
 39-39 دومدر نیمسال  39های برنامه ورودی

 نام درس کد درس
نوع 

 درس

تعداد 

واحد 

 نظری

تعداد 

 واحد

 عملی

 زمان تشکیل کالس استاد درس همنیاز پیشنیاز
ظرفیت 

 کالس 
 روز امتحان شماره کالس

ساعت 

 امتحان

 7 9 اصلی  2لیزر  793939
 3لیزر 

(793939) 
 [993] مدنی دکتر −

 (فرد)8077 -37077شنبه یک
97 

شنبه  دو پیام نور

28/9/39 
31097 

 399 39077 -39077 دوشنبه

 [999] جعفریدکتر  − (793937اپتیک هندسی ) 7 9 اصلی  اصول طراحی اپتیکی 793932
 (زوج) 8077 -37077شنبه سه 

97 
399 

 8097 3/1/39شنبه 
 393 37077 -32077 شنبه دو

 [999]دکتر آقبالغی    3 3 اصلی کاربرد رایانه در اپتیک 793923
  39077 -39077دو شنبه 

97 
دو شنبه  399

33/1/39 
31097 

 سایت کامپیوتر 39077-39077چهارشنبه 

793939 
کارگاه اصول طراحی 

 Aگروه 
 − 3 7 اصلی

اصول طراحی 

 (793932اپتیکی )
 − عملی پیام نور 27 39077 -39077سه شنبه  ][مهندس صوفی 

793939 
کارگاه اصول طراحی 

 Bگروه 
 − 3 7 اصلی

اصول طراحی 

 (793932اپتیکی )
 − عملی پیام نور 27 39077 -33077سه شنبه  ][مهندس صوفی 

 7 2 اصلی آمار و احتمال در اپتیک 793929
ریاضی مهندسی 

(793979) 

اپتیک موجی 

(793931) 
 پیام نور 97 39077 -39077 یکشنبه ][آقای کامران 

دو شنبه 

1/1/39 
8097 

 دکتر حیدر زاده ][ - (793921) 3الکترونیک  7 9 اصلی  2الکترونیک  793133
 39077 -39077شنبه 

97 
 پیام نور

 31097 2/1/39شنبه 
 پیام نور )فرد( 8077 -37077دو شنبه 

793929 
گروه  3الکترونیک  -آز

A  
 - 3 7 اصلی

 3الکترونیک 

(793921 ) 
 27  37077 -32077یکشنبه  ][ دکتر محمد زاده

آزمایشگاه 

 Bالکترونیک
 − عملی

793929 
گروه  3الکترونیک  -آز

B  
 - 3 7 اصلی

 3الکترونیک 

(793921 ) 
 27  39077 -39077یکشنبه  ][ دکتر محمد زاده

آزمایشگاه 

 Bالکترونیک
 − عملی

793132 
گروه  2الکترونیک  -آز

A 
 - 3 7 اصلی

 2الکترونیک  

(793133 ) 
 27  8077 -37077شنبه  مهندس نیرومندفام ][

آزمایشگاه 

 Aالکترونیک
 − عملی

 − عملی آزمایشگاه لیزر 32 39077-39077شنبه  ][پورصمددکتر  (793939) 2لیزر  - 3 7 گرایشی Aگروه  2لیزر  -آز 793137

 − عملی آزمایشگاه لیزر 32 37077-32077سه شنبه  دکتر عسگری ثابت ][ (793939) 2لیزر  - 3 7 گرایشی Bگروه  2لیزر  -آز 793137

 − عملی آزمایشگاه لیزر 32 39077-39077سه شنبه  دکتر عسگری ثابت ][ (793939) 2لیزر  - 3 7 گرایشی  Cگروه 2لیزر  -آز 793137

            درس عمومی و معارف 

 

 



33-39 39-39 39-39 32-37 37-8 

 
 

 

 ایام هفته

  

 Aگروه  2لیزر  -آز

 

 پیام نور  2الکترونیک 

  

  2الکترونیک  -آز

 

 شنبه

  
 آمار و احتمال در اپتیک 

 پیام نور

 
 Bگروه  3الکترونیک  -آز

 
 Aگروه  3الکترونیک  -آز

 
 پیام نور (فرد) 2لیزر *

 
 یکشنبه

  

 399اربرد رایانه در اپتیک ک
  399  2لیزر 

 393اصول طراحی اپتیکی 

 

 )فرد( پیام نور  2*الکترونیک 

 

 دوشنبه

 

گروه کارگاه اصول طراحی اپتیکی 

B پیام نور 

 

گروه کارگاه اصول طراحی اپتیکی 

A پیام نور 

 

 Cگروه  2لیزر  -آز

 

 Bگروه  2لیزر  -آز

 

 )زوج( اصول طراحی اپتیکی*

399 

 

 سه شنبه

  کاربرد رایانه در اپتیک  

 سایت کامپیوتر

   
 چهار شنبه

      

 پنجشنبه

 

 


