
 دانشگاه ایالم

 دانشکده علوم پایه -اداره کل آموزش

 ..........89-88............   سال تحصیلی :.......اولنیمسال: ........ ........89ورودی ......... -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته فیزیک

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحان تشکیل کالس در ایام هفتهساعت 

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1ومیریاضی عم 1  11-11 12/11/79 *11-11  11-11 11-11  دکتر سهامی  11 3 1914171 

1فیزیک عمومی  2  11-11 12/11/79   9-11 9-11  دکتر غالمی  11 3 1914174 

1شیمی عمومی 3  11-11 19/11/79 *11-11 11-11    اساتید گروه شیمی  11 3 1914111 

4 
 آزشیمی عمومی

 
1914112 1 11 

11 
    گروه شیمیاساتید  

 1گ2/2-2/1

 1گ2/2-2/2
 19/11/79 11-11 

 11-11 21/11/79   *2/1-2/2 2/1-2/2  سلیمانی )کامپیوتر(  11 3 1914112 برنامه نویسی کامپیوتر 5

           3 7111111 فارسی عمومی 6

 .                          توجه: * به معنای متغیر می باشد

 

 

 

 

 



 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 ..........89-88............   سال تحصیلی :.......اول ........ نیمسال: ........87ورودی ........ -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته فیزیک

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحان فتهساعت تشکیل کالس در ایام ه

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
1ریاضی فیزیک   1914119 3 

 2/1-2/2 14/11/79  11-11 11-11   دکتر غالمی  11

1مکانیک تحلیلی  2  2/1-2/2 21/11/79  2/2-2/2 *2/2-2/2  2/2-2/2 دکتر قاسمی  11 3 1914111 

3 
2آزفیزیک عمومی   1914177 1 11 

11 
  گروه فیزیک 

2/2-2/1 

2/2-2/2 
   12/11/79 2/2-2/1 

4 
3آز فیزیک عمومی   1914111 1 11 

11 
 گروه فیزیک 

11-11 

2/2-2/1 
    12/11/79 11-9 

4فیزیک عمومی  5  2/1-2/2 19/11/79   2/1-2/2 9-11  دکتر محمدی  11 3 1914179 

1ترمودینامیک ومکانیک اماری  6  2/1-2/2 11/11/79  9-11 9-11   دکتر محمدی  11 3 1914117 

           1 1214111 تربیت بدنی 7

2اندیشه  9  9111129 2           

 توجه: * به معنای متغیر می باشد

 



 دانشگاه ایالم

 دانشکده علوم پایه -اداره کل آموزش

 ..........89-88............   سال تحصیلی :.......اول ......... نیمسال: ........86.......ورودی  -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 
1کوانتوممکانیک   1914112 3 

 2/1-2/2 12/11/79  *2/1-2/2   9-11 دکتر غالمی  11

2 
1الکترومغناطیس  1914112 3 

 11-11 19/11/79  9-11   2/1-2/2 دکتر غالمی  11

3 
 3 1914117 اپتیک

 2/1-2/2 14/11/79 2/2-2/2 *2/1-2/2    دکتر صیدی  11

نسبیت نظریه  4  11-11 21/11/79 *2/1-2/2  2/1-2/2   دکتر ناجی  11 3 1914122 

5 
 3 1914191 امواج و ارتعاشات

 11-11 12/11/79   11-11 *2/1-2/2  دکتر صیدی  11

6 
 کارگاه الکتروتکنیک

 
1914112 1 11 

11 
  گروه برق 

 1گ11-11

 
 11-11 11/11/79   1گ11-11

7 
 2  انقالب اسالمی

          

9 
 11 1 1914112 کارگاه ماشین افزار

11 
 

 کانیکاساتید م

 بیوسیستم
    

11-9 

11-11 
11/11/79 2/2-2/1 

 توجه: * به معنای متغیر می باش



 دانشگاه ایالم

 دانشکده علوم پایه-اداره کل آموزش

 ..........89-88:...................   سال تحصیلی اول ........... نیمسال: ........85ورودی ..... -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 
1هسته ای فیزیک   1914141 3 

 2/1-2/2 19/11/79 2/1-2/2   *2/1-2/2  دکتر صیدی  

 3 1914122 ذرات بنیادی 2
 2/1-2/2 12/11/79 *2/2-2/2   2/2-2/2  دکتر ناجی  

3 
2حالت جامد  1914122 3 

 11-11 11/11/79   *9-11  2/2-2/2 دکتر امامی پور  

4 
 3 1914129 ابررسانایی

 2/1-2/2 21/11/79   *9-11  2/1-2/2 دکتر امامی پور  

5 

 پروژه فیزیک

 
 

1914172 3 11 

11 

12 

14 

12 

 2/1-2/2 11/11/79      اساتید گروه 

6 
 2  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

          

 توجه: * به معنای متغیر می باشد

 


