
 98-99 اول نیمسال فیزیک برنامه هفتگی گروه 

 

15-17 13-15 10-12 8-10 برنامه  19-17 

 شنبه

 ف118 /دکتر صالحی1ریاضی فیزیک  ز218 /دکتر دوستی1فیزیک عمومی  218 /دکتر دوستی1فیزیک عمومی  ز118 /دکترفاطمه مالمیر2ریاضی عمومی  118 /دکترفاطمه مالمیر2ریاضی عمومی 

 ز114 هندسه و توپولوژی/دکتر صالحی ف218 /دکتر دوستی1حل تمرین فیزیک عمومی  ز118 /دکتر رشیدیان1الکترو مغناطیس  ف118 /دکترفاطمه مالمیر2حل تمرین ریاضی عمومی  ز218 /دکتر موسیوند1نتومی مکانیک کوا

/دکتر 1حل تمرین مکانیک کوانتومی 
 موسیوند

 ف218

 
 ف118 /دکتر رشیدیان1الکترو مغناطیس  218 /دکتر موسیوند1مکانیک کوانتومی 

 118 /دکتر رشیدیان1الکترو مغناطیس 
  

 114 هندسه و توپولوژی/دکتر صالحی

   ز115 موضوعات ویژه /دکتر سپه وند اتاق مدرس موضوعات ویژه /دکتر سپه وند 115 /دکتر سپه وند2مکانیک کوانتومی  ز115 /دکتر سپه وند2مکانیک کوانتومی 

 یکشنبه

218ز /دکتر باهر2ریاضی فیزیک  218 /دکتر باهر2ریاضی فیزیک   218 /دکتر صالحی1ریاضی فیزیک  ف118 نجوم و اخترفیزیک/دکترصالحی 114 /دکتر بارانی1ریاضی عمومی  

 114 18-20کاربردهای لیزر/ دکتر بهرامی ز218 /دکتر دادستانی2حالت جامد  118 کترصالحینجوم و اخترفیزیک/د ف115 /دکتر اکباتانیفیزیک هسته ای و ذرات 115 فیزیک سیاه چاله ها/دکتر صالحی

 115 ها/دکتر موسیوندروش های آنالیز نانوساختار ف115 روش های آنالیز نانوساختارها/دکتر موسیوند 218 /دکتر دادستانی2حالت جامد  ف218 خواص مغناطیسی جامدات/دکتر باهر 118 /دکتر سپه وند1فیزیک شتاب دهنده 

   ز118 نانوذرات و کاربردهای آن/دکتر دوستی 115 نانوذرات و کاربردهای آن/دکتر دوستی ف118 فیزیک سیاه چاله ها/دکتر صالحی   

       ز118 /دکتر سپه وند1فیزیک شتاب دهنده   

 دوشنبه

/دکتر فیزیک هسته ای و ذرات 113 16-17/دکتر اکباتانی1مکانیک تحلیلی  ز114 /دکتر بارانی1ریاضی عمومی  ف218 دترمودینامیک و مکانیک آماری /دکتر بهارون 115 اپتیک/دکتربهرامی
 اکباتانی

115 

 ز218 /دکتر دادستانی2جامد پیشرفته  218 /دکتر دادستانی2جامد پیشرفته  ف114 /دکتر بارانی1حل تمرین ریاضی عمومی  ز118 اپتیک/دکتربهرامی 218 امواج و ارتعاشات/دکتر بهاروند

 ز115 فیزیک و فناوری/دکتربهاری 115 فیزیک و فناوری/دکتربهاری 118 بهاروندترمودینامیک و مکانیک آماری /دکتر  ف114 کاربردهای لیزر/ دکتر بهرامی 118 /دکتر صالحی2اختر فیزیک پیشرفته 

     218 /دکتر اکباتانی1مکانیک تحلیلی  ز218 ت/دکتر بهاروندامواج و ارتعاشا 114 /دکتر سپه وندموضوعات ویژه

       115 خواص مغناطیسی جامدات/دکتر باهر  

       ف118 /دکتر صالحی2اختر فیزیک پیشرفته   

       ز114 /دکتر سپه وندموضوعات ویژه  

 سه شنبه

 

 /دکتر مالمیر3ریاضی فیزیک 

 

 118 /دکتر دوستی2مکانیک تحلیلی  114 16-17/دکتر دوستی2مکانیک تحلیلی  218 /دکتر اکباتانی4فیزیک عمومی  ف218 انی/دکتر اکبات4فیزیک عمومی  218

   ز218 /دکتردادستانی1حالت جامد 118 /دکتردادستانی1حالت جامد ز218 /دکتر اکباتانی4حل تمرین فیزیک عمومی  118 /دکتر بهاروندطیف سنجی لیزری 

   118 /دکتر اکباتانی1آماری پیشرفته  114 الکترودینامیک/دکتر رشیدیان ز114 /دکتر مالمیر3زیک ریاضی فی  

     115 کاربردهای لیزر/دکتر بهاری ز118 /دکتر بهاروندطیف سنجی لیزری   

     اتاق مدرس موضوعات ویژه/دکتر بهاروند ف118 موضوعات ویژه/دکتر بهاروند  

 چهارشنبه

 ز218 معادالت دیفرانسیل/آمنه سپهوند 218 معادالت دیفرانسیل/آمنه سپهوند 218 /دکتر اکباتانی1فیزیک هسته ای  ف 218 فیزیک لیزر/دکتر بهاری 218 ر/دکتر بهاریفیزیک لیز

 118 /دکتر بهاری1کوانتوم پیشرفته  ز218 /دکتر اکباتانی1فیزیک هسته ای   
 ف118 الکترودینامیک/دکتر رشیدیان

 ف218 مرین معادالت دیفرانسیل/آمنه سپهوندحل ت
 ف115 /دکتر بهاری1کوانتوم پیشرفته 

   ز118 /دکتر بهاری1کوانتوم پیشرفته   
 ز118 /دکتر اکباتانی1آماری پیشرفته 

 115 /دکتر بهاری1کوانتوم پیشرفته 
 ز115 کاربردهای لیزر/دکتر بهاری


