برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ -۹۷
دانشکده فیزیک – پردیس علوم دانشگاه تهران
۸:۳۰ – ۱۰:۰۰

کلس

۱۰:۳۰ – ۱۲:۰۰

کلس

۱۳:۳۰ – ۱۵:۰۰

کلس

۱۵:۳۰ – ۱۷:۰۰

کلس

ریاضی عمومی ۲

د .جناب

فیزیک عمومی ۲

د .جناب

آ ز فیزیک عمومی ) ۲گ(۱

231

آز فیزیک عمومی ) ۳گ(۱

213

درآمد تاریخی بر فلسفه علم

د .حسابی

مکانیک تحلیلی ۲

آمفی تئاتر

ترمودینامیک

د .جناب

الکترومغناطیس ۲

آمفی تئاتر

فیزیک فضا زمان

15

بیوفیزیک

آمفی تئاتر

مبانی مهندسی نانو

16

مبانی فوتونیک

14

شنبه

فیزیک حالت جامد

د .حسابی

فیزیک حالت جامد ۱

د .حسابی

میدانها و امواج الکترومغناطیسی

14

معادل ت دیفرانسیل

14

فیزیک عمومی ۳

د .حسابی

مکانیک کوانتمی ۲

15

مبانی ذرا ت بنیادی

16

ریزپردازنده ها

16

کاربردهای مکانیک کوانتمی

17

ریاضی عمومی ۲

د .جناب

فیزیک عمومی ۲

د .جناب

درآمد تاریخی بر فلسفه علم

د .حسابی

مکانیک تحلیلی ۲

آمفی تئاتر

الکترومغناطیس ۲

آمفی تئاتر

فیزیک فضا زمان

15

میدانها و امواج الکترومغناطیسی

14

فیزیک عمومی ۳

سمینار عمومی

233

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد )گ (۱

ریاضی فیزیک ۲

د .جناب

تقارن و نظریه گروه

15

یکشنبه

آز فیزیک عمومی ) ۳گ (۲

213

آز فیزیک عمومی ) ۲گ (۲

231

برنامه نویسی کامپیوتر

14

محاسبا ت و اطلعا ت کوانتومی

14

15

اختر فیزیک

آزمایشگاه فیزیک جدید ) گ (۱

206

آزمایشگاه لیزر )گ (۱

دوشنبه

مبانی مهندسی نانو

16

فیزیک حالت جامد

د .حسابی

فیزیک حالت جامد ۱

د .حسابی

آمفی تئاتر

آز فیزیک عمومی ) ۲گ (۳

231

بیوفیزیک

آمفی تئاتر

مبانی فوتونیک

14

7
آز فیزیک عمومی ) ۳گ (۳

213

ترمودینامیک

د .جناب

سمینار های تخصصی

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

8

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد )گ (۲

233

د .حسابی

معادل ت دیفرانسیل

14

آز فیزیک عمومی ) ۳گ (۴

213

آز فیزیک عمومی ) ۲گ (۴

231

ریاضی فیزیک ۲

د .جناب

مبانی استاندارد و اندازهگیری

د .حسابی

برنامه نویسی کامپیوتر

14

محاسبا ت و اطلعا ت کوانتومی

14

تقارن و نظریه گروه

15

مکانیک کوانتمی ۲

15

ریزپردازنده ها

16

سه شنبه

مبانی ذرا ت بنیادی

16

کاربردهای مکانیک کوانتمی

17

اختر فیزیک

15

131
آزمایشگاه لیزر )گ (۲

چهارشنبه

7

آزمایشگاه اپتیک

اندیشه اسلمی ۲

د .جناب

آیین زندگی )برادران(

14

زبان تخصصی

14

آیین زندگی )خواهران(

15

حل تمرین فیزیک عمومی ۲

16

حل تمرین فیزیک عمومی ۳

نقشه کشی صنعتی

IT

آز ترمودینامیک

213

دانش خانواده و جمعیت )برادران(

16

دانش خانواده و جمعیت )خواهران(

17

آزمایشگاه فیزیک جدید )گ ( ۲

نیمسال دوم فیزیک
نیمسال دوم فیزیک م

نیمسال چهارم فیزیک

آشنایی با قانون اساسی

211

14

15

حل تمرین ریاضی عمومی ۲

233

نیمسال ششم فیزیک

نیمسال هشتم فیزیک

نیمسال ششم فیزیک م

نیمسال هشتم فیزیک م

مشترک

15

