
 

 97-98اول  برنامه هفتگي دانشكده شيمي نيمسال 

 ساعت

 روز

 

01 - 8 
01 - 01 01-01 07-01 09-07 

 شنبه

 

 (1ریاضیات در شیمی فیزیک)ارشد فیزیک( دکتر سهرابی )

 (011) ی( دکتر موسو79نانو)ارشد نانو یساختارها ینظر یمیش

 (011)شیمی آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر دکامین

 (011)پیشرفته)ارشد آلی(دکتر غفوریشیمی آلی 

 (011)ارشد تجزیه( دکتر زارع) 1اسپکتروسکوپی

 دانشكده مواد( 011)اکبرزادهدکتر مختلط  ( - مواد) یعموم یمیش

 آقای دکترگرشاسبیخواهران( -موادشیمی عمومی غیر مهندسی) - آز

 (011) دکتر هاشمیان زاده )ارشد فیزیک( 2کوانتوم 

 (011))ارشد آلی(دکتر نعیمی جمالطیف سنجی مولکولی 

 (011)الکترو شیمی تجزیه ای)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد 

 (011)(دکتر ربانی79روش سنتز مواد نانو ساختار)ارشد نانو

 (مهندسي شيمي 019)ینی(دکترمالحسیمیش ی)مهندس یعموم یمیش

دانشكده  1کالس ) دکتر اکبرزاده مختلط  ( - مواد) یعموم یمیش

 عمران(

 آقای دکترگرشاسبی مهندسی شیمی )مختلط(شیمی عمومی  - آز

 جلسات دانشکده

 آقای دکترگرشاسبیخواهران( -موادشیمی عمومی غیر مهندسی) - آز

 (011))ارشد آلی(دکتر ملکیپیشرفته شیمی فیزیک آلی

 (011) دکتر اکبرزادهمختلط  (  - کی)مکان یعموم یمیش

 (011)ینی(دکترمالحسیمیش ی)مهندس یعموم یمیش
 (011شیمی تجزیه مهندسی شیمی دکتر غفاری نزاد)

 (دکتر زارع79()تجزیه مجازیآموزش الكترونيكي)2اسپکتروسکوپی تجزیه ای 

 آقای دکترگرشاسبی( برادران-موادشیمی عمومی غیر مهندسی) - آز

 

آموزش )سنتز مواد آلی

دکتر (  79)ارشد آلی (الكترونيكي

 )افالین(جوانشیر

شیمی عمومی غیر  - آز

آقای ( برادران-موادمهندسی)

 دکترگرشاسبی

 يكشنبه

 (011) دکتر موسوی شیمی فیزیک پیشرفته)ارشد فیزیک(

 (011) دکتر دکامین سنتز مواد آلی)ارشدآلی(

 (011) ینی( دکتر مالحسهیکم )ارشد تجز اریبس ریمقاد هیتجز

 (011)شیمی آلی مهندسی شیمی دکتر غفوری

 (0)دکتر میالنی -(دکتر انبیاءتجزیه نوین در شیمی تجزیه )گروه دکتریمباحث 

 (1)دکتر هاشمیان زاده فیزیک(ودکتری ارشد)کامپیوتر در شیمی

 (1)شیمی معدنی پیشرفته )ارشد معدنی(دکتر تجردی

 (1)شیمی پلیمرهای معدنی)دکتری معدنی(دکتر رحیمی 

 (مكانيک 001) دکتر اکبرزادهمختلط  (  - کی)مکان یعموم یمیش

 آقای دکترگرشاسبیخواهران( -یزیکف)غیر مهندسی شیمی عمومی  - آز

 (011) دکتر سهرابی شیمی سطح )ارشد فیزیک(

 (1)دکتر ربانی-دکتر رحیمیمعدنی)ارشد معدنی( بیو شیمی

دکتر -(دکتر غفوری79شناسایی و تعیین ساختارنانو مواد )ارشد نانو 

 (011ملکی)

 (011)مختلط(دکتر صفری فرد -)فیزیک مهندسیشیمی عمومی غیر 

 (011)هترو سیکل پیشرفته)دکتری آلی( دکتردکامین

دکتر -روشهای سینتیکی و حرارتی تجزیه )دکتری تجزیه(دکتر انبیاء

 (1)میالنی

 (0)ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی )دکتری معدنی(دکتر تجردی

 دکترگرشاسبیآقای  مهندسی شیمی )مختلط(شیمی عمومی  - آز

 (011)موسوی)دکتری و ارشد فیزیک(دکتر  3کوانتوم 

 (011)طیف سنجی در ترکیبات معدنی)ارشد معدنی(دکتر منطقی

روشهای فیزیک و شیمیایی جدا سازی )ارشد تجزیه(دکتر 

 (011)مالحسینی

 (0)دکتر ربانی–بیو شیمی معدنی پیشرفته )دکتری معدنی(دکتر رحیمی 

 (1)آلی( دکتر غفوری حدواسطهای فعال)دکتری

 (1)( دکتر صفری فرد79شیمی سوپرا مولکولی)ارشد نانو 

 آقای دکترگرشاسبی( خواهران-فیزیک )غیر مهندسیشیمی عمومی  - آز

 

 (1)طیف سنجی پیشرفته)دکتری آلی(دکتر ملکی

 (011) دکتر اکبرزادهمختلط  (  - کی)مکان یعموم یمیش

 (79()ارشد آلیالكترونيكيآموزش )آلی پیشرفته طیف سنجی 

 آفالین()دکتر نعیمی جمال

 (دکتر غفاری نژاد79)تجزیه مجازی(یکی)آموزش الکترونخوردگی فلزات

 (79() نانو مجازیآموزش الكترونيكيشیمی معدنی پیشرفته )

 دکتر منطقی

  آقای دکترگرشاسبیبرادران( -فیزیک شیمی عمومی غیر مهندسی ) - آز

 

 

انو مواد ساختارن نییو تع ییشناسا

-ی(دکتر غفور79هی)ارشد تجز

(3)یدکتر ملک  

 دوشنبه

 (1ریاضیات در شیمی فیزیک)ارشد فیزیک( دکتر سهرابی )

 (011) ی( دکتر موسو79نانو)ارشد نانو یساختارها ینظر یمیش

 (011)شیمی آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر دکامین

 (011)شیمی آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر غفوری

 (011)ارشد تجزیه( دکتر زارع) 1اسپکتروسکوپی

 دانشكده مواد( 011) دکتر اکبرزاده مختلط  ( - مواد) یعموم یمیش

 

 

 

 (011)ارشد فیزیک( دکتر هاشمیان زاده ) 2کوانتوم 

 (011)طیف سنجی مولکولی )ارشد آلی(دکتر نعیمی جمال

 (011الکترو شیمی تجزیه ای)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد )

 (011)(دکتر ربانی79روش سنتز مواد نانو ساختار)ارشد نانو

 (مهندسي شيمي 019)ینی(دکترمالحسیمیش ی)مهندس یعموم یمیش
دانشكده 0کالس ) دکتر اکبرزاده مختلط  ( - مواد) یعموم یمیش

 عمران(

 

 جلسات دانشگاه
 

 (011)شیمی فیزیک آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر ملکی

 (011) دکتر اکبرزادهمختلط  (  - کی)مکان یعموم یمیش

 (011)ینی(دکترمالحسیمیش ی)مهندس یعموم یمیش
 (011شیمی تجزیه مهندسی شیمی دکتر غفاری نزاد)

 (79ارشد آلی(آموزش الكترونيكي)سنتز پلیمرها

 دکتر نعیمی جمال

 غفوری(دکتر19-17شیمی آلی )مختلط() -آز
 

 

 
_________ 

 

 
 

 سه شنبه

 (011پیشرفته)ارشد فیزیک( دکتر موسوی )شیمی فیزیک 

 (011) سنتز مواد آلی)ارشدآلی( دکتر دکامین

 (011) ینی( دکتر مالحسهیکم )ارشد تجز اریبس ریمقاد هیتجز

 (011)شیمی آلی مهندسی شیمی دکتر غفوری

 (0)دکتر میالنی -مباحث نوین در شیمی تجزیه )گروه دکتری تجزیه(دکتر انبیاء

 (1)دکتر هاشمیان زاده فیزیک(ارشدودکتری )شیمیکامپیوتر در 

 (1)شیمی معدنی پیشرفته )ارشد معدنی(دکتر تجردی

 (1)شیمی پلیمرهای معدنی)دکتری معدنی(دکتر رحیمی 

 (مكانيک 001) دکتر اکبرزادهمختلط  (  - کی)مکان یعموم یمیش
_________________ 

 (011) شیمی سطح )ارشد فیزیک( دکتر سهرابی

 (1) دکتر ربانی-شیمی معدنی)ارشد معدنی(دکتر رحیمیبیو 

دکتر -(دکتر غفوری79شناسایی و تعیین ساختارنانو مواد )ارشد نانو 

 (011ملکی)

 (011)مختلط(دکتر صفری فرد -)فیزیک شیمی عمومی غیر مهندسی

 (011)هترو سیکل پیشرفته)دکتری آلی( دکتردکامین

دکتر -تجزیه(دکتر انبیاء روشهای سینتیکی و حرارتی تجزیه )دکتری

 (1)میالنی

 (0)ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی )دکتری معدنی(دکتر تجردی

 ( دکتر مالحسینی11-13شیمی تجزیه)مختلط( ) - آز 

 (011)موسوی )دکتری و ارشد فیزیک(دکتر 3کوانتوم 

 (011)طیف سنجی در ترکیبات معدنی)ارشد معدنی(دکتر منطقی

شیمیایی جدا سازی )ارشد تجزیه(دکتر روشهای فیزیک و 

 (011)مالحسینی

 (0)دکتر ربانی–بیو شیمی معدنی پیشرفته )دکتری معدنی(دکتر رحیمی 

 (1)حدواسطهای فعال)دکتری آلی( دکتر غفوری

 (1)( دکتر صفری فرد79شیمی سوپرا مولکولی)ارشد نانو 

 ( دکتر غفاری نژاد13-19شیمی تجزیه)مختلط() - آز

 (1)پیشرفته)دکتری آلی(دکتر ملکیطیف سنجی 

 (011) دکتر اکبرزادهمختلط  (  - کی)مکان یعموم یمیش

 یمیدکتر رح-)دانشکده راه آهن(یکاربرد یمیش

( دکتر صفری 79( )مشترک با نانو و تجزیه مجازی شیمیآموزش الكترونيكيسونو شیمی )

 فرد

 (79() نانو مجازیآموزش الكترونيكيشیمی  تجزیه پیشرفته )

 دکتر زارع-دکتر مالحسینی

 

 

 

انو مواد ساختارن نییو تع ییشناسا

-ی(دکتر غفور79هی)ارشد تجز

(3)یدکتر ملک  

 چهارشنبه
_____________ 

 (11-13)آقای  دکترگرشاسبی–شیمی فیزیک )مختلط(  - آز 
___________ 

 

 دکتر مالحسینی(79یمجاز هی()تجزیکی)آموزش الکترونکروماتوگرافی

 

آموزش مولکول)شیمی سوپرا 

(دکتر 79() نانو مجازیالكترونيكي

 دکامین

 

 ( دکترغفوری79)ارشد آلی آموزش الكترونيكي(کاتالیست ) پنج شنبه

 (  79( )ارشد آلیآموزش الكترونيكيشیمی آلی پیشرفته )

  دکتر غفوری

(دکتر نعیمی 79( )نانو مجازیآموزش الكترونيكينانو فناوری پلیمرها)

 جمال

 

______________ 
 (   واقع در ساختمان علوم پايه                   011-011-011-011کالس های )

  )خ( :خواهران               )ب(: برادران

هتروسیکل )آموزش 

(دکتر 79الکترونیکی()ارشد آلی

 دکامین
 

 


