
 ٩۶-٩۵نیمسال اول برنامھ  
  

ایام 
  ھفتھ

نام     ٨- ١٠
 استاد

نام   ١٠ - ١٢
 استاد

نام   ١ - ٣
 استاد

نام   ٣- ٥
 استاد

نام   ٥ - ٧
 استاد

  
  شنبھ

  6- 7  218 2ریاضی عمومی   عباسی  218 2ریاضی عمومی   دوستی  118       1ریاضی فیزیک   صالحی  118       الکترودینامیک  ارشد  سپهوند  218امواج       
  عباسی

  اکباتانی  5- 6   115   1مکانیک تحلیلی   دادستانی  115   3- 4 2حالت جامد پیشرفته   دادستانی  218 دکتريموضوعات ویژه حالت جامد    سپهوند  115   دکتري   مباحث ویژه در ذرات  باهر  118   ارشد و کاربرد آن نانو ذرات

  بھرامی  فیزیک جدید- آز  دوستی  118     3-4  1ریاضی فیزیک   سپھ وند  233  ارشد پیشرفته  ت بنیاديذرا  دادستانی  218    ارشد   2حالت جامد پیشرفته     

  1فیزیک  - آز    

   5- 6    1حالت جامد 

  رحیمی
  رشیدیان

  
 یکشنبھ

  چوبدار        218       1هسته اي    سپه وند  نظریه میدانهاي کولنتومی دکتري  چوبدار  218  1فیزیک 
  

  115ترمودینامیک    بهاروند  118پی    وکاسپکتروس

  118   7- 8 پیواسپکتروسک

  بهاروند

  بهاروند

  صالحی  233  الکترودینامیک  ارشد  اکباتانی  118    4فیزیک   رشیدیان  233  ارشد 1کوانتوم پیشرفته 

  118دکتري(تکساعت)مباحث ویژه ذرات  

  تکساعت118امواج  

  شیرمحمدي  218  6- 7لیزر   باھر  115  کتريددستگاههاي چند ذره اي   یرمحمديش  218   2الکترومغناطیس   سپهوند

    

  چوبدار  5- 6     118موضوعات ویژه هسته اي  ارشد   سپھ وند  233  ارشد پیشرفته  ذرات بنیادي  اکباتانی  115فیزیک جدید   

  
 دوشنبھ

   چوبدار  ؟   1راکتور   دوستی  218    3ریاضی فیزیک   شیرمحمدي  118   2الکترومغناطیس   چوبدار  218(و حل تمرین)  1فیزیک 
  

  233تکساعت     1ماده چگال 

6 -5  

  باھر

  بھرامی  115اپتیک   اکباتانی  115 تکساعت 4فیزیک

  رضایی  5- 6تکساعت 118 1شیمی عمومی   باھر  233   1ماده چگال   دادستانی   1- 2دکتري  موضوعات ویژه  رشیدیان  233      1حالت جامد 

 115دستگاههاي چند ذره اي دکتري    رضایی   118 1شیمی عمومی   بھرامی   118(همه گرایش ها) ارشدفیزیک محاسباتی   بهاروند  115زبان تخصصی    شیرمحمدي  118لیزر   

  7- 6  118تکساعت 

  باھر

  دوستی  218   3- 4 3ریاضی فیزیک   چوبدار  218 سته اي ارشدموضوعات ویژه ه  سپه وند  نظریه میدانهاي کولنتومی دکتري

سھ 
  شنبھ

  218تکساعت   1کوانتومی پیشرفته   بھرامی  115اپتیک      بهرامی  115  فیزیک لیزر ارشد   چوبدار  218 تکساعت 1+ راکتور 1هسته اي 

4 -3  

  بهاروند  118ترمودینامیک    رشیدیان

  موسیوند  218     2کوانتوم   اکباتانی  118فیزیک جدید   امیبهر  118فیزیک محاسباتی نانو ارشد  

    

  بھاری          يدکتر   یخط ریغ کیاپت  بهاري  218          1 یکوانتوم کیمکان  بهاري     يدکتر    1 شرفتهیپ زریل

  انیدیرش  218      1امد حالت ج  باهر  118  نانوذرات و کاربردآن(تکساعت)  اکباتانی  115 1مکانیک تحلیلی

  بھرامی  اپتیک - آز  بداغی  118 3 - 4الکترونیک     صالحی  ارشد        218پالسارها          بهاري  218  1مکانیک کوانتومی   یعقوبی  233   1ریاضی عمومی   چهارشنبه

  حسینی  شیمی - آز  صالحی  ارشد   218  تکساعتپالسارها   بداغی  118  الکترونیک   بهرامی  زمان اصلی آزمایشگاه اپتیک  بهرامی  تکساعت 118   فیزیک لیزر ارشد

          یعقوبی  233   1ریاضی عمومی   موسیوند  115ارشد     1مکانیک آماري پیشرفته  بھاری   218لیزر پیشرفته تکساعت 

     218ت تکساعاپتیک غیر خطی دکتري 

  یوندموس  115  1-2ارشد    1مکانیک آماري پیشرفته

  موسیوند  115   2کوانتوم 

       




