
 1400-1399برنامه نیمسال اول  سال تحصیلی 

پردیس علوم دانشگاه تهران –دانشکده فیزیک 

کالس ۱۵:۳۰ – ۱۷:۰۰ کالس ۱۳:۳۰ – ۱۵:۰۰ کالس ۱۰:۳۰ – ۱۲:۰۰ کالس ۸:۳۰ – ۱۰:۰۰

15-16-17
      ۱   حل تمرین فیزیک عمومی 

(سه گروه)

اصلی فیزیک و )مکانیک آماری 

(اختیاری فیزیک مهندسی
۱فیزیک عمومی  پردیس ( 1گ )آز شیمی عمومی 

آمفی تئاتر سمینار عمومی دانشکده (فیزیک مهندسی)مهندسی نانو  1مکانیک تحلیلی  ۱الکترونیک 

مبانی نانو/ کیهانشناسی : 4اختیاری
کاربرد کامپیوتر در : 3اختیاری 

هواشناسی دینامیکی/ فیزیک 
۱فیزیک حالت جامد 

۱فیزیک هسته ای  شنبه

زبان فارسی شیمی عمومی ۱ریاضی عمومی  پردیس (2گ )آز شیمی عمومی 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

(99ورودی )
۱ریاضی فیزیک  ۴فیزیک عمومی  برنامه نویسی کامپیوتر

مشترک فیزیک و ) 4اختیاری 

فیزیک لیزر: (فیزیک مهندسی
۱مکانیک کوانتمی  ۱الکترومغناطیس 

فیزیک ) 2سیستمهای دیجیتال 

(مهندسی
اپتیک یکشنبه

مبانی مکانیک کوانتمی : 4اختیاری 

نسبیتی

131

(99ورودی ) ۱اندیشه اسالمی 
اصلی فیزیک و )مکانیک آماری 

(اختیاری فیزیک مهندسی
۱فیزیک عمومی  پردیس (3گ )آز شیمی عمومی 

سمینار تخصصی دانشکده (فیزیک مهندسی)مهندسی نانو  1مکانیک تحلیلی  ۱الکترونیک 

مبانی نانو/ کیهانشناسی : 4اختیاری 
کاربرد کامپیوتر در : 3اختیاری 

هواشناسی دینامیکی/ فیزیک 
۱فیزیک حالت جامد 

۱فیزیک هسته ای  دوشنبه

زبان فارسی  شیمی عمومی  ۱ریاضی عمومی  پردیس (4گ )آز شیمی عمومی 

(99ورودی )اخالق اسالمی  ۱ریاضی فیزیک  ۴فیزیک عمومی  برنامه نویسی کامپیوتر

مشترک فیزیک و ) 4اختیاری 

فیزیک لیزر: (فیزیک مهندسی
۱مکانیک کوانتمی  ۱الکترومغناطیس 

فیزیک ) 2سیستمهای دیجیتال 

(مهندسی
اپتیک سه شنبه

مبانی مکانیک کوانتمی : 4اختیاری 

نسبیتی

206

131

چهارشنبه

96ورودی  97ورودی  98ورودی  99ورودی 

دروس عمومی دروس اختیاری

(برای فارغ التحصیالن)آزمایشگاه جامد 

(برای فارغ التحصیالن)آزمایشگاه اپتیک 

(برای فارغ التحصیالن) ۱آزمایشگاه الکترونیک 

( و ما قبل96برای دانشجویان ورودی )آزمایشگاه هسته ای 



 1400-1399ت پایان ترم دانشکده فیزیک در نیمسال اول متحانابرنامه ا                                   

 

 15:30-13:30 محل امتحان 12:30-10:30 محل امتحان 10:00-8:00 ساعت -روز 
محل 

 امتحان

پنج شنبه 

(25/10/99) 
  

-10)ساعت  1اندیشه اسالمی 

12) 
   آمفی تئاتر

       

شنبه 

(27/10/99) 
 آمفی تئاتر 1الکترونیک  آمفی تئاتر 1مکانیک تحلیلی  آمفی تئاتر 1فیزیک حالت جامد 

یکشنبه 

(28/10/99) 
  تعطیل  تعطیل  تعطیل

دوشنبه 

(29/10/99) 
   آمفی تئاتر 1فیزیک هسته ای  آمفی تئاتر 1فیزیک عمومی 

سه شنبه 

(30/10/99) 
   آمفی تئاتر 1مکانیک کوانتمی  آمفی تئاتر برنامه نویسی کامپیوتر

چهار شنبه 

(01/11/99) 
 آمفی تئاتر کیهانشناسی آمفی تئاتر کاربرد کامپیوتر در فیزیک آمفی تئاتر مهندسی نانو / مبانی نانو

پنج شنبه 

(02/11/99) 
  

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

 (12-10)ساعت 

 آمفی تئاتر
  

       

شنبه 

(04/11/99) 
   آمفی تئاتر 4فیزیک عمومی  آمفی تئاتر آماریمکانیک 

یکشنبه 

(05/11/99) 
 آمفی تئاتر 2سیستمهای دیجیتال  آمفی تئاتر 1ریاضی عمومی  آمفی تئاتر اپتیک

دوشنبه 

(06/11/99) 
   آمفی تئاتر 1الکترومغناطیس  آمفی تئاتر 1ریاضی فیزیک 

سه شنبه 

(07/11/99) 

مبانی مکانیک کوانتمی 

 نسبیتی
 آمفی تئاتر شیمی عمومی   آمفی تئاتر

چهارشنبه 

(08/11/99) 
   آمفی تئاتر هواشناسی دینامیکی آمفی تئاتر لیزرفیزیک 

پنج شنبه 

(09/11/99) 

  
 آمفی تئاتر (12-10اخالق اسالمی )ساعت 

-13زبان فارسی )ساعت 

15) 
 آمفی تئاتر

 دروس عمومی دروس اختیاری 96ورودی  97ورودی  98ورودی  99ورودی 
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