
 دانشگاه ایالم
گروه فیزیک -دانشکده علوم پایه  

 دومنیمسال   104ورودی   کارشناسیبرنامه درسی دانشجویان 

 4101-4104سال تحصیلی 

 ردیف نام درس تعداد واحد کد درس نام استاد ساعت تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 نظری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 4 معادالت دیفرانسیل 3  4441041 مجید حقی    1-6 8-40 34/3/101 40-41

40-41  1 1ریاضی عمومی  3  4441071 د. امیر سهامی  1-6 8-40   14/3/101 

40-41  3 1فیزیک عمومی  3  4441071 د. صیدی    40-41 40-41 11/3/101 

40-41   4آز فیزیک عمومی   4 4441078 د. امامی پور   1-1   10/3/101 

 (4گروه )

1-4 

1-1   4آز فیزیک عمومی   4 4441078 د. امامی پور   1-6   10/3/101 

 (1گروه )

1-1 

40-41  1 3فیزیک عمومی  3  4441076 د. محمدی ثابت  8-40  8-40  1/1/101 

 6 4اندیشه اسالمی  1          

 4 انگلیسیزبان  3          

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه ایالم
گروه فیزیک -دانشکده علوم پایه  

 دومنیمسال   100ورودی   کارشناسیبرنامه درسی دانشجویان 

 4101-4104سال تحصیلی 

 ردیف نام درس تعداد واحد کد درس نام استاد ساعت تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 نظری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

1-1  10/3/101     1-1 

1-6 

 4 1آز فیزیک عمومی   1 4441404 د. ناجی

1-1 ترمودینامیک و  3  4441440 د. محمدی ثابت  1-1  1-1  11/3/101 

 1مکانیک آماری 

1 

1-1  3 1ریاضی فیزیک  3  4441047 د. غالمی  8-40  8-40  14/3/101 

1-1  1 1مکانیک تحلیلی  3  4441011 د. محمدی ثابت  40-41 8-40   34/3/101 

1-1  1 نجوم و اختر فیزیک 3  4441414 د. نقدی *8-40  1-6   3/1/101 

 6 اخالق اسالمی 1          

 4 4ورزش   4         

 

 
 

 

 

 

 

 



 دانشگاه ایالم
گروه فیزیک -دانشکده علوم پایه  

 دومنیمسال   77ورودی   کارشناسیبرنامه درسی دانشجویان 

 4101-4104سال تحصیلی 

 ردیف نام درس تعداد واحد کد درس نام استاد ساعت تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 نظری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 4     1مکانیک کوانتوم  3  4441446 د. غالمی 8-40  8-40   11/3/101 40-41

40-41  1 1الکترومغناطیس  3  4441441 د. غالمی 40-41 40-41    18/3/101 

40-41  10/3/101 1-1 

1-6 

 3 آز اپتیک  1 4441030 طاهره شیرنژاد    

40-41  1 4فیزیک حالت جامد  3  4441034 د. محمدی ثابت   *1-1 40-41  34/3/101 

40-41  1 فیزیک هسته ای و ذرات 3  4441411 د. نقدی   *1-1 8-40  3/1/101 

40-41  6 دینامیک غیر خطی 3  4441444 د. امامی پور  1-1  *1-1  1/1/101 

 4 تفسیر موضوعی 1          

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه ایالم
گروه فیزیک -علوم پایه دانشکده  

 دومنیمسال   78ورودی   کارشناسیبرنامه درسی دانشجویان 

 4101-4104سال تحصیلی 

 ردیف نام درس تعداد واحد کد درس نام استاد ساعت تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 نظری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

1-1  4 مبانی نانو فیزیک 3  4441434 د. غالمی  1-1 *40-41   11/3/101 

1-1  10/3/101    8-40 

40-41 

 1 4آز حالت جامد  1 4441448 د. امامی پور 

1-1  3 4فیزیک هسته ای  3  4441441 د. نقدی 40-41  *1-1   14/3/101 

1-1  1 3مکانیک کوانتوم  3  4441411 د. ناجی   1-6  * 1-6 3/1/101 

1-1  1 بلور شناسی 3  4441014 د. امامی پور  1-6  *1-1  34/3/101 

 6 دانش خانواده 1          

 4 تاریخ تحلیلی 1          

             

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه ایالم
گروه فیزیک -دانشکده علوم پایه  

 دومنیمسال   104ورودی   ارشد کارشناسیبرنامه درسی دانشجویان 

 4101-4104سال تحصیلی 

 ردیف نام درس تعداد واحد کد درس نام استاد ساعت تشکیل کالس در ایام هفته امتحانبرنامه 

 نظری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

مکانیک کوانتومی  3  4441113 د. صیدی  8-40  1-1  4/1/101 40-41

 1پیشرفته 

4 

 1 4ذرات بنیادی پیشرفته  3  4441111 د. ناجی  1-6  1-6  34/3/101 40-41

 3 4گرانش  3  4441144 د. نقدی  40-41  40-41  11/3/101 40-41

 

 
 


