
 

 ۲ کیزیف - یهفتگطرح درس 

 

 :هفته اول

 وستهیگسسته و پ یبارها عیتوز یرویمحاسبه ن -یکیبار الکتر یستگیقانون کولن و پا - یکیبار الکتر 

 :هفته دوم 

  یکیالکتر یدوقطب دانیم-   یحاصل از بار نقطه ا -  دانیم دانیرسم خطوط م-   یکیالکتر دانیمفهوم م یمعرف  

 :سوم هفته

و  کنواختی دانیبا م یدو قطب یبرهمکنش لیپتانس یانرژ - رهیاز دا یکمان یکیالکتر دانیم -خط بار یکیالکتر دانیم 

 یکیالکتر دانیمربوط به محاسبه م یحل مثال ها

 هفته چهارم:

 با استفاده از قانون گوس خط بار نامحدود یکیالکتر دانیمحاسبه م -قانون گوس  یمعرف  - یکیمفهوم شارژ الکتر  

 هفته پنجم: 

 حل مساله -به کمک قانون گوس یبا تقارن کرو کنواختی ریو غ کنواختی یکرو یبارها عیتوز یکیالکتر دانیم

 ششم: هفته

گسسته  یبارها  عیتوز یکیالکتر لیمحاسبه پتانس - یبار نقطه ا یکیالکتر لیمحاسبه پتانس -یکیالکتر لیمفهوم پتانس 

  وستهیو پ

 هفته هفتم:

 دانیومحاسبه م وستهیگسسته و پ یبارها عیتوز یکیالکتر لیپتانس یو محاسبه انرژ یکیالکتر لیپتانس یمفهوم انرژ 

 یکیرالکت لیبا استفاده از پتانس یکیالکتر

 هفته هشتم :

خازن  -شده در خازن  رهیذخ یانرژ - یو کرو یتخت ،استوانه ا یخازن ها تیمحاسبه ظرف -خازن تیمفهوم ظرف 

 کیالکتر ید یطهایقانون گاوس در مح - کیالکتر یبا د

 م:نههفته 

و  ژهیمقاومت و - یمحاسبه سرعت رانش -سرعت سوق  -یکیالکتر انیجر یچگال یمعرف - یکیالکتر انیجر 

قانون اهم از  یکیرمحاسبه مقاومت الکت - یکیو مقاومت الکتر ژهیرابطه مقاومت و  -قانون اهم - یکیمقاومت الکتر

 یکیو توان الکتر یانرژ یکروسکوپیم دگاهید

 : دهمهفته 

 یحلقه ها انیمحاسبه جر  -یچند حلقه ا یمدارها  -مقاومت ها  بیترک - رشهفیک نیقوان - یکیمحرکه الکتر یروین

 مدار

 :ازدهمیهفته 

 حل مساله - یچند حلقه ا یخازن  در مدارها یثابت زمان نییتع -دشارژ خازن  -شارژ خازن  



 هفته دوازدهم:

 یروین -لورنتس  یرویقانون ن یمعرف -متحرک  یاز بارها یناش یسیمغناط دانیم - یسیمغناط دانیمفهوم م 

وارد   یروین - یسیمغناط دانیواقع در م انیحامل جر یها میس یرویمحاسبه ن - انیحامل جر میوارد بر س یسیمغناط

 اثر هال - یخارج یسیمغناط دانیبا م انیجرحلقه حامل  یبرهمکنش لیپتانس یانرژ  - انیحلقه حامل جر کیبه 

 : زدهمیهفته س

 انیحامل جر یها میس یسیمغناط دانیمحاسبه م -متحرک  یبار ها یسیمغناط دانیم -وساواریقانون ب یمعرف

 دانیدر م یبه عنوان دو قطب چهیپ - ملولهیس یسیمغناط دانیم -چنبره  یسیمغناط دانیم -قانون آمپر -یکیالکتر

 یسیمغناط

 هفته چهاردهم:

 القاگرها و خود القا ییالقا یکیالکتر یها دانیم - یالقا و انتقال انرژ -قانون لنز  - یفاراد یقانون القا 

 هفته پانزدهم:

 متقابل یو القا یسیمغناط دانیم یانرژ یچگال - یسیمغناط دانیشده در م رهیذخ یانرژ -  LR یمدار ها 

 هفته شانزدهم:

 بمتناو انیجر یتوان در مدارها - RLCمدارات    - متناوب انیجر -LC نوسانات   

 

 


