
 اطالعيٍ برگساري آزمايشگاٌ َا ي كارگاٌ َاي ارايٍ شدٌ 

 ي فيسيك   تًسط داوشكدٌ

طبق جذول پيوست ارايه ي دروس آسمايشگاهي و كارگاهي ارايه شذه توسط دانشكذه ي فيشيك اس 

دروس مذكور را انتخاب كزده انذ  98-99-2بزاي دانشجوياني كه در تزم  04/05/1311تاريخ 

  آغاس مي گزدد.

 اوجام مي شًد.  LMS  در ساماوٍ ي الكتريويكي   صرفا در ساماوٍ آمًزش  آمًزش .1

 صبح ريزَاي تعييه شدٌ براي َر گريٌ خًاَد بًد. 8شريع كالس َا  .2

 در َر ريز سٍ عىًان درسي ارايٍ مي گردد.  .3

 حضًر داوشجًيان در كالس درس مشمًل مقررات آمًزش حضًري است.  .4

 ارزيابي دريس بر اساس مشاركت در كالس، ارايٍ ي گسارش كار ي آزمًن كتبي پاياوي خًاَد بًد.  .5

 م برگسار خًاَد شد.  LMSآزمًن كتبي پاياوي در ساماوٍ ي  .6



 

 

 

 

 

 

 

 
  9911 برنامه اجرای  دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده فیسیک تابستان

 هر روز سه آزمایش  LMSصیح در سامانه  8ساعت شروع 

 

1399/05/04 

1399/05/05 

1399/05/06 

 4و   1گ   3آز پایو 
 دکتر منعم زاده و دکتر خیاطیان

 
 رسم فنی آقای ارباب

 
 دکتر جسی 1کارگاه الکتروتکنیک گ 

 5و  1آز جدید گ 
 دکتر خوشنویسان و دکتر رمضانی مقدم

دکتر رمضانی و دکتر  4و 1آز حالت گروه 
 الماسی

 
 دکتر روزمو  4آز اپتیک گ 

 

 

1399/05/07 

1399/05/08 

1399/05/09 

 دکتر خیاطیان  2گ    3آز پایو 
 
 

 دکتر جسی 2کارگاه الکتروتکنیک گ 
 

 دکتر خیاطیان  3گ    3آز پایو 

 6و  2جدید گ آز 
 دکتر خوشنویسان و دکتر رمضانی مقدم

 
 دکتر روزمو 3آز اپتیک گ 

 

 

1399/05/11 

1399/05/12 

1399/05/13 

 دکتر خوشنویسان 3آز جدید گ  دکتر جسی 3کارگاه الکتروتکنیک گ 
 دکتر رمضانی  3آز حالت گروه 

 
 دکتر ىارونی 1ای گ  آز ىستو

 
 دکتر قریشی   2آز اپتیک گ 

 

 

 

1399/05/14 

1399/05/15 

1399/05/16 

 دکتر خوشنویسان 4آز جدید گ  دکتر جسی 4کارگاه الکتروتکنیک گ 
 

 دکتر ىارونی 2ای گ  آز ىستو
 

 روزمو دکتر   5آز اپتیک گ 

 
 



 

 

  9برنامه آزمایشگاه پایه 

  هر روز سه آزمایش  LMSصیح در سامانه  8ساعت شروع 
40/40/9911 

40/40/9911 

40/40/9911 

 

 11گ  مرجان کریمی مشکاوی

 (23و  6گ)  گلی مریم

 11گ  مریم کاشاوی

 27گ  محمد ترکیهایدکتر 

 5و  1گ  مهدیه احمدزاده

 28حسه شکرگسارگ 

 (8و 7محمد اقبالی گ ) دکتر

40/40/9911 

48/40/9911 

41/40/9911 

 

 (4و 2گ)  مرجان کریمی مشکاوی

 42گ  حسه شکرگسار دکتر

 (36و  32گ )  زهرا بهمه

 

 49گ  گلی مریم

 38گ  مهدیه احمدزاده

 9گ  مریم غفاری دکتر

 

 29گ  مریم کاشاوی

 24گ  محمد ترکیهای دکتر

 (45و  53گ)  محمد اقبالی دکتر

 تعطیل 94/40/9911

99/40/9911 

91/40/9911 

99/40/9911 

 

 33گ  مرجان کریمی مشکاوی

 43گ  مریم کاشاوی

 26گ  زهرا بهمه

 

 39گ  گلی مریم

 34گ حسه شکرگسار دکتر

 47گ   مریم غفاری دکتر

 (55و 51گ)  حمید رضا فرکیاوی

 21گ  مهدیه احمدزاده

  35محمد اقبالی گ  دکتر

 

90/40/9911 

90/40/9911 

90/40/9911 

 

 13مرجان کریمی مشکاوی گ

 51گ  زهرا بهمه

 44گ  حسه شکرگسار دکتر

 

 46گ  گلی مریم

 (41و  25گ)  محمد  وورمحمدی دکتر

 41گ  حمید رضا فرکیاوی

 48گ  مریم کاشاوی

 37محمد اقبالی گ  دکتر

  1برنامه آزمایشگاه پایه 

 هر روز سه آزمایش  LMSصیح در سامانه  8ساعت شروع  

تاریخ  استاد گروه استاد گروه استاد گروه استاد گروه استاد گروه استاد گروه

 برگزاری

آقای  22

 معصومی
دکتر  45 دکترنورمحمدی 24

 عسگری
دکتر  31

 صفری

خانم  5

 نبوی
دکتر  1

 قریشی
 6و5و4

 مرداد

خانم  49

 نبوی
خانم  32 دکتر عسگری 40

نیا سجادی  
دکتر  35

 صفری

خانم  28

 قربانی
دکتر  21

 قریشی
9و8و7  

آقای  33

 معصومی
خانم  46 دکتر عسگری 42

 دهقانی
خانم  52

 رحمانی

دکتر  48

 قریشی
خانم  30

 قربانی
11و11و11  

آقای  51

 معصومی
خانم  23 خانم دهقانی 43

نیا سجادی  
خانم  25

 نکویی
خانم  50

 رحمانی

خانم  34

 قربانی
16و15و14  
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