
  

  دانشکده فیزیک  95- 96برنامه هفتگی نیمسال دوم 
  

  نام درس  
  استاد - گروه 

  ساعت
  کالس

  نام درس
  استاد - گروه 

  ساعت
  کالس

  درسنام 
  استاد - گروه 

  ساعت
  کالس

  نام درس
  استاد - گروه 

  ساعت
  کالس

  نام درس
  استاد - گروه 

  
  شنبه
  

  سیستم هاي مخابرات نوري
  دکتر حاتمی -فوتونیک 

9:30-8  
Mce7  

  شبیه سازي
  دکتر هنرآسا -فوتونیک

11:30 -10  
364  

  فیزیک محاسباتی    
  دکتربهادران -حالت جامد

16-14  
364  

    

  2مکانیک کوانتوم پیشرفته 
  دکتر حسینی- اتمی

9:30-8  
309  

  1 مکانیک آماري پیشرفته
  دکتر کریمی- اتمی

11:30 -10  
309 

  روش تحقیق سمینار    
  دکتر پاکارزاده

16-14  
309  

  1الکترونیک نوري 
  دکتر کشاورز -فوتونیک

9:30-8  
364  

  الکترودینامیک
  دکتر کدیور -حالت جامد

12-10  
Mce7  

  
  یک شنبه

  الکترونیک کوانتمی
  دکتر هنرآسا –اتمی 

9:30-8  
364  

  1مکانیک کوانتمی پیشرفته
  دکتر حسینی  -حالت جامد

11-9:30  
364  

  فیزیک لیزر پیشرفته
  پاکارزادهدکتر  -فوتونیک

12:30 -11  
364  

  فیزیک لیزر
  دکترکشاورز - اتمی

15:30-14  
364  

  4گ  2فیزیک 
IT - دکتر بهادران  

17:30 -16   
309  

  1گ  2فیزیک    
  پاکارزادهدکتر  -برق 

10:30-9  
309  

  2گ 2فیزیک 
  دکترکدیور -برق

12-10:30  
309  

  3گ  2فیزیک 
  دکتر بهادران - صنایع

15:30-14  
309  

  
  دوشنبه

  

  سیستم هاي مخابرات نوري
  دکتر حاتمی -فوتونیک 

9:30-8  
Mce7  

  شبیه سازي
  دکتر هنرآسا -فوتونیک

11:30 -10  
364  

  روش تحقیق سمینار    
  دکتر پاکارزاده

16-14  
364  

  
  

 
  

  2مکانیک کوانتوم پیشرفته 
  دکتر حسینی- اتمی

9:30-8  
309  

  1 مکانیک آماري پیشرفته
  دکتر کریمی- اتمی

11:30 -10  
309 

        

  1الکترونیک نوري 
  دکتر کشاورز -فوتونیک

9:30-8  
364  

  الکترودینامیک
  دکتر کدیور -حالت جامد

12-10  
Mce7  

  1گ  1آزفیزیک
  دکتربهادران

10 -8  
  1آزفیزیک 

  2گ  1آزفیزیک
  دکترحسینی

12-10  
  1آزفیزیک 

  
  سه شنبه

  

  الکترونیک کوانتمی
  دکتر هنرآسا –اتمی 

9:30-8  
364  

   1مکانیک کوانتمی پیشرفته
  دکتر حسینی  -حالت جامد

11-9:30  
364  

  فیزیک لیزر پیشرفته 
  دکتر پاکارزاده -فوتونیک

12:30 -11  
364  

  فیزیک لیزر
  دکترکشاورز -  اتمی

15:30-14  
364  

  4گ  2فیزیک 
IT - دکتر بهادران  

17:30 -16   
309  

  3گ  1آزفیزیک
  دکترکدیور

10 -8  
  1آزفیزیک 

  1گ  2فیزیک
  پاکارزادهدکتر  -برق 

10:30-9  
309  

  2گ 2فیزیک 
  دکترکدیور -برق

12-10:30  
309  

  3گ  2فیزیک 
  دکتر بهادران - صنایع

15:30-14  
309  

  

  4گ 1آزفیزیک     
  دکتر کریمی

  

12-10  
  1آزفیزیک 

  1گ 2فیزیک  آز    
  دکتر هنرآسا

  

16-14  
  2آزفیزیک 

  چهارشنبه
  5گ   1آز فیزیک 

  دکتر پاکارزاده
  

 
 

10 -8  
  1آزفیزیک 

  

  6گ   1آز فیزیک 
  دکتر پاکارزاده

  

12-10  
  1آزفیزیک 

  

      

 

  24/10/95-فیزیکآموزش دانشکده 


