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 کیزیف نام دانشکده:

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تاشاعترا و  جاوما نام درس)فارسی(:

 

 Introduction to Waves and Vibrations نام درس)انگلیسی(:

 

  پیش نیاز ها:

 

 هدیدپ و جوم زا یبسانم یدوهش ،نایوجشناد دور یم راظتنا سرد نایاپ رد اهداف درس:

 فلتخم یاه هدیدپ نیب هک یکرتشم ریوصت هک دنشاب رداق و دنروایب تسدب یجوم یاه

 ،یشنارگ جاوما و یمتناوک جوم عبات ات هتفرگ یتوص و یسیطناغمورتکلا جاوما زا ،کیزیف

  .دننک راک نآ اب و دنهد صیخشت

 طبترم تالوقم زا ییاه لاثم اب ار تاعوضوم هک دش دهاوخ شالت سرد لالخ رد نینچمه

 دیدج یاه هخاش زا یخرب اب ،یجوم یاه هدیدپ هب تبسن رتهب دوهش رب هوالع ات دینک هارمه

  .میوش انشآ زین کیزیف

 

 :سر فصل ها

 گنهامه رگناسون -

o هداس لاثم دنچ 

o هتشاداو تاناسون 

o تفر رده (dissipation)  

o دیدشت 

 اه عبات هژیو و هدش تفج رگناسون -

 جوم هلداعم -

o هدنور جاوما 

o اتسیا جاوما 

 یضرع جاوما -

 هیروف لیدبت -

 هورگ تعرس و جوم تعرس -

 شبطق -

 شارپ و لخادت -

 (Dispersion)یگدنکارپ -

- Limit cycle 

 

 مراجع درس:

- The Physics of Waves, by Howard Georgi 

Available free online: 

http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/new.htm 

- Waves, by Frank Crawford 



 :یبایشزرا

 

 و سالک رد تکراشم
 زییوک

 ،هتفه ود ره) نیرمت
 (یرس کی

 مرت نایاپ مرت نایم

 هرمن 10 هرمن 4 هرمن 5 هرمن 2

 بوخ یلیخ اه نیرمت هرمن)دشاب اه نیرمت و تاناحتما هرمن نیب ینایامن داضت هچنانچ 

  .دبای یم شهاک اه نیرمت نزو ،(دشاب دب یلیخ ناحتما هرمن و

 دوش یم رفص اه نیرمت هرمن لک ،دوش هتفرگ یبلقت دروم هچنانچ نینچمه.  

 

 توضیحات:

 رتشیب ،میزومآ یم هک یمیهافم یدربراک دراوم زا یخرب اب درک میهاوخ یعس ،سرد رانک رد

 یکیتپا یاه کاواک متسیس کیزیف اب هارمه سرد هیلوا ثحابم لثم ناونع هب .میوش انشآ

 یاهراک رد هداس دراوم زا یخرب ردقچ دهد یم ناشن هک دش دهاوخ سیردت یکیناکم

 و یموتناوک جوم عبات یور رب ار ینامز درک میهاوخ یعس نینچمه .دنراد دربراک یتاقیقحت

 رد ار زیچ همه و تسین اه هنیمز نیا رد یزاین شیپ هب زاین هتبلا .مینک فرص یشنارگ جاوما

  .داد میهاوخ ششوپ سالک

 

 

  



 فیزیک نام دانشکده:

 ***  نیمسال:

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مهارت های گفتاری و نوشتاری برای انتقال مفاهیم علمی  نام درس)فارسی(:

 

 Oral and Written Communication Skills in Science نام درس)انگلیسی(:

 

 **** نام استاد)ها(:

 

 ***  زمان کالس:

 

 ندارد  پیش نیاز ها:

 

 منابع درس:  

 

1. Communication for professional engineers  WP Scott, B Billing 1998 

2. Presenting to win: the art of telling your story, J Weissman 

3. Clear and Concise Communications for Scientists and Engineers ,James 

Speight 

 

 

 اهداف درس:

 

 دانشجویان با اصول حرفه ایی نوشتن و ارائه سمینار آشنا شوند. -

 دانشجویان بتوانند موضوعات و نتایج کار های خودشان را به خوبی ارائه دهند. -

 ایی قابل فهم از کار خود ارائه دهند.  دانشجویان بتوانند گزارش و یا مقاله -

 

 سر فصل ها )همراه با یک زمان بندی تقریبی(:
 

 درس شامل دو بخش مهارت های ارائه گفتاری و نوشتاری می شود. 

 در بخش مهارت های گفتاری به این مباحث پرداخته می شود:

 

 . اصول پایه ایی۱

 انواع ارائه و تفاوت های آن -

 (Mind mapنقشه ذهن ) -

 طرح سخنرانی -

 باید ها و نباید ها -

 انسجام، اختصار و پیوستگی در سخنرانی -

 

 . اصول حرفه ایی و اخالقی در سخنرانی۲

 نحوه ارجاع در سخنرانی -



 

 . روانشناسی سخنرانی۳

 ذهن مخاطب به دنبال چیست؟ -

 ذهن چه نوع ورودی هایی را بهتر دریافت می کند؟ -

 چگونه از کسالت مخاطب جلوگیری کنید؟ -

 

 (Body language. تنگویی )۴

 

 . صوت و سرعت در سخنرانی۵

 

 . اسالید و تصویر سازی سخنرانی۶

 زمان بندی اسالید ها -

 معادالت در اسالید ها -

 نمودار در اسالید ها -

 چیز هایی که در اسالید ها باعث حواسپرتی و یا ایجاد کسالت می شود  -

 

 

 پرداخته می شود:در بخش مهارت های نوشتاری به این مباحث 

 

 . اصول پایه ای:۱

 انواع نوشته -

 ارکان اساسی نوشته -

 (mind mapنقشه ذهن ) -

 انسجام، اختصار و پیوستگی -

 (punctuationsنشانه های سجاوندی ) -

 نمودار در نوشته -

 جدول در نوشته -

 ارجاعات در نوشته -

 پایان )خالصه ( -

 

 . بخش های مختلف نوشته و انتظارات در هر بخش۲

 چکیده -

 دنهب -

 مقدمه -

 پایان )خالصه( -

 

 . اندکی در باب نوشتن۳

 زمان بندی افعال -

 نحوه ارائه پاراگراف ها -

 

 . اصول ویرایش ۴

 

 . اخالق و اصول حرفه ایی در نوشتن۵

 

 . سایر نوع نوشته ها۶



 پروپوزال -

 گزارش داوری مقاله -

 گزارش پاسخ به داوری مقاله -

 

 

 توضیحات:

شود، یک ترم، تمرکز بر مهارت های گفتاری و یک ترم  این درس بهتر است در دو ترم تدریس

 تمرکز بر مهارت های نوشتاری باشد. 

همچنین چون این برای اولین بار است که ارائه می شود، مهم است که در خالل درس، 

تصحیحات الزم در غالب یک گزارش ثبت شود تا در ترم های آینده، نواقص این سیالبس 

 برطرف شود. 

 


