
 
 1399-1400برنامه هفتگی دروس دوره تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 7/4/99تنظیم:    

 

 روز 
 

 کالس نام استاد  15:30-17 کالس نام استاد 13:30-15 کالس نام استاد 10:30-12 کالس نام استاد 10-8:30

 
 شنبه

 1فیزیک حالت جامد پیشرفته
 نانوساختار مواد 
 مبانی فوتونیک 

 دکترسپهري نیا 
 دکترعبدي

 دکترنهال،دکترحسنی 

 1الکترودینامیک 
 2نظریه میدان هاي کوانتومی

 دکترمشفق
 دکتر ابراهیم

 1مکانیک آماري پیشرفته 
 2مکانیک آماري پیشرفته

 دکترحسنی
 دکترصابري 

   سمینارعمومی  

 
 یکشنبه

 
 تخلیه الکتریکی گازها 

 فیزیک هسته اي پیشرفته 
 1ماده چگال

 تشدید مغناطیسی و کاربردهاي آن 

 
 دکتر شفیعی 
 دکتر عزیزي 

 دکترمحمدي زاده 
 دکترسررشته داري 

 1مکانیک کوانتومی پشرفته 
 2مکانیک کوانتومی پیشرفته

 دکتر میري
 دکتر مدرس 

 1فیزیک ذرات بنیادي پیشرفته  
 2فیزیک ذرات بنیادي پیشرفته 

 1فیزیک پالسما پیشرفته
 فیزیک سطح 

 1گرانش

 دکترخطیبی 
 دکتردلدار 

 دکتر آقامیر 
 دکترسوالونی 

 دکتر نوري 

  دکترقربانزاده  طیف سنجی لیزري  

 
 دوشنبه 

 1فیزیک حالت جامد پیشرفته
 نانوساختار مواد 
 مبانی فوتونیک 

 دکترسپهري نیا 
 دکترعبدي

 دکترنهال،دکترحسنی 

 1الکترودینامیک 
 2نظریه میدان هاي کوانتومی

 دکترمشفق
 دکتر ابراهیم

 1مکانیک آماري پیشرفته 
 2مکانیک آماري پیشرفته

 دکترحسنی
 دکترصابري 

   سمینار تخصصی  

 
 

 شنبهسه  

 
 تخلیه الکتریکی گازها 

 فیزیک هسته اي پیشرفته 
 1ماده چگال

 تشدید مغناطیسی و کاربردهاي آن 

 
 دکتر شفیعی 
 دکتر عزیزي 

 دکترمحمدي زاده 
 دکترسررشته داري 

 1مکانیک کوانتومی پشرفته 
 2مکانیک کوانتومی پیشرفته

 دکتر میري
 دکتر مدرس 

 1فیزیک ذرات بنیادي پیشرفته  
 2بنیادي پیشرفته فیزیک ذرات 

 1فیزیک پالسما پیشرفته
 فیزیک سطح 

 1گرانش

 دکترخطیبی 
 دکتردلدار 

 دکتر آقامیر 
 دکترسوالونی 

 دکتر نوري 

  دکترقربانزاده  طیف سنجی لیزري  



 

 

 در دوره تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک  1399-1400برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 

 
 

 مکان ساعت  مورخ  روز  نام درس

 آمفی تاتر  13:30 27/10/99 شنبه  1مکانیک کوانتومی پیشرفته 

 دکترجناب 10:30 27/10/99 شنبه  2مکانیک کوانتومی پیشرفته

 14 10:30 29/10/99 دوشنبه  گرانش پیشرفته

 15 10:30 29/10/99 دوشنبه  1فیزیک ماده چگال

 14 10:30 30/10/99 سه شنبه  تخلیه الکتریکی گازها 

 15 10:30 30/10/99 سه شنبه  1فیزیک حالت جامد پیشرفته

 16 10:30 30/10/99 سه شنبه  1فیزیک پالسما پیشرفته

 17 10:30 30/10/99 سه شنبه  2نظریه میدانهاي کوانتومی 

 14 10:30 1/11/99 چهارشنبه  فیزیک هسته اي پیشرفته 

 15 10:30 1/11/99 چهارشنبه  مبانی فوتونیک

 16 10:30 1/11/99 چهارشنبه  1ذرات بنیادي پیشرفتهفیزیک 

 17 10:30 1/11/99 چهارشنبه  نانو ساختارمواد

 آمفی تاتر  13:30 4/11/99 شنبه  1الکترودینامیک 

 14 10:30 5/11/99 یکشنبه  2ذرات بنیادي پیشرفته

 15 10:30 5/11/99 یکشنبه  طیف سنجی لیزري 

 14 10:30 6/11/99 دوشنبه  فیزیک سطح

 15 10:30 6/11/99 دوشنبه  تشدید مغناطیسی و کاربردهاي آن

 14 10:30 7/11/99 سه شنبه  1گرانش 

 آمفی تاتر  13:30 8/11/99 چهارشنبه  1مکانیک آماري پیشرفته

 14 10:30 8/11/99 چهارشنبه  2مکانیک آماري پیشرفته
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