
 

 97-98 دوم برنامه هفتگي دانشكده شيمي نيمسال 

 ساعت

 روز

 

01 - 8 
01 - 01 01/01-01/00 01/07-01/01 01/09-01/07 

 شنبه

-دکتر مالحسينيشيمي تجزیه در حاللهای نا آبي )دکتری تجزیه(

 (0دکتر غفاری نژاد)

 (010) ی( دکتر موسو97و دکتری فيزیک)ارشد مباحث ویژه

 (011آلي(دکتر دکامين))ارشد شيمي دارویي

 (011)ارشد فيزیک (دکتر هاشميان زاده) 0طيف سنجي ملوکولي 

 (1)ارشد تجزیه( دکتر زارع)تجزیه ای طيف بيني مولكولي

آقای خواهران( -شيمي عمومي غير مهندسي)مواد -آز 

 دکترگرشاسبي

روش های نوین در تجزیه دستگاهي)دکتری  تجزیه 

 (0) مالحسيني(دکتر

 (0) ی)ارشد معدني( دکتر رحيميفلز يآل يميش

 دکتر هاشميان زاده )ارشد فيزیک( سنتیک شیمیایی پیشرفته

(010) 

مباحث نوین در شيمي آلي )ارشد و دکتری آلي( دکتر نعيمي 

 (011جمال)

 (011))ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد خوردگي فلزات

 (1ژل )ارشد نانو( دکتر منطقي)-شيمي سل

آقای خواهران( -شيمي عمومي غير مهندسي)مواد -آز 

 دکترگرشاسبي

 جلسات دانشكده

آقای برادران( -شيمي عمومي غير مهندسي)مواد -آز 

 دکترگرشاسبي

 (0)ارشد آلي(دکتر ملكي)پيشرفته سبزشيمي 

 (مهندسي شيمي 001نزاد) یدکتر غفار يميش يمهندس هیتجز يميش

 (011نعيمي جمال )سنتز مواد آلي پيشرفته )دکتری آلي(دکتر 

 91و تجزیه  97نانو روش های سنتز مواد نانو ساختار)ارشد 

 (دکتر ربانيمجازی

 آقای دکترگرشاسبيبرادران( -شيمي عمومي غير مهندسي)مواد -آز 

 

شيمي دارویي)آموزش الكترونيكي( 

 مجازی ( دکتر دکامين 91)ارشد آلي
 

 یكشنبه

 (010) دکتر موسوی فيزیک( و دکتری )ارشدشيمي محاسباتي

 (011مباحث نوین در شيمي تجزیه )ارشد تجزیه( دکتر ميالني)

 (011)ارشد نانو(دکتر تجردی)نانو مواد معدني

 (شيمي مهندسي 009شيمي آلي مهندسي شيمي دکتر غفوری)

 (0تحليل آماری نتایج)دکتری تجزیه(دکتر زارع)

 (1)فرد یدکتر صفرمعدني( )دکتریژهیمباحث و

 ي )ارشد معدني(معدن یواکنش ها سميومكان کينامیترمود کينتيس
 (0) دکتراکبرزاده

 یآقا (7-01))مختلط( يميش يمهندس يعموم يميش -آز 

 يدکترگرشاسب

 (010شيمي و تكنولوژی نغت )ارشد تجزیه( دکترانبياء)

 (101) دکتر سهرابي )ارشد فيزیک( 0ترمو دیناميک آماری 

 (011دکتر منطقي)-کریستالو گرافي )ارشد معدني(دکتر تجردی

 (011) سونو شيمي )ارشد نانو ( دکتر اکبرزاده

 (0)دکتری معدني(دکتر رحيمي )شرفتهيپ یفلز يآل يميش

آقای (01-00)شيمي عمومي مهندسي شيمي )مختلط( -آز 

 دکترگرشاسبي

( دکتر 97ي )ارشد معدنيمعدن يميدر ش نیمباحث نو

 (0فرد) صفری

 (010کروماتوگرافي)ارشد تجزیه( دکترمالحسيني)

 (1کاتاليست)ارشد آلي(دکتر غفوری)

 (011سوپرا مولكولي)ارشد نانو (دکتر دکامين )

-01/01)شيمي عمومي مهندسي شيمي )مختلط(  -آز 

 آقای دکترگرشاسبي(01/00

 

 (1)غفوریهتروسيكل )ارشد آلي(دکتر 

 (0( دکتر ملكي)و آلينانو فناوری پليمرها)ارشد نانو 

 مجازی نانو(دکتر موسوی91و  97شيمي نظری ساختارهای نانو)ارشد

 یآقا (01/01-01/09))مختلط( يميش يمهندس يعموم يميش -آز 

 يدکترگرشاسب

 

 

ي آل 91)ارشدشرفتهيسبز پ يميش

 ي(دکتر ملكمجازی

 

 دوشنبه

-مالحسينيشيمي تجزیه در حاللهای نا آبي )دکتری تجزیه(دکتر 

 (0دکتر غفاری نژاد)

 (010) ی( دکتر موسو97و دکتری فيزیک)ارشد مباحث ویژه

 (011)ارشد فيزیک (دکتر هاشميان زاده) 0طيف سنجي ملوکولي 

 (011شيمي دارویي)ارشد آلي(دکتر دکامين)

 (1)ارشد تجزیه( دکتر زارع) تجزیه ای طيف بيني مولكولي

 عسگریآقای (7-01شيمي آلي )مختلط() -آز

 

 

روش های نوین در تجزیه دستگاهي)دکتری  تجزیه 

 (0) مالحسيني(دکتر

 (0ی)ارشد معدني( دکتر رحيمي )فلز يآل يميش

)ارشد فيزیک( دکتر هاشميان زاده  سنتیک شیمیایی پیشرفته

(010) 

مباحث نوین در شيمي آلي )ارشد و دکتری آلي( دکتر نعيمي 

 (011جمال)

 (011تجزیه(دکتر غفاری نژاد )خوردگي فلزات)ارشد 

 (1ژل )ارشد نانو( دکتر منطقي)-شيمي سل

 آقای عسگری (01-00شيمي آلي)مختلط( )-آز

 

 جلسات دانشگاه
 

 (0شيمي سبز پيشرفته)ارشد آلي(دکتر ملكي)

 (مهندسي شيمي 001)نزاد یدکتر غفار يميش يمهندس هیتجز يميش

 (011نعيمي جمال )سنتز مواد آلي پيشرفته )دکتری آلي(دکتر 

 منطقي( دکترمجازی 91و تجزیه  97نانو ژل)ارشد -شيمي سل

 غفوریدکتر(01/01-01/08شيمي آلي )مختلط() -آز
 

 
____ 

 

 

 
 

 سه شنبه

 (010)ارشد و دکتری فيزیک( دکتر موسوی ) شيمي محاسباتي

 (011مباحث نوین در شيمي تجزیه )ارشد تجزیه( دکتر ميالني)

 (011معدني)ارشد نانو(دکتر تجردی)نانو مواد 

 (مهندسي شيمي 009)شيمي آلي مهندسي شيمي دکتر غفوری

 (0تحليل آماری نتایج)دکتری تجزیه(دکتر زارع)

 (1)فرد یدکتر صفر)دکتری معدني(ژهیمباحث و

 ي )ارشد معدني(معدن یواکنش ها سميومكان کينامیترمود کينتيس

 (0دکتراکبرزاده)

 نژاد ی( دکتر غفار7-01)مختلط()هیتجز يميش -آز 

 (010شيمي و تكنولوژی نغت )ارشد تجزیه( دکترانبياء)

 (011) )ارشد فيزیک( دکتر سهرابي 0ترمو دیناميک آماری 

 (011دکتر منطقي)-کریستالو گرافي )ارشد معدني(دکتر تجردی

 (011سونو شيمي )ارشد نانو ( دکتر اکبرزاده )

 (0معدني(دکتر رحيمي ))دکتری شرفتهيپ یفلز يآل يميش
 

( دکتر 97ي )ارشد معدنيمعدن يميدر ش نیمباحث نو

 (0صفری فرد)

 (010کروماتوگرافي)ارشد تجزیه( دکترمالحسيني)

 (1کاتاليست)ارشد آلي(دکتر غفوری)

 (011سوپرا مولكولي)ارشد نانو (دکتر دکامين )

 ( دکتر غفاری نژاد01/00-01/01شيمي تجزیه)مختلط() -آز 

 (1)غفوریهتروسيكل )ارشد آلي(دکتر 

 (0نانو فناوری پليمرها)ارشد نانو ( دکتر ملكي)

 

 

 

نانو د )ارش ساختارشناسایي نانو مواد  (

(  دکتر ملكي مجازی 91و تجزیه  97  

 (01-00)آقای  دکترگرشاسبي–شيمي فيزیک )مختلط(  -آز  (7-01)يدکترگرشاسب  آقای–)مختلط(  کیزيف يميش -آز  چهارشنبه
-01/01)يدکترگرشاسب  آقای–)مختلط(  کیزيف يميش -آز 

01/00) 
_______________ ___________ 

 دکترغفوری (97و91نانو کاتاليست )آموزش الكترونيكي( )ارشد  پنج شنبه
__________________ 

 ______________ 
 (   واقع در ساختمان علوم پایه                   010-011-011-011کالس های )

  )خ( :خواهران               )ب(: برادران
_________ 

 


