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 :آذر ۴شنبه دو میان ترم  
 
 نمره درس    

 
 

 

 

نمره ۳  تمرین 

نمره ۷  میان ترم 

نمره ۰۱  پایان ترم 

Theory of Relativity      

 نظریه نسبیت

 The experimental background of the theory 

of special relativity 

 Galilean transformations 

 Lorentz transformations 

 Space-time diagram 

 Paradoxes of relativity 

 Relativistic Kinematics 

 Relativistic Dynamics 

 Relativity and electrodynamics 

 Quantum mechanics and relativity 

 The equivalence principle and general 

relativity 

 سرفصل مطالب: 

 ی تجربی نسبیت خاصپس زمینه 
 تبدیالت گالیله 
 تبدیالت لورنتس 
 زمان-نمودارهای فضا 
 های نسبیتپارادوکس 
 سینماتیک نسبیتی 
 دینامیک نسبیتی 
 نسبیت و الکترودینامیک 
 مکانیک کوانتومی و نسبیت 
 اصل هم ارزی و نسبیت عام 

۸۹-۹۹ل نیمسال او  



 هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.ترم بهتاریخ امتحان میان 
 های تعیین شده سوالباقی  ،بایست خوددانشجویان گرامی میهای کتاب در کالس حل خواهند شد. تعدادی از تمرین

 های امتحانممکن است سوال .مادگی بیشتر برای امتحان حل کنندرا به منظور درک بهتر و آ رزنیککتاب هر بخش از 
از این دسته سواالت انتخاب شوند، بنابراین دانشجو موظف است این سواالت را حل کرده و در صورت داشتن مشکل 

 هاست.ی تمرینروز پس از تعیین شماره ۱۰ها تاریخ تحویل تمرین به منظور رفع آن به اینجانب مراجعه نماید.
  دقیقه برای ورود به کالس جایز نیست. ۵تاخیر بیش از 
 های همراه خود را در کالس خاموش کنید.گوشی لطفا 
  حضور شما در کالس الزامی است و برای دانشجویانی که بیش از تعداد مجاز غیبت داشته باشند، غیبت کالسی و در

توانید در کالس حضور داشته باشید از قبل با من شود. در صورتی که بنا به دالیل موجه نمینتیجه نمره صفر ثبت می
 کنید. هماهنگ

 ی دلخواه خود را کسب کنید و از اینجانب انتظار ارفاق غیر منطقی نداشته باشید. هر کدام از من و لطفا با تالش نمره
 خود بدانیم. عملکردی شما می بایست نسبت به عملکرد خود مسئول باشیم و نتایج کسب شده را نتیجه
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