برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال دوم 99-97دانشكده شيمي
روز و تاريخ

نوبت دوم 11-10/03

نوبت اول 8/03-11

(هفته اول)
نوبت سوم 10/03-19/03

درس  :آزمايشگاه شيمي عمومي (غير مهندسي)
اساتيد :آقايان :آقاي گرشاسبي
مراقبين :آقاي اقتصادي -خانمها نگار باقرزاده-نيوشا شيشه گري
آقايان حاتم عليزاده-احسان مرادي
كلاس :ساختمان علوم پايه راهرو طبقه زيرزمين تعداد:

 11نفر

يكشنبه 97/0/77

درس  :آزمايشگاه شيمي عمومي مهندسي شيمي
اساتيد :آقاي گرشاسبي
مراقبين :آقاي اقتصادي – خانمها نگار باقرزاده-نيوشا شيشه گري
آقايان حاتم عليزاده-احسان مرادي
كلاس :ساختمان علوم پايه

راهرو طبقه زيرزمين تعداد:

 17نفر

درس  :آزمايشگاه شيمي آلي مهندسي شيمي
دوشنبه 97/0/78

اساتيد :آقاي دكتر غفوري
مراقبين :خانم امامي-خانم رشيدي زاده
كلاس :ساختمان علوم پايه

راهرو طبقه زيرزمين تعداد:

 17نفر

درس  :آزمايشگاه شيمي تجزيه مهندسي شيمي
سه شنبه 97/0/79

اساتيد :آقاي دكتر غفاري نژاد -خانم دكتر ملاحسيني
مراقبين :آقاي اقتصادي -خانم كوهساريان
كلاس ساختمان علوم پايه

راهرو طبقه زيرزمين تعداد:

 73نفر

درس  :آزمايشگاه شيمي فيزيک مهندسي شيمي
چهارشنبه 97/0/03

اساتيد:آقاي گرشاسبي
مراقبين :آقاي علي اكبر رنجبري
كلاس :ساختمان علوم پايه

راهرو طبقه زيرزمين

تعداد  77 :نفر
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برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال دوم 99-97دانشكده شيمي
روز و تاريخ

نوبت اول 8/03-11

(هفته دوم)
نوبت سوم 10/03-19/03

نوبت دوم 11-10/03

درس :نانو مواد معدني( 99نانو مجازي)(آفلاين)
درس  :شيمي دارويي (ارشد آلي) اساتيد :آقاي دكتردكامين

( ()8/03-11استاد:خانم دكتر تجردي)
ساختمان علوم پايه راهرو طبقه زيرزمين تعداد 7 :نفر

درس  :مباحث نوين در شيمي آلي(دكتري آلي)
 73نفر

مراقبين :آقاي علي زبر دستي (دانشجوي دكتري) كلاس 130 :تعداد:

اساتيد : :آقاي دكتر نعيمي جمال

درس  :مباحث نوين در شيمي تجزيه (ارشد تجزيه) اساتيد :آقاي دكتر ميلاني
درس :ترمو ديناميک آماري (1ارشد فيزيک)

شنبه97/1/7

( ()8/03-11استاد :آقاي دكتر هاشميان زاده)

مراقبين  :آقاي احمدپور(دانشجوي دكتري) كلاس 131 :تعداد 11 :نفر

درس  :شيمي تجزيه در حلالهاي نا آبي(دكتري تجزيه) اساتيد :خانم دكتر ملاحسيني

درس  :كاربرد سونو شيمي در سنتز مواد نانو(ارشد نانو) اساتيد :آقاي دكتر صفري فرد

آقاي دكتر غفاري نژاد

مراقبين :خانم اعظم كريمي (دانشجوي دكتري) كلاس  139تعداد :

مراقبين :آقاي امين خرسندي
ساختمان علوم پايه راهرو طبقه زيرزمين تعداد 11 :نفر

مراقبين :خانم الهام علي (دانشجوي دكتري) كلاس  1دانشكده شيمي تعداد:

 17نفر

مراقبين :خانم فاطمه هدايتي نسب (دانشجوي دكتري) كلاس  0دانشكده شيمي تعداد 9 :نفر

 17نفر

درس :شيمي فيزيک معدني(ارشد معدني) اساتيد :خانم دكتر تجردي-خانم دكتر منطقي
مراقبين :آقاي غفاركاره (دانشجوي دكتري) كلاس  139تعداد :

 11نفر

_
_________________
درس :سنتز مواد آلي( 99آلي مجازي)
يكشنبه 97/1/0

( ()8/03-11استاد:خانم دكترجوانشير)

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول

تعداد:

_______________

_______________
 19نفر

مراقبين :خانم سارا امير نجات
درس :شناسايي و تعيين ساختارنانو مواد (1نانو مجازي)99
( )8/03-11استاد:آقاي دكتر ملكي

 18نفر

ساختمان علوم پايه راهرو طبقه زيرزمين تعداد:
مراقبين :آقاي رضا طاهري

دوشنبه 97/1/1

درس :شيمي هتروسيكل(ارشد آلي) اساتيد :خانم دكتر جوانشير
مراقبين :آقاي رضا پيمانفر (دانشجوي دكتري) كلاس  130تعداد :

 11نفر

(دانشجويان دكتري)

استاد درس:آقاي دكتر ملكي

مراقبين :آقاي رضا كيهان عيوض زاده (دانشجوي دكتري) كلاس  7دانشكده شيمي تعداد:

 9نفر

درس :طيف سنجي مولكولي (1ارشد فيزيک) اساتيد :آقاي دكترموسوي

( )8/03-11استاد:خانم دكتر ملاحسيني

تعداد:

 18نفر

مراقبين :خانم مرضيه كمانكش

درس :شيمي سبز(آلي مجازي)99

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول

________________

تعداد 11 :نفر

مراقبين :آقاي رضا طاهري
(دانشجويان دكتري)

درس :شيمي سل-ژل(نانو مجازي)(99آفلاين)
( )8/03-11استاد:خانم دكتر منطقي

كلاس  0دانشكده شيمي تعداد:

 13نفر

()11-10/03استاد:آقاي دكتر ملكي

(دانشجويان دكتري)

 0نفر

درس :سنتز مواد آلي(ارشد آلي)

درس :شيمي آلي مهندسي شيمي

اساتيد :خانم دكتر جوانشير

مراقبين :خانم سارا امير نجات (دانشجوي دكتري) كلاس  130تعداد  03 :نفر

اساتيد :آقاي دكتر غفوري

درس :اسپكتروسكوپي تجزيه اي ( 7ارشد تجزيه) اساتيد :آقاي دكتر زارع

مراقبين :خانمها افسانه رشيدي زاده –عاطفه امامي(دانشجوي دكتري) ساختمان علوم پايه راهرو طبقه اول تعداد:

مراقبين :خانم مهسا علي محمديان(دانشجوي دكتري) كلاس  131تعداد:

چهارشنبه 97/1/9

درس :طيف سنجي مولكولي ( 7دكتري آلي)

درس :كروماتوگرافي(ارشد تجزيه) اساتيد :خانم دكتر ملاحسيني

مراقبين :خانم معصومه مولايي (دانشجوي دكتري) كلاس  139تعداد:

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول

مراقبين :خانم بلوچ خسروي (دانشجوي دكتري) كلاس  0دانشكده شيمي تعداد 0 :نفر

مراقبين :آقاي فرهاد پيري (دانشجوي دكتري) كلاس  131تعداد 10 :نفر

درس :روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي( تجزيه مجازي)99

سه شنبه 97/1/9

درس :شيمي آلي  -فلزي پيشرفته (دكتري معدني) استاد درس:آقاي دكتر رحيمي -خانم دكتر رباني

 03نفر

 10نفر

درس :سينتيک  ،ترمو ديناميک و مكانيسم واكنش هاي معدني(ارشد معدني) اساتيد :آقاي دكتر رحيمي
مراقبين :خانم قره داغي-آقاي محمد وطني (دانشجوي دكتري) كلاس  139تعداد:

اساتيد :خانم دكتر ملاحسيني
مراقبين :آقاي فرهاد پيري (دانشجوي دكتري) تعداد 9 :نفر كلاس  1دانشكده شيمي

درس :نانو مواد معدني (ارشد نانو ) اساتيد :خانم دكتر تجردي
مراقبين :آقاي غفاركاره (دانشجوي دكتري) كلاس  139تعداد:

 19نفر

درس  :روش هاي نوين در تجزيه دستگاهي (دكتري تجزيه)

 19نفر
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برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال دوم99-97دانشكده شيمي
روز و تاريخ

نوبت اول 8/03-11
درس :شيمي نظري ساختارهاي نانو (نانو مجازي)99
( )8/03-11استاد:آقاي دكتر موسوي

ساختمان علوم پايه راهرو طبقه زيرزمين

شنبه
97/1/9

تعداد:

 18نفر

نوبت سوم 10/03-19/03

نوبت دوم 11-10/03
درس :مباحث نوين در شيمي معدني(ارشد معدني) اساتيد :آقاي دكتر صفري فرد
مراقبين :خانم اعظم كريمي (دانشجوي دكتري) كلاس  130تعداد  11نفر

درس :مباحث ويژه(دكتري معدني)
اساتيد  :خانمها دكتر تجردي-دكتر منطقي
مراقبين :آقاي غفاركاره (دانشجوي دكتري) كلاس  1دانشكده شيمي تعداد 0 :نفر

درس :شيمي تكنولوژي نفت (ارشد تجزيه) اساتيد :آقاي دكتر انبياء

درس :شيمي تجزيه مهندسي شيمي اساتيد  :آقاي دكتر غفاري نژاد

مراقبين :خانم ليلا كامل (دانشجوي دكتري) كلاس 131 :تعداد 11 :نفر

مراقبين :خانم سيده ياسمن شجري پور-خانم فاطمه هدايتي نسب (دانشجوي دكتري)

مراقبين :خانم راضيه فراهتي

ساختمان علوم پايه راهرو طبقه اول تعداد 01 :نفر

(دانشجويان دكتري)

درس :طيف سنجي آلي پيشرفته (آلي مجازي)99
( )8/03-11استاد:آقاي دكتر نعيمي جمال

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول

يكشنبه 97/1/13

(هفته سوم)

تعداد 11 :نفر
مراقبين :خانم مهديه تاج بخش

درس :الكتروشيمي تجزيه اي (تجزيه مجازي)99

درس :الكتروشيمي پيشرفته(ارشد و دكتري فيزيک)

استاد:آقاي دكتر غفاري نژاد

اساتيد  :خانم دكتر سهرابي

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول تعداد 18 :نفر

مراقبين :خانم مهسا علي محمديان(دانشجوي دكتري) كلاس  1دانشكده شيمي تعداد 8 :نفر

مراقبين :خانم سيده ياسمن شجري پور
(دانشجويان دكتري)

(دانشجويان دكتري)
درس :خوردگي فلزات(ارشد تجزيه) اساتيد :آقاي دكترغفاري نژاد
مراقبين :خانم فاطمه هدايتي نسب (دانشجوي دكتري) كلاس  130تعداد  17نفر
درس :شيمي سل-ژل (ارشد نانو) اساتيد :خانم دكتر منطقي
مراقبين :خانم متين السادات صانعي موسوي (دانشجوي دكتري) كلاس 131 :تعداد 11 :نفر

دوشنبه

___________________

درس :شيمي آلي-فلزي (ارشد معدني) اساتيد :آقاي دكتر رحيمي –خانم دكتر رباني
______________________

مراقبين :آقاي مهدي صدقي-آقاي كوروش حميديان (دانشجو دكتري)

97/1/11

كلاس  139علوم پايه تعداد:

 11نفر

درس :شيمي سبز(ارشد آلي اساتيد :آقاي دكترملكي
مراقبين:آقاي رضا كيهان عيوض زاده (دانشجوي دكتري) كلاس  139تعداد  11نفر

درس :روشهاي سنتز مواد نانو ساختار(1نانو مجازي)99
( )8/03-11استاد:خانم دكتر رباني

سه شنبه 97/1/17

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول تعداد 17 :نفر
مراقبين :خانم قره داغي
(دانشجويان دكتري)

درس :اسپكتروسكوپي تجزيه اي(1تجزيه مجازي  )99اساتيد :آقاي دكتر زارع
()8/03-11

ساختمان علوم پايه راهرو طبقه زيرزمين

چهارشنبه

تعداد 18 :نفر

97/1/10

مراقبين :خانم ندا شهبازي
(دانشجويان دكتري)

درس :شيمي دارويي(آلي مجازي )99اساتيد :آقاي دكتردكامين

ساختمان شيمي راهرو طبقه اول تعداد 19 :نفر

________________________

مراقبين :خانم علي رضواني
(دانشجويان دكتري)

درس :نانو فناوري پليمرها (ارشد نانو) اساتيد :آقاي دكتر ملكي
مراقبين :آقاي رضا طاهري (دانشجوي دكتري) كلاس  130تعداد  13نفر
درس :كاتاليست (ارشد آلي) اساتيد :آقاي دكتر غفوري
مراقبين :خانم افسانه رشيدي زاده (دانشجوي دكتري) كلاس 131 :تعداد 71 :نفر
درس :مباحث ويژه (ارشد فيزيک) اساتيد :آقاي دكتر موسوي

__________________________

مراقبين :خانم معصومه مولايي (دانشجو دكتري)
كلاس  139علوم پايه تعداد:

 9نفر

قابل توجه اساتيد محترم ودانشجويان گرامي:
مكان برگزاري كليه امتحانات دانشجويان كارشناسي ارشد و دانشجويان سرويسي

در ساختمان علوم پايه مي باشد

كان برگزاري امتحانات دانشجويان دكتري در كلاس هاي 0و7و 1دانشكده شيمي مي باشد
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