
 99 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی ورودی

ضمن عرض سالم و خیر مقدم به دانشجویان نو ورود و همچنین تبریک پذیرش ایشان در رشته شیمی دانشگاه علم و 

 صنعت ایران ، توجه ایشان را به موارد زیر جلب می نماید:

 -1  به صورت مجازی خواهد بود. 1400-99سال تحصیلی کلیه مراحل ثبت نام و برگزاری کالسهای نیمسال اول 

اقدام به انتخاب  سیستم گلستاندانشجویان می توانند با ورود به آبان ماه  09/08/99و 08/08/99از تاریخ -2

  :واحد نمایند. لیست دروس ارائه شده به شرح جدول ذیل می باشد

دروس اختیاری )تمام دروس 

 این سبد باید انتخاب شود(

دروس اجباری )تمام دروس این سبد باید 

 انتخاب شود(
 نام گرایش نام و ایمیل مدیر گروه

 شیمی فیزیک آلی   -1

 سنتز پلیمر -2

 شیمی آلی پیشرفته -1

 روشهای سنتز آلی-2

 طیف سنجی مولکولی -3

 

MDekamin@iust.ac.ir گرایش شیمی آلی 

 

 طیف بینی اتمی تجزیه ای -1

روشهای فیزیکی و شیمیایی  -  2

 جداسازی

 1الکتروشیمی تجزیه ای    -3

anbia@iust.ac.ir گرایش شیمی تجزیه 

 

 شیمی فیزیک پیشرفته-1

 2شیمی کوانتوم  -2

 شیمی سطح -3

sohrabi_b@iust.ac.ir گرایش شیمی فیزیک 

 

 1-بیوشیمی معدنی

 2-مباحث نوین در شیمی معدنی

 3-طیف سنجی معدنی

 4-شیمی معدنی پیشرفته

vsafarifard@iust.ac.ir گرایش شیمی معدنی 

 

 شناسایی نانو مواد -1

 سنتز نانو مواد -2

 شیمی محاسباتی -3

ghafuri@iust.ac.ir  نانوگرایش 

 

دانشجویان الزم است مطابق برنامه زمان بندی زیر در جلسه معارفه که با حضور رئیس و معاونین دانشکده برگزار  -3

 می شود ، شرکت نمایند.

 لطفا در هنگام ورود ، نام خود را به صورت صحیح وارد نمایید تا در لیست حضور جلسه اسامی شما ثبت گردد.

از شرکت در جلسه فوق ، مطابق برنامه زمان بندی زیر در جلسه معارفه گرایش که با  دانشجویان الزم است پس -4

حضور مدیریت گروه برگزار می شود ، شرکت نمایند. برای نصب نرم افزار های ضروری و آشنایی با سامانه کالسهای 

 مجازی می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:



نوان  ع تاریخ و جلسه  لینک جلسه در سامانه
 جلسه

 گرایش

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/ryupapk7ddcp معارفه دانشکده معارفه جمعه صبح 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rzizhztpim1v/ شیمی آلیگرایش   جمعه صبح 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rmzztporket9/ شیمی تجزیهگرایش   جمعه صبح 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rfa93ez1y5ch/ شیمی فیزیکگرایش   جمعه صبح 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rpzeq8cb2k5h/ شیمی معدنیگرایش   جمعه صبح 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rzizhztpim1v/ نانو )روزانه(گرایش   جمعه صبح 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rzizhztpim1v/ گرایش نانو )مجازی(  جمعه صبح 

 

. خواهشمنداست مطابق انتخاب واحد صورت گرفته آبان خواهد بود  10شروع کالسها از روز شنبه مورخ  -5

 در کالسهای خود شرکت کنید

Lms.iust.ac.ir 

 شود. به خانم میرزاپور اطالع دادههرگونه سوال در خصوص انتخاب واحد از طریق ایمیل  -6

Marjan_mirzapour.iust.ac.ir 


