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 درس رٍش با آشٌایی

 آسمًن َا، سیاَچالٍ دیفزاوسیل، ي َىذسٍ میىکًفسکی، فضاي در گزاوش مقذمات، شامل درس ایه درس: شرح

 .است کیُان شىاسی ي عام، وسبیت

 

 مًرد در بًد. خًاَذ کتاب ایه اس خارج درس ي ايلیٍ بخشُاي  .ایىًروً تالیف هایىشتی وسبیت با آشىایی:درس هتي

 .کىیذ وگاٌ مزاجع آن بٍ فصل َز

 :شَد هی تَصیِ آًْا بِ هراجعِ اصلی هتي کٌار در کِ کتابْایی

Misner, Charles W., Kip S. Thorne, and John Archibald Wheeler. Gravitation. San Francisco, CA: W.H. Freeman, 1973. 
ISBN: 9780716703440. 

 عٌَاى بِ کتاب ایي از .است کردُ پیدا الوعارف دائرت ي جٌبِ کِ است کتابی باشد، درسی کتاب بَد قرار اصل در کِ کتاب، ایي

 !ًکٌید استفادُ درسی کتاب
 

. San Francisco, CA: Addison Wesley, 2003. Geometry and Spacetime Relativity: General to Introduction An Carroll, Sean.

ISBN: 9780805387322. 

 اصلی هتي کٌار در ّن ا ر آى کٌن هی تَصیِ اها ًدارد، تطبیق ایراى در خَاًدى درس فرٌّگ با .است تَصیفی بیشتر کتاب ایي

 .کٌید هطالعِ
 

Schutz, Bernard. A First Course in General Relativity. New York, NY: Cambridge University Press, 1985. ISBN: 
9780521277037. 

 .شَد هراجعِ کتاب ایي بِ ّا کوبَد ٍ ضعفْا ًقطِ بسیاري براي شَد هی تَصیِ .کارشٌاسی دٍرٓ براي است هتٌی کتاب ایي
 

Wald, Robert. General relativity. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1984. ISBN: 9780226870335. 

 پیجیدُ جْت بی کِ است آى ًگاري ًواد کتاب ایي ي عودُ هشکل .بَد درسی هتي داًشکدُ ایي در ّفتاد ي دِّ در کتاب ایي

 .شَد هراجعِ آى بِ درس جاي جاي است خَب ٍ است دقیق کتاب .است
 

Hartle, James. Gravity: An introduction to Einstein's general relativity. San Francisco, CA: Addison-Wesley, 2002. ISBN: 
9780805386622. 

 
Weinberg, Steven. Gravitation and Cosmology. New York, NY: Wiley, 1972. ISBN: 9780471925675. 

 
Poisson, Eric. A Relativist's Toolkit. New York, NY: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521830911. 

 .است 1 عام ًسبیت از تر فرا آى هبحثْاي اها است، خَاى خَش بسیار هتي ایي

 
Abhay Ashtekar, 100 years of Relativity, World Scientific, 2005. 



 

 .نسبیت در نىین تحىلهاي با نیزآشنایی و ها مىضىع تر عمیق فهم به میکند کمک که شىد می یافت کتاب این در متعددي هاي مقاله
 

 درس ًورُ ي

پس اس گذشت تاریخ تعییه شذٌ ومزٌ اي   تاریخ تحًیل َز فصل اعالم می شًد. اس کل است.ومزٌ  4ایه قسمت: توریي

 بٍ تمزیه دادٌ ومی شًد.
 بایذ مًضًع داوشجً َز ومزٌ آن ارائٍ است. بزاي قسمت کتبی 2ومزٌ آن کتبی ي  2ومزٌ اس کل است.  4ایه قسمتهقالِ: 

ي بٍ  کزدٌ در سٍ مزحلٍ گشارشی را تُیٍ اردیبُشتاس َفتٍ ايل سپس  .ىذاوتخاب کاسفىذ  22 تا تاریخ  پژيَش بزاي اييیژٌ

تاریخ تعییه شذٌ ومزٌ  ايلیه وًشتٍ تحًیل دادٌ شًد. پس اس گذشت سم است کٍ گشار  آخز ال وشاوی درس ارسال میکىىذ.

 اي  بٍ مقالٍ دادٌ ومی شًد.

 ومزٌ اس کل است. 6ایه قسمت هیاى ترم:

 ومزٌ اس کل است. 6ایه قسمت پایاى ترم:
 


