
 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 ..........98-97............   سال تحصیلی :.......2...... نیمسال: ........97ورودی .......... -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته فیزیک

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحان کالس در ایام هفتهساعت تشکیل 

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

2عمومی ریاضی  1  12-10 1/4/98 10-8 12-10 *12-10   دکتر سهامی  01 3 1714092 

2فیزیک عمومی  2  12-10 27/3/98   17:30-15:30  10-8 دکتر محمدی ثابت  01 3 1714095 

3 
1آز فیزیک عمومی  1714098 

1 01 
02 

  دکتر غالمی 
8-10 

 
 

 

13:30-

15:30 
 30/3/98 10-12 

 12-10 3/4/98 12-10  *12-10 12-10  دکتر سهامی  01 3 1714093 معادالت دیفرانسیل 4

5 
3فیزیک عمومی   1714096 

 دکتر محمدی ثابت  01 3
16-

18 
 8-10   8-4/98 10-12 

6 
1اسالمی اندیشه   

 

9010028 

2     

 خ13:30-15:30

 ب15:30-17:30

 
     

 9010003 زبان انگلیسی 7
2           

 به معنای برادران می باشد ببه معنای خواهران و  خ، 6یادآوری: در ردیف .                          متغیر می باشدتوجه: * به معنای 

 



 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 ..........98-97سال تحصیلی :...................   2........ نیمسال: ........96ورودی ........ -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته فیزیک

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحان ساعت تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه هیکشنب شنبه

1 

4عمومی آزفیزیک   1714101 

 دکتر ناجی  01 2

13:30-

15:30 
15:30-

17:30 

    6/4/98 10-12 

2 
ترمودینامیک ومکانیک 

2آماری   

1714110 
 16-14 5/4/98   17:30-15:30 10-8  دکتر محمدی  01 3

2ریاضی فیزیک 3  1714108 
 16-14 25/3/98 4-2   12-10  دکتر صیدی  01 3

2مکانیک تحلیلی  4  1714112 
 16-14 1/4/98 12-10 12-10    دکتر صیدی  01 3

           2 9010033 اخالق اسالمی  5

1ورزش  6  1624002            

 16-14 28/3/97 *10-8 15:30-13:30    دکتر تیموری  01 3 1714121 نجوم واختر فیزیک 7

 توجه: * به معنای متغیر می باشد

 



 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 ..........98-97............   سال تحصیلی :.......2......... نیمسال: ........95ورودی ....... -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته فیزیک

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحان ساعت تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
2وانتوم مکانیک ک  1714116 

  10-8 دکتر غالمی  01 3
13:30-15:30 

* 
8-10  26/3/98 10-12 

2 
2الکترومغناطیس  1714114 

  12-10 دکتر غالمی  01 3
13:30-15:30 

* 
10-12  1/4/98 10-12 

 12-10 30/3/98   17:30-15:30 17:30-15:30  خانم شیرنژاد  01 2 1714120 آز اپتیک 3

1جامدفیزیک حالت  4  1714117 
 دکتر محمدی ثابت  01 3

13:30-15:30 

 
   8-10* 3/4/98 10-12 

5 
فیزیک هسته ای و 

 ذرات 

1714122 

  دکتر صیدی  01 3
13:30-15:30 

*  
13:30-

15:30 
 

 29/3/98 10-12 

6 
دینامیک غیرخطی 

 )اشوب(

1714177 
 15:30-13:30  دکتر صیدی  01 3

* 
8-10   5/4/98 10-12 

موضوعی تفسیر 7  9010047            

 توجه: * به معنای متغیر می باشد

 



 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 ..........98-97............   سال تحصیلی :.......2........... نیمسال: ........94ورودی ..... -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته فیزیک

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحان ساعت تشکیل کالس در ایام هفته

 دوشنبه یکشنبه شنبه
سه 

 شنبه
 ساعت تاریخ  چهارشنبه

1 
سیبلور شنا  1714132 

-13:30 17:30-15:30 دکتر امامی پور  01 3

15:30 
   27/3/98 14-16 

 16-14 29/3/98   *10-8 12-10  دکتر غالمی  01 3 ۱۷۱۴۱۳۷ مبانی نانو فیزیک 2

 16-14 2/4/98   *15-13:30 10-8  دکتر اسماعیلی  01 3 1714185 ژئو فیزیک 3

4 
آزمایشگاه فیزیک حالت 

 جامد

۱۷۱۴۱۳۶ 
 دکتر امامی پور  01 3

8-10  

10-12 
    30/3/98 14-16 

           2 9010032 دانش خانواده 5

           2 9010045 تاریخ تحلیلی  6

7 
شیشه گری آموزش کارگاه  

1711039 1 01     15:30-17:30   30/3/98 8-10 

 و در صورتی که دانشجویان سایر ورودی ها درس مذکور را اخذ نمایند، از لیست دروس آنها حذف خواهد شدارائه گردیده است  1394توجه: درس کارگاه شیشه گری فقط جهت ورودی 

 توجه: * به معنای متغیر می باشد


