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احتمال                               : فصل اول
فضای – رويداد مرکب –رويداد ساده 

نمونه 

احتمال کالسيکی 

احتمال آماری 
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برداشتن تصادفی يک کارت از : مثال 
محاسبه. بين ده کارت با اعداد مختلف

.احتمال برداشتن اعداد سه يا شش

.پرتاب يک سکه و يک تاس: مثال
محاسبه احتمال آوردن ھمزمان 
. شماره سه  تاس و روی  سکه
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شمارش رويدادھا
آرايه ھا                                      

جايگشتھا

ترکيبھا
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محاسبه احتمال آوردن : مثال
h  حداقل شش       

.      در پرتاب ھشت سکه
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توزيع 

توزيع گسسته                                  
    

توزيع پيوسته 
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تابع توزيع                                  
احتمال 

برای توزيع گسسته

برای توزيع پيوسته

احتمال 
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ميانگين در توزيع گسسته   

ميانگين در توزيع پيوسته 

انحراف معيار توزيع گسسته

انحراف معيار توزيع پيوسته 

قضيه 
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پھنای نمودار: انحراف معيار
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تقريب استرلينگ 

با اين تقريب می توان : مثال
       نشان داد در پرتاب 

       تعدادی سکه محتملترين 
       نتيجه آن است که تعداد
.       پشت و رو يکسان باشد
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دقت تقريب استرلينگ 
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ضرايب نامعين الگرانژ



سنی                                      مکانيک آماری       مرتضی مح

توزيع دوجمله ای 
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سکه ای را ده بار : مثال
.        پرتاب می کنيم

       احتمال  آوردن چھار
.  را حساب کنيد t       

       

توزيع  چند جمله ای   
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توزيع گاوسی 



مفاھيم پايه: فصل دوم
موضوع مکانيک آماری
حالت دستگاه کالسيکی
حالت دستگاه کوانتومی

دستگاه منزوی 
افت و خيز – تعادل -پارامتر

ميکروحالت 
     thth htht hhtt   tttt

ماکروحالت 
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ماکروحالتھای پرتاب: مثال 
.                       چھار سکه
                     

ماکروحالتھای شش : مثال
       ذره با انرژی

 8E       
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ميانگين گيری روی ماکروحالتھا

برای دستگاھی از شش : مثال
       ذره با ترازھای انرژی 

       E,2E,3E و انرژی کل
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جايگزيدگی : آمار تميز پذير

برھمکنش ضعيف : تعادل 
در شکل مقابل انرژی : مثال

       دو ماکروحالت يکسان
يک ذره از.         است

       تراز اول و يک ذره     
    از تراز سوم  به         

  تراز دوم 
.       می روند
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:تعداد ميکروحالتھا
ترازھای گسسته و : شرايط

          ناواگن و برھمکنش
.          ضعيف

ماکروحالتھای دستگاه : مثال
      ھفت ذره ای با انرژی  

       4E      
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:مثال
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واگنی 
واگنی دستگاه 
واگنی دستگاه 

تاثير واگنی بر تعداد ميکروحالتھا 
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ماکروحالتھای شش ذره تميزپذير  در دو تراز انرژی با واگنی : مثال
       از مرتبه ھای دو و پنج



سنی                                     مکانيک آماری        مرتضی مح

چھار ذره تميز پذير در دو بخش يک جعبه : مثال. مفھوم واگنی
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آمار تميز پذير 
: شمارش حالتھا
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تعداد راھھای توزيع 
ذرات تميزناپذير در 

ترازھای يکسان 

تعداد کل ميکروحالتھا
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ھنگرد
ھنگرد ميکروبندادی 

ھنگرد بندادی 
ھنگرد بندادی بزرگ

پتانسيل شيميايی 
آنتروپی در ھنگرد ميکروبندادی 

اصل بولتزمن  
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آنتروپی در ھنگرد بندادی 
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ارتباط تعريف آنتروپی در ھنگردھای ميکروبندادی و بندادی 
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شبکه بلوری
دررفتگی در بلورھا

کاستی شوتکی 
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نوار کشسان 
مدل گشت تصادفی 
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تابع پارش: فصل سوم
محتملترين توزيع 
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تابع پارش بندادی
 

انرژی 
آنتروپی 

انرژی تک ذره ای 
انرژی دستگاه 

انرژی آزاد
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تابع پارش تک ذره ای 

محاسبه انرژی 
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کميتھای ترموديناميکی بر حسب تابع پارش 
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محاسبه انرژی آزاد با کمک تعريف آنتروپی در ھنگرد بندادی 
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تابع پارش دستگاه 
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پارامغناطيس 
حالتھا  
واگنی 

حالت خاص 
واگنی 
انرژی 

مگنتون بور
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حد دمای پايين 

حد دمای باال

حد ميدان ضعيف 

حد ميدان قوی 
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نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



نی                                    مکانيک  آماری       مرتضی محس



نی                                     مکانيک  آماری      مرتضی محس



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



ی                                    مکانيک  آماری      مرتضی محسن



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



ی                                       مکانيک آماری    مرتضی محسن



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



نی                                                  مکانيک آماری     مرتضی محس



ی                                      مکانيک آماری     مرتضی محسن



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



سنی                                      مکانيک آماری       مرتضی مح



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



سنی                                       مکانيک آماری      مرتضی مح



ی                                      مکانيک آماری     مرتضی محسن



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                     مکانيک آماری       مرتضی محس



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



سنی                                      مکانيک آماری       مرتضی مح



ی                                      مکانيک آماری     مرتضی محسن



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



ی                                      مکانيک آماری     مرتضی محسن



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



ی                                     مکانيک آماری      مرتضی محسن



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



نظريه جنبشی                      : فصل پنجم



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



 مکانيک آماری       مرتضی محسنی                                  



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



ی                                      مکانيک آماری     مرتضی محسن



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



نی                                       مکانيک آماری     مرتضی محس



ی                                      مکانيک آماری     مرتضی محسن



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



توزيع گيبس                        : فصل ششم



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



نی                                      مکانيک آماری      مرتضی محس



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



نی                                      مکانيک آماری     مرتضی محس



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



  مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                  



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



اينشتين                   -آمار بوز: فصل ھفتم



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



 مکانيک آماری       مرتضی محسنی                                  



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری       مرتضی محسنی                                  



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک  آماری    مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



ديراک                -آمار فرمی: فصل ھشتم



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



  مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



گذارھای فاز                        : فصل نھم



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



مکانيک آماری    مرتضی محسنی                                     



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    



 مکانيک آماری      مرتضی محسنی                                   



مکانيک آماری     مرتضی محسنی                                    


