
 

 69-69برنامه هفتگي دانشكده شيمي نيمسال دوم 
 

 ساعت

 روز

 

01 - 8 
01 - 01 01/09-01/00 01/01-01/09 01/06-01/01 

 شنبه

روشهای نوین در آناليز دستگاهي)دکتری تجزیه(دکتر 

 (0) مالحسيني

-مباحث نوین در شيمي  معدني)ارشد معدني( دکتر منطقي

 (011) دکتر رباني

 (010)موسویارشد فيزیک( دکتر ) 0طيف سنجي ملكولي

 (019خوردگي فلزات)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد)

 آقای گرشاسبيشيمي عمومي )خواهران(-آز

 

دکتر --شيمي تجزیه در حاللهای ناآبي )دکتری تجزیه()دکتر مالحسيني

 (0غفاری نژاد()

 (0کامپيوتر در شيمي)ارشد فيزیک( دکتر موسوی)

 (010)آلي(دکتر جوانشيرسنتز مواد آلي)ارشد 

 (011)ژل )ارشد نانو( )دکتر منطقي(-شيمي سل

 دکتر رباني-)ارشد معدني(دکتر رحيميسنتز وشناسایي کپلكس های معدني

(019) 

 آقای گرشاسبي شيمي عمومي )برادران(-آز

 

 جلسات دانشكده

)ارشکککد تجزیکککه( دکتکککر 1اسپكتروسکککكوتي تجزیکککه ای         

 (010زارع)

 )برادران( آقای گرشاسبي آز شيمي عمومي

 جلسات دانشكده

 (011)شيمي سوترا مولكولي)ارشد نانو(دکتر دکامين

 (019)مباحث ویژه )دکتری آلي( دکتر نعيمي جمال

 (019)شيمي سطح )ارشد و دکتری فيزیک(دکتر سهرابي

 0شناسایي وتعيين ساختار نانو مواد

 )آموزش الكترونيكي(دکتر ملكي

)آموزش الكترونيكي(دکتر 61نانو مواد معدني 

 تجردی
 (010)شيمي آلي مهندسي شيمي دکتر جوانشير

 آز شيمي عمومي آقای گرشاسبي

 

- 

 یكشنبه

 (0شيمي فيزیک معدني)ارشد معدني(دکتر تجردی )

 (010شيمي و تكنولوژی نفت )ارشد تجزیه( دکتر انبياء)

 (011)زارعشيمي تجزیه مهندسي شيمي دکتر 

 )خواهران( آقای عسگریشيمي عمومي -آز

 (1مباحث نوین در شيمي تجزیه )ارشد تجزیه(دکتر ميالني)

 (0نانو مواد معدني)ارشد نانو( دکتر تجردی)

 (1))دکتری معدني(دکتر رحيمي تيشرفته شيمي آلي فلزی

 (0)مباحث نوین در شيمي آلي)ارشد آلي( دکتر ملكي 

 (019)سهرابيدکتر )ارشد فيزیک(0ترمودیناميک آماری

 شيمي عمومي مهندسي شيمي آقای عسگری -آز

-مباحث نوین در شيمي  معدني )دکتری معدني( دکتر منطقي

 (0) دکتر تجردی

 (010)کروماتو گرافي )ارشد تجزیه( دکتر مالحسيني 

 (011شيمي هتروسيكل)ارشد آلي(دکتر غفوری)

 (0) هاشميان زادهفيزیک( دکترو دکتری مباحث ویژه )ارشد  

صفری )ارشد نانو( دکتر سونوشيمي درسنتز مواد نانوکاربرد 

          (1)فرد

 آقای عسگریشيمي عمومي )برادران(  -آز

 

 (019)دکامين  شيمي دارویي )ارشد آلي( دکتر

سينتيک ، ترمودیناميک  و مكانيسم واکنش های معدني)ارشد 

 (019معدني( )دکتر رحيمي()

 (0))دکتری فيزیک( دکتر هاشميان زاده 0شيمي کوانتوم 

 0روش های سنتز مواد نانو ساختار 

 )آموزش الكترونيكي(دکتر رباني
 آقای گرشاسبيشيمي عمومي مهندسي شيمي  -آز

 (01/01-01/09) 

 

 

 1طيف سنجي مولكولي 

 (0)دکتری آلي( دکتر ملكي )

 

 

 دوشنبه

 

دستگاهي)دکتری تجزیه(دکتر روشهای نوین در آناليز 

 (0) مالحسيني

-مباحث نوین در شيمي  معدني)ارشد معدني( دکتر منطقي

 (011) دکتر رباني

 (010)موسویارشد فيزیک( دکتر 0طيف سنجي ملكولي 

 (019خوردگي فلزات)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد)

 ( دکترغفوری1-01شيمي آلي )مختلط() -آز

 

دکتر --ناآبي )دکتری تجزیه()دکتر مالحسينيشيمي تجزیه در حاللهای 

 (0غفاری نژاد()

 (0کامپيوتر در شيمي)ارشد فيزیک( دکتر موسوی)

 (010)سنتز مواد آلي)ارشد آلي(دکتر جوانشير

 (011ژل )ارشد نانو( )دکتر منطقي()-شيمي سل

دکتر رباني -)ارشد معدني(دکتر رحيميسنتز وشناسایي کپلكس های معدني

(019) 

 ( دکتر غفوری01-01/01شيمي آلي )مختلط() -آز

 

 جلسات دانشگاه
 

 (011)شيمي سوترا مولكولي)ارشد نانو(دکتر دکامين

 (019)مباحث ویژه )دکتری آلي( دکتر نعيمي جمال

 (019)شيمي سطح )ارشد و دکتری فيزیک(دکتر سهرابي

 ژل)آموزش الكترونيكي( -شيمي سل

 (ساعت ارائه ندارد -آفالین)دکتر منطقي
 (010)شيمي آلي مهندسي شيمي دکتر جوانشير

 (دکتر ملكي01/09-01/08شيمي آلي )مختلط() -آز

 
- 

 
 

 سه شنبه

 (0شيمي فيزیک معدني)ارشد معدني(دکتر تجردی )

 (010شيمي و تكنولوژی نفت )ارشد تجزیه( دکتر انبياء)

 (011شيمي تجزیه مهندسي شيمي دکتر زارع)

 

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

 (0نانو مواد معدني)ارشد نانو( دکتر تجردی)

 (1))دکتری معدني(دکتر رحيمي تيشرفته شيمي آلي فلزی

 (0)مباحث نوین در شيمي آلي)ارشد آلي( دکتر ملكي 

 (019)سهرابي)ارشد فيزیک(دکتر 0ترمودیناميک آماری

  (دکتر زارع01-01/01شيمي تجزیه)مختلط(-آز

-نوین در شيمي  معدني )دکتری معدني( دکتر منطقي مباحث

 (0) دکتر تجردی

 (011شيمي هتروسيكل)ارشد آلي(دکتر غفوری)

 (0)مباحث ویژه )ارشد و دکتری فيزیک( دکترهاشميان زاده  

صفری )ارشد نانو( دکتر کاربرد سونوشيمي درسنتز مواد نانو

          (1)فرد

 دکتر زارع (01/00-01/09)شيمي تجزیه )مختلط(  -آز

 (019)دکامين  شيمي دارویي )ارشد آلي( دکتر

سينتيک ، ترمودیناميک  و مكانيسم واکنش های معدني)ارشد 

 (019معدني( )دکتر رحيمي()

 (0))دکتری فيزیک( دکتر هاشميان زاده 0شيمي کوانتوم 

 شيمي نظری ساختار های نانو

 )آموزش الكترونيكي(دکتر موسوی
 

 

 

 1سنجي مولكولي طيف 

 (0)دکتری آلي( دکتر ملكي )

 

شيمي تجزیه  -آز

(دکتر 01/09-01/06))مختلط(

 غفاری نژاد

 

 

 

 

 چهارشنبه
 (1-01آقای گرشاسبي) –شيمي فيزیک )مختلط( -آز

 
 (01-01/01)آقای گرشاسبي–شيمي فيزیک )مختلط(  -آز

 (01/00-01/09)آقای گرشاسبي–شيمي فيزیک )مختلط(  -آز
 

  

 

  69/ 0/01                      (   واقع در ساختمان علوم تایه010-011-019-019کالسهای )

 مي باشد ( واقع در دانشكده شيمي( 0-1-0-1کالسهای )

    )خ( :خواهران               )ب(: برادران                                                           


