شاید. داد شتاب بهش نمیشه الکترومغناطیسی روش به نداره بار چون نوترون.نیست ممکن میدن شتاب رو پروتون و الکترون

 کرد ایجاد رو نوترون میشه ای هسته های واکنش از .میگیره تکانه میکنه، نوترون تولید برخوردشون که ذراتی از مکانیکی، روش

 که کنه استفاده اکتیوی رادیو ماده یه از که اینه ساده روش ولی.....    میشن تا 4 دوتا اون و میشه تا دو   تابونی می نوترون یه....   

 . هاکوارک وجود دلیل به دارند اسپینی مغناطیسی گشتاور ها نوترون گرفت. کمک اسپینش ازشاید بتوان  . میکنه نوترون ایجاد خودش

 باشند؟ داشته کنش برهم الکترومغناطیسی میدان با نمیتوننآیا درست است که 

 ای هسته مگنتون و نوترون اسپین با رابطه که) نوترون مغناطیسی گشتاور m که میشه ناشی U=m.B ی ساده رابطه از چی همه

 با توجه با حاال. پتانسیل گرادیان منفی با برابر نیرو. هست مغناطیسی پتانسیل انرژی این است خارجی مغناطیسی میدان B و( داره
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 بیشتری نیروی باشه تر قوی میدان چه هر رابطه طبق باشه داشته نهایی حد نکنم فکر که میشه وارد نیرویی نوترون به ، میدان شدت

 به میدان با نوترون اسپین شدن سو هم مرحله از پس ثابت شتاب با نیروی یک کنه پیدا افزایش میدان چنانچه. میشه وارد نوترون به

 اون از پس و هست دقیقه 10 مرتبه از عمر نیمه دارای خنثی نوترون نیست سادگی این به چی همه اما شد خواهد وارد ها نوترون

 و اشهب مداوم نمیتونه دادن شتاب ی پروسه پس. میشود واپاشیده نوترینو یک و پروتون یک به نکنم اشتباه اگه و میکنه بتا واپاشی

 یکیش که شده ارائه اخیر های سال در متفاوتی های راه داد قرار مغناطیسی میدان معرض در نمیشه را نوترون طوالنی مدت برای

 و دهیم شتاب انرا الکترومغناطیسی میدان از استفاده با دوتریم هسته تشکیل از پس و دهیم پیوند پروتون یک با را نوترون که اینه

 Oak تحقیقاتی آزمایشگاه کنیم جدا دوتریم از را گرفته شتاب نوترون پروتون، جاذب تارگت یک در پروتون یانداز گیر با سپس

Ridge National Laboratory هم را نوترون شتابدهنده یک میکنم فکر و داره برسی دست در را نوترون دادن شتابد ی پروژه 

 است ساخته

۹4- 

 ؟ترازه دو سیستم هامیلتونی-۹5

H=Ea(|a><a|)+Eb(|b><b|) 

 ؟رسانا صفحه از داره فاصله که بار یک انرژی-۹۶

 به دست بیاد. تصویری بار با که رسانا صفحه کنار در بار انرژی فکر کنم 

 هالیدی( یک فیزیک؟)پایین میاد زدن ذلط بدون شرایطی چه تحت بعدش داره شیب سطح رو داریم مکعب یک-۹۷

 نوشت. تماسش نقطه ترین ایینپ حول گشتاوراش برآیندشاید باید 

 .نلغزه بغلطه، که باشه اونقدری باید اصطکاکش

 و دارند حرکت یکسانی سرعت با نقاط ترین پائین و جسم مرکز و باالترین همواره لغزش در که اینه تو لغزش با ذلطش تفاوت

 و دارند متفاوتی سرعتهای قطهن ترین پائین و جسم مرکز. نقطه باالترین ذلطش در ولی است حرکت جهت خالف اصطکاک

 داستانش و هست سرراست...  و حلقه کره، استوانه، برای شد اشاره که موضوعیالبته این  است حرکت جهت در اصطکاک

 نزنه ذلت که گفته هم سوال ؟را نمیدونم مکعب برای اما. مشخصه

 میزنیم رو المپ کلید وقتی چطور پس کمه ینقدرا اگر پس ثانیه بر س چند حدود چقدره؟ حدود ها الکترون سوق سرعت اگر-۹۸

 ن(دبیرستا 2 فیزیک کتاب متن تو مساله؟)میشه روشن سریع اینقدر

 این با رسانا سر این از الکترون یعنی سوق سرعت. میوفته اتفاق نور سرعت با و نداره سوق سرعت به ارتباطی المپ شدن روشن

 قرار الکتریکی میدان تاثیر تحت الکترونها ی همه باید المپ شدن روشن برای هک میدونیم ولی. میرسه رسانا سر اون به سرعت

 .میوفته اتفاق نور سرعت حدود در اتفاق این که بگیرند
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 باتری توسط وقتی و کردن پیدا چینش هم سر پشت و زنجیروار و سیم کل الکترونها که بگیریم نظر در الزمه المپ شدن روشن برای

 اولین کوچک حرکت میدهد انها به را سوق سرعت و شده الکترون به نیرو اعمال باعث عمل این میشود ادهد الکترون به میدان

 شد خواهد روشن چراغ واحد ان در پس... و بشه چراغ وارد داره قرار صف اخر در که الکترونی که میشه باعث الکترون

 

 الکترون یه به که میشه ایجاد پتانسیل اختالف یه کلید زدن با وازهدر و هست آزاد الکترون از پر سیم کل اینکه خاطر به میشه پس

 میشه؟ منتقل سریع که  هست؟ اثر انتقال اون و میده هل انگار رو بعدی الکترون

 اسپین و ایزواسپین چیست؟-۹۹

 کدام هر گیم می اول فتعری در پس هستند اتمی زیر ذرات از خاصیتی بیانگر کوانتومی اعداد و اند کوانتومی عداد ا جز دو هر

 کالسیکی مشابه که تفاوت این با ذرات به منتسب کوانتومی خاصیت اسپین اند بنیادی ذرات کوانتومی خاصیت از خواصی بیانگر

  است ذره ذاتی ای زاویه تکانه کالسیکیش معادل نزدیکترین و ندارد
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 ایزواسپین گیم می و نامیم می نوکلئون که پروتون و نوترون لمث نیست قائل بینشون فرقی قوی کنش هم بر که ذراتی به آیزواسپین،

 متفاوت اعضای واقع در دیم می نسبت عام، شکل به ها هادرون و خاص حالت در این نوترون، فالن آیزواسپین و پروتون میشه فالن

 .ذراته شناسایی برا فرضی بردار یه آیزواسپین.دیم می تمییزشون اسپین آبزو با و دانسته خانواده یه به متعلق را هادرون یک

 درسته؟.   الکتریکی بار میشه( میگیرن نظر در z محور معموال که)  کوانتش محور راستای در اسپین آیزو مولفه

 چیست؟ نوترینو آنتی با نوترینو فرق-100

 نوترون مورد در مطلب این به توجه با مخالف بار در ولی قبلی ذره های ویژگی همان با است ایی ذره واقع در ذره آنتی هر میدانیم

 ای معنی میشه پادنوترینو که نوترینو انتی و بگیم و بودن خنثی و پائین بسیار جرم مثل نوترینو خواص کافیه بنظرم.گفت؟ میتوان چه

 ذرات دانای یزیکف واسه بزرگ چالش یه نوترینو آنتی و نوترینو تفاوت این .نداره میرن بین از نوترینو با برخورد در که این جز

 وجود واکنشی .داره فرق باهم لپتونی عدد لحاظ از نوترینو آنتی و نوتریو که شده لپتونی عدد مفهوم ایجاد به منجر که بوده موقع اون

 سپ نمیدهد رخ نوترینو آنتی با واکنش این اما میشه الکترون و پروتون آنتی به منجر و میکنه برخورد نوترون با نوترینو که داره

 با بتونه الکترون نوترینو که صورتی در. گرد راست نوترینو آنتی ولی گرده چپ نوترینو .دارند تفاوت باهم نوترینو آنتی و نوترینو

 تولید نتیجش کنه کنش برهم ماده با بتونه الکترون نوترینو آنتی که صورتی در ولی الکترونه تولید نتیجش کنه کنش برهم ماده

 این به که شد داده نسبت لپتونی عدد بود نتورینو و میون الکترون شانل که زمان آن ها لپتون به واکنش این جیهتو برای .پوزیترونه

 نوترون .شد تعریف آنها برای لپتونی عدد پایستگی یک و دادند نسبت یک منفی لپتونی عدد آنها آنتی و یک مثبت لپتونی عدد ذرات

 انرژی و میشن نابود کنه برخورد نوترون انتی یه با نوترون یه اگه ، کوارک پاد سه از ننوترو انتی ولی شده تشکیل کوارک سه از

 .میمونه باقی

 و شده ریز میله در اگر که درحالی میشه جابجا انتهاش بشه وارد نیرو اون ابتدای به لحظه هر که  بلند بسیار میله یک درباره-101

 ؟باشه دار مدت باید میله انتهای به نیرو تقالان  کنیم بررسی مولکولها در رو نیرو انتقال

 کوتاه بسیار خب ولی داره مدت هم اینجا

 ؟کوانتومی و الکتریکی گیت-102

 کوانتومی گیت یک که قطعه این. است شده کوانتومی کامپیوترهای در مهم قطعات از یکی ساخت به موفق المللی بین تحقیقات تیم یک

 همتایان همکاری با استرالیایی محققان ایسنا، فناوری سرویس گزارش به.است شده تولید هادی یمهن صنعت در رایج های روش با است

 قطعات از یکی دارد شهرت CNOT به که کوانتومی گیت این. شدند کوانتومی منطقی ابزار اولین ساخت به موفق ژاپن در خود

 پروژه این محققان. است شده تولید هادی نیمه ادوات تولید برای ایجر های فناوری از استفاده با که است کوانتومی کامپیوترهای اصلی

 کامپیوترهای.کنند کوانتومی کامپیوتری های تراشه تولید به اقدام نهایت در و برسانند انبوه تولید به را محصول این تا دارند قصد

 بزرگترین. شود می آنها محاسبات سرعت ایشافز موجب کار این که برند می بهره کوانتومی مکانیک عجیب قوانین از کوانتومی

 ها الکترون اسپین از استفاده راهبرد، یک. هستند اطالعات حاوی که است کوانتومی های بیت زوال از ممانعت مسیر این در چالش

 ادوات و شوند می ساخته کوانتومی نقاط به موسوم هادی نیمه مواد از اسپینی های کیوبیت. شود می شناخته کیوبیت عنوان به که است

 این دلیل که شوند می زوال دچار سرعت به ادوات این در اسپینی های حالت متاسفانه.آیند می بوجود ها کیوبیت این شدن جفت کوانتومی

 حداقل به مشکل این شود ساخته سیلیکون جنس از کوانتوم نقاط اگر. است کوانتومی نقاط در هسته های اسپین میان برهمکنش امر
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 همکاری با ولز نیوثوث دانشگاه محققان که جدیدی CNOT.است 2۸ سیلیکون در صفر هسته اسپین وجود امر این دلیل که سدر می

 ای آرایه گرفتن قرار با کوانتومی نقطه دو. است شده ایجاد سیلیکونی اسپین های کیوبیت شدن جفت از ساختند کیو دانشگاه پژوهشگران

 دام به سیلیکون درون الکترود دو الکترودها، این به ولتاژ اعمال با. است شده ایجاد 2۸ لیکونسی از قطعه روی الکترودهای از

 ایجاد آنتنی الکترودها، این از یکی در ماکرویو پالس ایجاد با. دارند قرار هم از نانومتری 100 فاصله در ها الکترون این افتند، می

 انفرادی صورت به الکترودها از استفاده با اسپینی کیوبیت های حالت. است لکترونا اسپین رزونانس به موسوم پدیده این که شود می

 گیری جهت نوع. دهد ماکرویو سیگنال به پاسخی چه اسپین که کند می تعیین الکترود به شده اعمال الکتریکی میدان. است تعیین قابل

 فرآیند طول در ها کیوبیت که دهند نشان نتوانستند هنوز گروه این.است خواندن قابل الکترون اسپین رزونانس از استفاده با کیوبیت

 .است مشکل این حل حال در تیم این. شود کار در خطا بروز موجب است ممکن این که اند گیرافتاده پردازش

 است نوشتن روابط صورت به منظورم تانسور یا بردار یا هست اسکالر عملگر یک بفهمیم باید کجا از-103

 یه بردار دیگه فضای یه باشه اسکالر فضا یه تو موجود یه ممکنه مثال کرد بررسی تقارن هر تو باید رو بودن برداری یا اسکالر

 دو رنک تانسور اسپین فضای تو بردارن مکان فضای تو گاما های ماتریس مثال .تانسور دیگه فضای

 پالرون و پالریتون را توضیح دهید-104

 این میکنند حرکت ان جهت درخالف منفی وبارهای میدان درجهت مثبت بارهای بشه فلزاعمال حبرسط الکتریکی میدان یک وقتی

 میکنیم روبررسی سیستم مدهای ویژه وقتی میشه درنظرگرفته pامگا مشخصه بافرکانس جامد حالت پالسمای حرکت بعنوان جداشدگی

 پالریتون انها شده جفت نوسان جامدرودرنظربگیریم حالت مایازپالس ناشی قطبشی میدان وهم اولیه الکترومغناطیسی میدان هم باید

 میشه نامیده سطحی پالسمای

 ها سیستم این هامیلتونی و ترازه سه و دو سیستم-105

 ندارن؟ زمان هم کت ویژه هستن جا جابه پاد که عملگر تا دو چرا-10۶

 هایزنبرگ و شرودینگر معادله تفاوت-10۷

 همیش زمان تابع عملگر هایزنبرگ در ولی نیست زمان تابع عملگر شرودینگر معادله برای

 ثابت پایه های کت و عملگرها که حالی ،در میابد زمانی تحول شرودینگر معادله اساس بر فیزیکی سامانه حالت کت شرودینگر در

 یابند می زمانی تحول پایه های کت و عملگرها که حالی در است ثابت فیزیکی سامانه یک حالت کت هایزنبرگ در.هستند
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 تصویر تویعنی به طور جامع تر  نداشت صریح وابستگی زمان به میلتونیاه وکال پتانسیل هایزنبرگ و شرودینگر )در تصویر

 ودر تصویر زمانه به وابسته عملگر هایزنبرگ در تصویر زمانه به وابسته نآ موج تابع و نیست زمان به وابسه عملگر شرودینگر

 (زمانه به وابسته عملگر و پتانسیل دیراک

 حول)تصویر برهمکنش برای اختالل وابسته به زمان کاربرد دارد و فرق آن با تصویر هایزنبرگ از نظر ظاهری این است که ت

 بشود که اختاللی .بنابراین درگذاشته را v فقط زمانی تحول در دکنی نگاه اگر آن را معادله. داره فرق منفی یه توش عملگر زمانی

نوشته و از این تصویر بهره میبریم. یعنی  زمان به وابسته v صورت به را کرد جدا اصلی میلتونیاه از را زمان به وابسته قسمت

 رو حرکت معادالت بعد داره زمانی وابستگی فقطیعنی پتانسیل اختالل  V قسمتنوشته  H=H0 + V صورت به رو میلتونیاه

 یان شده در عکس ضمیمه استفاده کرد(باید از فرموالی ب کنیم استخراج بخواهیم

 شرودینگر و ماکسول معادالت تفاوت-10۸

 ماکسول معادالت اینکه دوم. است نانسبیتی, شرودینگر معادله حالیکه در دارند سازگاری خاص نسبیت با ماکسول معادالت اینکه اول

 رفتار توصیف برای شرودینگر معادله اما روند می کار به(کنند می حرکت نور سرعت با که) 1 اسپین های فوتون توصیف برای

 .است چشمپوشی قابل نور سرعت به نسبت آنها سرعت که است ذراتی

 بررسی به ماکسول ولی میسنجیم کوانتومی ابعاد در را ذره رفتار شرودینگر از ما چون نداره حرکت به ارتباطی ماکسول معادله)

 (پردازه نمی ذره رفتار
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 شرودینگر معادله کوانتومی محاسبات مختلف های حالت-10۹

 هیدروژن اتم انرژی طیف تبهگنی-110

 چی؟ یعنی نیست وابسته هامیلتونی به میکروکانونی آنسامبل در چگالی تابع-111

 میاد در ثابت چگالی که هست میکرو انسانی در ترمودینامیکی کمیتهای بودن ثابت خاطر به
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 میرسید؟ نیوتونی معادله به آیا بدین میل صفر به رو کپالن ثابت شرودینگر معادله توی-112

 چیه؟ شیفت رد -113

 میشه جابجا قرمز سمت به جسم یک تابشی های موج طول

 چنده؟ هابل ثابت -114

 صلهفا با برابر   سرعت این و هستند هم از شدن دور حال در ثابتی سرعت با کیهان اجسام تمام میگه که میاد هابل قانون از هابل ثابت

 هابل ثابت میگن ثابته اون به که است ثابت مقدار یک در

 بدید؟ توضیح و کیهان زمینه تابش -115

 داره؟ قرار ما از ای فاصله چه در و چیه؟ کهکشان ترین نزدیک -11۶

 کنید؟ گیری اندازه و کهکشان ابعاد میتونید چطوری -11۷

 هستند؟ چی کوازارها -11۸

 چرا؟ شد؟ خارج شمسی منظومه از سیاره کدام -11۹

 کنید؟ گیری اندازه میتونید و نور سرعت چگونه -120
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 معادله در اگه و س دقیقه ۸ زمین به خورشید نور رسیدن زمان مدت که بدونید و باشید داشته و خورشید تا زمین فاصله کافیه

X=vt میاد بدست خوبی دقت با نور سرعت بدیم قرار 

 هستند؟ چی پالسارها -121

 کنید؟ تعریف را وشهخ -122

 میاد؟ بوجود چگونه و چیست سیاهچاله -123

 کنید تعریف را سحابی-124

 چیست قوی و ضعیف ارزی هم اصل مفهوم -125

 هست؟ کالسیک فیزیک در نیوتن دوم قانون معادل کوانتومی در ای معادله چه12۶

 قضیه اهرنفست

 دهید؟ توضیح را Gravitational Lensing پدیده-12۷

 از میبینه سایه در جسم اطراف از ناظر که تصویری و میشه خم نور بگیره قرار چگال جرم یک نور منبع یک جلوی در وقعم هر

 میده نشون و جسم پشت در ستاره مثل نورانی اجسام

English Speech for Interview 

First Passage 

My name is ……….. . I am … years old. I am a very motivated individual and I’m not working 

right now, so I have enough time and energy to do my Ph.d excersises. The main reason that I 

wanna do Ph.d course is that I interested researching and I am very eager to improve and develop 

my knowledge and skills. Therefore, I believe that I am a good candidate for being a Ph.d 

student. 

About my background, I should mention that I did my undergrad in ……….. (your major) at 

……….. (name of the university) University and my GPA was ……….. (your average) which 

shows how hardworking I was. I did my grad studies in ……….. (your major) at ……….. (name 

of the university) University and my GPA was ……….. (your average) and I was the best 

student in our program. I did many researches while I was doing my grad studies but my favorite 

was ……….. (your favorite subject). That’s why I did my thesis on this subject under one of the 
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best supervisors who was ……….. (name of the supervisor), and we also could publish an ISI 

article in ……….. (name of the journal). I have recently translated a book named ……….. (name 

of the book). I have also taught these courses at ……….. (name of the university) University. 

Second Passage 

I am ……….. . I am … years old. I received my BSc in ……….. (your major) from ……….. 

(name of the university) University in ……….. (year) and I received my MSc in ……….. (your 

major) from ……….. (name of the university) University in ……….. (year). My thesis title is 

……….. (name of your thesis) and I have written some papers related to my thesis. I have been 

teaching for about … years. My research interests are ……….. (name of the subjects). 

Third Passage 

First of all, I would like to express my special thanks to you for giving me the golden 

opportunity to introduce myself and talk about my academic experiences. I am deeply honored to 

be invited to this highly prestigious university for interview and present my educational and 

research profiles to the most prominent professors in the field. 

My name is ……….. .I was graduated from ……….. (name of the university) University with 

B.A. in ……….. (your major) in ……….. (year). I also completed my M.A. program in ……….. 

(your major) at University of ……….. in ……….. (year). As the post-graduate student at M.A. 

level, I studied the courses thoroughly in great depth with considerable enthusiasm in order to 

develop my theoretical understanding of different perspectives of the field, find the complex 

theory-practice interactions and specify the scope of my own areas of interest. This encouraged 

me to start doing research and finding out more and more about the new, challenging domains of 

……….. (major/subject). Currently, I have … (number of the papers) published research articles 

on ……….. (topic/title of article) in ……….. (name of the journals) journals. I have presented … 

(number of the papers) research articles in high-level conferences as well. 

I defended my M.A. thesis with the “excellent” degree. It was about ……….. (abstract of the 

study that contains purpose of the study+methodology+major findings+implications). I passed 



 
 

09384443526 
www.ham-pa.ir 

دکتری مصاحبه  37  

……….. (name of the English test) test with a relatively high score. Moreover, I worked as a 

university instructor for more than ……….. years. 

Personally, I am a really ambitious person and it is my honor to continue my education at this 

university with all these highly distinguished professors. My special areas of interest are ……… 

(subjects of interests) and I intend to work more intensively on these specific domains. To be a 

more helpful individual for the society, I do my best and I follow what Edison says: “Genius is 

one percent inspiration and 99 percent perspiration. 

امسال یاز دوستان از مصاحبه ها یکیجربه   

@hampaketab 

  ی#مصاحبه #دکتر سواالت

. 

 گروه پالسما زد،یدانشگاه -۱

 خوب و خوش برخورد،  اریبس

 2 کیزیو بخصوص ف هیسوال از دروس پا -نامه  انیپا حیموضوع و توض -یاز دکتر زهیانگ -یمعرف

از قرار  یناش لیپتانس یانرژ -و روابط اونها یسیو مغناط یکیالکتر یانرژ -ینامتناه یساناحاصل از صفحه ر دانیم

و سواالت  کیو الکترواستات یسیموج الکترومغناط -حاصل از  خازن تخت کنواختی دانیدر م یکیالکتر یقطب ۴گرفتن 

 پالسما

و  یررکنیو م انیفیدکتر شر یمهربان هستن آقا و تیاندازه با شخص یب یو بهادر انیدکتر معمار انیپالسما: آقا گروه

 کنندیو منصفانه برخورد م یمنطق ادیز یلیاما   خ رسنیدر برخورد اول اونقدر مهربان به نظر نم یبرهان

متواضعانه برخورد  یلیو خ کردنیاصال استرس وارد نم موندمیم زدیتا آخر دکترا تو  سانسیبودم از ل زدیمن بچه  اگر

 کردنیم

@hampaketab 
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 دانشگاه اصفهان -2

 نیاز ا دانی. معادالت ماکسول. قانون گوش و محاسبه میگرما. فرق سطح بسته و سطح باز به لحاظ هندس فینامه. تعر انیپا

 قیاز طر نهیزم دانیم ای( آکردنیسوال م قیعم یلیمورد سوال شد و خ نیهم یچند مثال )سطح بسته و باز برا یبرا قیطر

 یو ب عیسواالت پالسما ضا اریدما و گرما و سواالت پالسما البته بس فرق. یسیمغناط یبه است؟ دوقطبقانون گوس محاس

 بود انهیحساب و ناش

 یلیخ ییخشک به دانشجو داشتن. اما کادر اجرا یو کم نیینگاه باال به پا یمقدار ،یعلم یلیخ ینسبتا خوب داشت ول جو

 بود نجایتن انهار داش ییرایکه پذ ییخوب بود. تنها جا

@hampaketab 

 ریرکبیدانشگاه ام -3

 یگفته باشم برا یناراحت یباشه که از رو یحرف ومدیبگم چون اصال خوشم ن یزیخخخخخ. ممکنه اگه چ یاحوالپرس فقط

 ندارم ینظر نیهم

@hampaketab 

 دانشگاه علم و صنعت -۴

مقاله  یاز رو یخواستن حت یمنطق یلیقاالت  رو و خکردن م ینامه رو بررس انیپا قیو دق زیر یلیخ   یعال اریبس جو

  داده بشه حیاساس کار توض

مودب  یلیهم بودن. همه خ گهینفر د هیو  یو اشراق گانیو شا یریو تو مصاحبه دکتر جزا شدیتک تک مدارک دقت م به

 .بودن و وقت گذاشتن

@hampaketab  

 یدانشگاه خوارزم -۵

جو  کیدر  یو منطق هیپا اری. سواالت بسستین ادمی یکیو  کی، مکان تیمدرن، نسب، 2 کیزیسوال از ف ۵ یکتب امتحان

 مناسب و دو ساعت وقت البته وقت اضافه دادن ییرایکامال دوستانه با پذ
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. یجواب بد یتونستیرو م یدیکه واقعا فهم ییزای. چیمفهوم یلیمصاحبه کردن خ قیعم اریبس اریبس اری: بسیشفاه امتحان

سوال رو که  نیبود واقعا اول نیمصاحبه که دادم ا نی.   سخت تردنیسنجیمهم بود و صبر آدم رو م تیون خالقبراش یلیخ

سواد  خاستنیم شتریبود. ب 2 کیزیو ف تیو نسب سیداشت سواالت از مغناط یفرار کنم اما جو آرام و خوب خاستمیم دنیپرس

کسوت هستن و دوست داشتم  شیه لحاظ ظاهر مشخص بود پبودن که ب یدکتر ی. آقااتیبشه نه حفظ دهیسنج لیو تحل

   شتریالبته ب دیمصاحبه طول کش میساعت و ن کیو از دانششون لذت ببرم. حدود  نمیصحبتتون بنش یها پا ساعت

  دانشگاه مازندران -۶

 پالسما گروه

  احترام تیبا نها تیمحترم و باشخص اریبس

 .دنیپالسما پرس هیپانامه رو خواستن و  سواالت  انیپا خالصه

  بودن یعال یلیخ یلیخ

 

 یتا حد زدی یو علم و صنعت و البته پالسما بابلسر تاپ آلمان و کانادا و ژاپن شرکت کردم یدانشگاه ها یمن مصاحبه ها  

 گرفتیژاپن امتحان م هیشب یخوارزم اما کانادا و آلمان بود هیشب

 سواالتی که تحصیالت تکمیلی زنجان پرسیدن از من اینا بود

  .زمانی که یانگ آزمایش دوشکاف را انجام داد آیا لیزر اختراع شده بود ؟؟پاسخش میشد خیر.1

 حاال اگه لیزر نبود چطور نور تکفام ایجاد کرد؟؟

 گرفتنکیا بودن و چرا نوبل 2017برندگان جایزه نوبل .2

 امواج گرانشی چه امواجی هستن.3

 فرق نسبیت خاص و عام.4

 هم ارزی قوانین فیزیک یعنی چی؟؟

 ناوردایی یعنی چی .5
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  از صفر تا بی نهایتx e^x2انتگرال .6

 رسم خطوط میدان یک کره رسانای توپر در محاورت یک بار مثبت.7

  نی و دیگری آهنرباس را تشخیص دهیمچطور به کمک یک سیم پیچ بلند دو میله مشابه که یکی آه.8

  درمورد خودت انگلیسی صحبت کن.9

 طول موج نور را چطور میشه اندازه گرفت.10

  .یه جای دیگه هم اینا را پرسیدن

 اگه یه کره از باالی سطح شیب دار پایین بیاد اصطکاکش چه نوعه و کارش چقدره

 

 ن خودشون را به زمین برسوننذرات میوئون نیمه عمر کوتاهی دارن پس چطور میتون

 .دو ظرف حاوی بوزون و فرمیون داریم میذاریم تو یخچال خیلی سرد کدومشون زودتر و بهتر سرد میشن

 




