
فیزیک ۲ - نیم سال دوم  سال تحصیلی ۹۸-۹۹ 

مراجع :  

فیزیک دانشگاھی جلد سوم (الکتریستھ و مغناطیس). تألیف ھودسون و نلسون ترجمھ ی شیرانی و عالمت ساز از انتشارات دانشگاه 
صنعتی اصفھان : کل کتاب بھ جز فصل ھای ٣٣ (خواص مغناطیسی مواد) و ٣۴ (مدارھای AC) تدریس می شود. فصل ٢٨ (جریان 

الکتریکی و مقاومت) بھ طور خالصھ تدریس می شود.  

کتاب مبانی فیزیک ویرایش دھم (٢٠١۴) جلد دوم تالیف جرل واکر، ھالیدی و رزنیک انتشارات نوپردازان ترجمھ ی محمد ابراھیم 
ابوکاظمی و دکتر محمد رضا کاله چی: فصل ھای ٢١ تا ٣٠ (بھ جز فصل ٢۶) و بخش اول فصل ٣٢  

 ———————————————————————————————————————————

ارزیابی :    

                  امتحان میان ترم                  پنجشنبھ  ١١ اردیبھشت  ١٣٩٨   ساعت ٩:٠٠        ٣۵ ٪         نمره 
                    

                  کوئیز دوم (متمرکز)             در کالس اطالع رسانی  می شود.                        ١٠ ٪         نمره 
  

                  امتحان پایان ترم                  مطابق برنامھ ی امتحانات پایان ترم دانشگاه             ۵۵ ٪         نمره          

 ———————————————————————————————————————————

اطالعات مربوط بھ درس فیزیک ٢: در وبگاه دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفھان، اطالعات مربوط بھ درس فیزیک ٢ در 
قسمت اطالعیھ ھای آموزش اطالع رسانی می شود. 

     
 ——————————————————————————————————————————

دستیاران آموزشی :  

قابل توجھ دستیاران آموزشی و دانشجویان:  رفع اشکال از شنبھ ٢۶ بھمن ١٣٩٨ آغاز می شود. 

محل تشکیل کالس حل تمرین (ھفتھ قبل امتحان):  در کالس اطالع رسانی  می شود.  

 TA محل تشکیل کالس رفع اشکال: دانشکده ی فیزیک - طبقھ ی پنجم - اتاق شماره ی ٢۶۵ - اتاق

 ——————————————————————————————————————————
  

نکات : 

١-  نمرات خام تمامی آزمون ھا ی میان ترم، کوئیز و پایان ترم در سایت دانشکده ی فیزیک در قسمت اطالعیھ ھای آموزش اطالع رسانی 
می شود. 

٢-  بعد از اعالم نمرات ھر آزمون بھ مدت یک ھفتھ فرصت اعالم درخواست تجدید نظر بھ استاد مربوطھ وجود دارد.  

٣-  بعد از اعالم نمرات نھایی درس، در صورت لزوم از طریق سامانھ گلستان درخواست تجدید نظر را اعالم نمائید. 



شماره مسائلی کھ سر کالس فیزیک ٢ توسط مدرس حل خواھد شد: 

مسائل از کتاب ھالیدی (ویرایش دھم)مسائل از کتاب ھودسون مبحث 

فصل ۲۱) ۱۰-۱۳-۲۳-۴۲فصل ۲۴) ۲۰-۳۵-۳۷قانون کولن و میدان الکتریکی
فصل ۲۲) ۸۴-۷۲-۳۷

فصل ۲۳) ۱۱-۳۳-۳۴-۴۹فصل ۲۵) ۵-۱۵-۲۰قانون گاوس

فصل ۲۴) ۴۰-۴۲-۵۱فصل ۲۶) ۱-۱۳-۱۵-۱۶پتانسیل الکتریکی

فصل ۲۵) ۵۰-۷۰فصل ۲۷) ۵-۱۰-۲۱-۴۴خازن ها

DC فصل ۲۷) ۱-۷۹-۸۰فصل ۲۹) ۶۰-۶۱-۶۲مدارهای

 فصل ۲۸) ۴۶-۵۶فصل ۳۰) ۲-۱۱-۳۲-۴۷میدان مغناطیس 

فصل ۲۹) ۳۱ فصل ۳۱) ۸-۱۰-۱۷-۲۱-۳۳قوانین آمپر و بیوساوار

فصل ۳۰) ۳۳-۶۵فصل ۳۲) ۵-۷-۴۰قوانین فاراده و القاء

فصل ۳۲) ۲۹فصل ۳۵) ۲-۴قوانین ماکسول


