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)هفته اول()هفته اول(                                                                                                                  دانشكده شيمي95-96 اول  برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10-16نوبت سوم  11-10نوبت دوم  03/8-11نوبت اول  روز و تاريخ

 11/13/95شنبه 

  يعموم يشيم مايشگاهآز:  درس  

 آقاي عسگري-آقاي گرشاسبي آقايان: اساتيد:

 نيدهقا آقاي مدرس-  آقاي اقتصادي مراقبين:

 نفر 88تعداد:  زيرزمين طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

 

 11/13/95 شنبهيك

 مهندسي شيمي عمومي يشيم مايشگاهآز :  درس  

 آقاي گرشاسبي   اساتيد:

  آقاي اقتصادي ين:مراقب

 نفر11 تعداد: زيرزمين طبقه راهرو       پايه علوم ساختمان: كالس

 

 10/13/95 شنبهدو

 آلي مهندسي شيمي  يشيم مايشگاهآز :  درس  

 دكترغفوريآقاي  اساتيد:

  زند   يآقاي اسماعيل مراقبين:

 نفر11تعداد: زيرزمين طبقه راهرو       پايه علوم ساختمان: كالس

  

 18/13/95شنبه  سه

 تجزيه  مهندسي شيمي يشيم مايشگاه:  آز درس  

 آقاي گرشاسبي -دكتر غفاري نژاد  آقاي اساتيد:

 آقاي اقتصادي  مراقبين:

  نفر15تعداد:  زيرزمين طبقه راهرو          پايه علوم ساختمان كالس

 

 15/13/95چهارشنبه 

 فيزيک مهندسي شيمي يشيم مايشگاهآز:  درس  

 قاي گرشاسبيآاساتيد:

 مهسا علي محمديان مراقبين:

8 نفر  كالس: ساختمان علوم پايه           راهرو طبقه زيرزمين              تعداد
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 )هفته دوم(                                                                                                                  دانشكده شيمي95-96 اولبرنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال  

 10-16نوبت سوم  11-10نوبت دوم  03/8-11نوبت اول  و تاريخروز 

 18/13/95شنبه 

  شيمي آلي پيشرفته)مجازي(شيمي آلي پيشرفته)مجازي(

  ()آقاي دكتر غفوري(()آقاي دكتر غفوري(88//0303--1111))

 طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

 نفر   03    تعداد:  زيرزمين

 كمانكش  خانم-دهقاني آقاي مراقبين:

  دكتري()دانشجويان 

 آقاي دكتر غفوري :اساتيد               )ارشد آلي(شيمي آلي پيشرفته  : درس

  نفر6اد:تعد           130  كالس:خانم  افسانه رشيدي زاده)دانشجوي دكتري(:   مراقبين   

 آقاي دكتر دكامين :اساتيد               شيمي آلي پيشرفته )ساير گرايشها( : درس

  نفر13اد:تعد           138  س:كالدانشجوي دكتري()   رضايي خانم  :  مراقبين   

 : سينتيک  شيميايي  )ارشد  فيزيک(            اساتيد: خانم دكتر سهرابيدرس 

 نفر 15 تعداد        135 كالس       )دانشجوي دكتري( آقاي پيري:  مراقبين

 خانم دكتر رباني-درس: بيوشيمي معدني)ارشد معدني(    اساتيد: آقاي دكتر رحيمي

 نفر 11 تعداد       136 كالس                               اساتيددرس    :  نمراقبي

 

 روشهاي سينتيكي و حرارتي تجزيه )دكتري تجزيه(    : درس

 دكتر ميالني-دكتر انبياء:: آقايان  :اساتيد   

      نفر1 تعداد:     شيمي دانشكده0كالس  اساتيددرس     مراقبين:

 رفته )دكتري آلي(  اساتيد:  آقاي دكتر دكامين: هتروسيكل پيش درس

   نفر1 تعداد:     شيمي دانشكده1كالس    )خانم خرازي(استاد درس      مراقبين:

 خانم دكتر سهرابياساتيد:  مباحث ويژه )دكتري فيزيک(                 :  درس 

 شيمي دانشكده1 كالس        نفر8 تعداد:         )دانشجوي دكتري( پناهيخانم   مراقبين:

   آقاي دكتر ملكيشيمي آلي مهندسي شيمي    استاد درس: :     درس

       نفر03 تعداد:    پايه علوم 130كالس    )دانشجوي دكتري(          زند ياسماعيل آقاي     مراقبين:

 19/13/95يكشنبه 

_ 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

 

 آقاي دكترميالني :اساتيد               جزيه(الكترو شيمي تجزيه اي)ارشد ت : درس

 نفر16اد:تعد       پايه علوم 130  كالس:)دانشجوي دكتري(          خانم عاطفه امامي:  مراقبين   

 

 

______________________________ 

 13/13/95دوشنبه 

  

  

  ((مجازيمجازيسوپرا مولكولي) سوپرا مولكولي) شيمي شيمي 

  آقاي دكتر دكامينآقاي دكتر دكامين((88//0303--1111))

 قهطب راهرو    پايه علوم ساختمان

 نفر    05        تعداد:  زيرزمين

 كمانكش  خانم -كامل خانم مراقبين:

  دكتري()دانشجويان 
____  

 درس: نانو فناوري پليمرها)ارشد نانو(        اساتيد آقاي دكتر ملكي

 نفر10 تعداد  130 كالس       )دانشجوي دكتري(  زليخا حاجي زادهخانم :  مراقبين

 آقاي دكتر منفرد اساتيد:ارشد معدني(   : شيمي معدني پيشرفته )درس

 نفر16اد:تعد                 138  كالس )دانشجوي دكتري(     جباريان خانم   مراقبين:

 خانم دكتر رباني-آقاي دكتررحيمي اساتيد:(   ساير گرايشها: شيمي معدني پيشرفته )درس

 نفر16اد:تعد              135  كالس                                            اساتيددرس مراقبين:

 
  

  

  

  

  دكتر دكتر   آقايآقايساختار پيوند در تركيبات معدني)دكتري معدني و شيمي فيزيک(       استاد درس:ساختار پيوند در تركيبات معدني)دكتري معدني و شيمي فيزيک(       استاد درس:

  منفردمنفرد

       نفر6   تعداد:   شيمي دانشكده  0كالس    )دانشجوي دكتري(        خانم پناهي    مراقبين:

 11/13/95سه شنبه 

  

  

  
__________________________________  

  
__________________________________ 

    

 

  
__________________________________ 
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 11/13/95جهارشنبه 

  

  

  ((مجازيمجازيپيشرفته) پيشرفته)   شيمي معدني شيمي معدني 

  (خانم دكتر منطقي(خانم دكتر منطقي88//0303--1111))

 طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

 نفر   03      تعداد:  زيرزمين

 دهقاني آقاي -كامل خانم مراقبين:

  دكتري()دانشجويان 

 خانم دكتر ربانياساتيد:                    )ارشد نانو(   1واد نانو ساختارروشهاي سنتز مدرس: 

 نفر11اد:تعد                 پايه علوم 130 كالس                     مراقبين: خانم سعيد زاده)دانشجوي دكتري(

 نم دكتر مالحسينيخا  ساتيد:ا               روشهاي فيزيكي و شيميايي جدا سازي )ارشد تجزيه(:  درس

 نفر11 : تعداد                   پايه علوم 381    كالس   )دانشجوي دكتري(    آقاي پيري :مراقبين

 آقاي دكتر نعيمي جمالاساتيد:    طيف سنجي مولكولي )ارشد آلي(درس : 

 نفر11 : تعداد      پايه علوم 351    كالس ()دانشجو دكتري پناهي خانم مراقبين: 

 موسوي)ارشد فيزيک(                      اساتيد: آقاي دكتر 1: شيمي كوانتوم درس

 نفر15اد:تعد            پايه علوم  136 كالس)دانشجوي دكتري(                      خانم   سقا نژادمراقبين: 

 دكتر منطقي-خانم دكتر تجردي :اساتيد     پليمر هاي معدني)دكتري معدني( : درس

 نفر1اد:تعد           پايه علوم زمين زير طبقه راهرو  كالس:اساتيد درس                               :   مراقبين   

آقاي دكتر  :اساتيد              شيمي حالت بر انگيخته حد واسطهاي فعال)دكتري آلي(  : درس

 غفوري

  نفر5اد:تعد           شيمي ذانشكده 1  كالس:)دانشجوي دكتري(     خانم رضايي  :   مراقبين   

 

 )هفته سوم(                                                                                                                  دانشكده شيمي95-96 اولبرنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال                                               

 

 10-16بت سوم نو 11-10نوبت دوم  8-11نوبت اول  روز و تاريخ

 15/13/95شنبه 

 )مجازي(نانو فناوري پليمرها

  آقاي دكتر نعيمي جمالآقاي دكتر نعيمي جمال((88//0303--1111))

  زيرزمين طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

 نفر     01    تعداد:

 زاده حاجي زليخا -جباريان  خانم مراقبين:

 دكتري()دانشجويان 

 خانم دكتر تجردياتيد: اس                  كريستالو گرافي)ارشد معدني(: درس

    نفر15تعداد  130 كالس:  اساتيد

  )دانشجوي دكتري(خانم سقا طهراني : مراقبين   

 خانم دكتر سهرابي :اساتيد               شيمي فيزيک پيشرفته)ارشد فيزيک( : درس

  رنف15اد:تعد           138  كالس:خانم  رشيدي زاده    )دانشجوي دكتري(:   مراقبين   

 آقاي دكتر زارعاساتيد:    )ارشد تجزيه(1اسپكتروسكوپي درس : 

 نفر16 : تعداد      پايه علوم 135    كالس )دانشجو دكتري(    زند يآقاي اسماعيل   مراقبين:

 شيمي فيزيک آلي)ارشد آلي(   : درس

 نفر 11 تعداد    613 كالس      آقاي دكتر ملكي           :اساتيد   

 )دانشجو دكتري(           خانم رضايي            مراقبين:

 

 : آقاي دكتر هاشميان زاده ساتيد)دكتري فيزيک(  ا 1: ترمو ديناميک آماري درس 

 ادتعد        شيمي دانشكده  0 كالس: )دانشجوي دكتري(  خانم سعيد زاده     مراقبين:

 نفر8:

دكتر -انبياءدكتر  ان:: آقاي اتيدس(  اتجزيه )دكتري مباحث نوين در شيمي تجزيه: درس

 ميالني

 نفر1: ادتعد        شيمي دانشكده 1 كالس:اساتيد درس               مراقبين:

 : آقاي دكتر غفاري نژاد ساتيد: شيمي تجزيه مهندسي شيمي   ادرس

     پايه علوم    اول طبقه راهرو : كالس )دانشجوي دكتري(    آقاي دهقاني        مراقبين:

 نفر06: ادتعد

 دكتر رباني-: خانمها دكتر منطقي ساتيد: شيمي عمومي مهندسي شيمي   ادرس

 اول طبقه راهرو كالس:  )دانشجوي دكتري(  خانم كمانكش   -  اساتيد درس          مراقبين:

 فرن58: ادتعد        پايه علوم

 

 

 16/13/95يكشنبه 

  

  

  

  

______________  ______________  
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 11/13/95نبه دوش

 شيمي تجزيه پيشرفته )مجازي(

  خانم دكتر مالحسينيخانم دكتر مالحسيني--آقاي دكتر زارعآقاي دكتر زارع((88//0303--1111))

  زيرزمين طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

 نفر   01      تعداد:

 درس اساتيد-كامل خانم مراقبين:

 دكتري()دانشجويان 

 

 :  آقاي دكتر غفاري نژادتيداسا                      الكترو شيمي صنعتي )ارشد تجزيه(:   درس

 نفر9اد:تعد                 130  كالس          )دانشجوي دكتري(آقاي پيري      مراقبين:

دكتر  -آقايان دكتر زارع :اساتيد               )ارشد نانو( 1شناسايي و تعيين ساختار نانو مواد  : درس

 غفوري

  فرن10اد:تعد         138  كالس::  اساتيد درس       مراقبين   

 

 -خانم دكتر منطقي -خانم دكتر رباني اساتيد:       شيمي عموميدرس : 

 منفردآقاي دكتر  -خانم دكتر جوانشير -خانم دكتر مالحسيني

 خانم پناهي- كريمي –خاني  -آقايان  گلي-ذبيحي -ميرزاپور–مراقبين : خانمها اورعي 

 فرن116: ادتعد     پايه علوم   اول طبقه راهرو كالس:

 _____________ _____________ _____________ 18/13/95سه شنبه 

 19/13/95چهارشنبه 

 )مجازي( سونو شيمي

  آخانم دكتر مالحسينيآخانم دكتر مالحسيني((88//0303--1111))

  زيرزمين طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

 نفر   05      تعداد:

 آقاي-زاده حاجي زليخا خانم مراقبين:

 دهقاني

 دكتري( )دانشجويان

    شيمي نظري ساختارهاي نانو)ارشد نانو(: درس

 نفر15 تعداد    130 كالس  موسوي آقاي دكتر :اساتيد   

 )دانشجوي دكتري(آقاي پيري مرافبين : 

 زارع:  آقاي دكتر اساتيد                      )ارشد تجزيه( تجزيه مقادير بسيار كم:   درس

 نفر1اد:تعد              138  كالس          )دانشجوي دكتري(   زند يآقاي اسماعيل  مراقبين:

    (فيزيک)ارشد الكترو شيمي پيشرفته : درس

 نفر8 تعداد    135 كالس  موسوي آقاي دكتر :اساتيد   

 )دانشجوي دكتري( خانم سقا طهرانيمرافبين : 

 انم دكتر منطقيخ  :اساتيد       معدني )ارشد معدني(درتركيبات   طيف سنجي   :درس

       نفر15: تعداد      136 كالس   )دانشجوي دكتري( خانم كمانكش  مراقبين:

 

 آقاي دكتر رحيمياساتيد:    )دكتري معدني(        بيو شيمي معدني پيشرفته درس:  

 نفر1: ادتعد       شيمي دانشكده 0 كالس:  خانم سعيد زاده )دانشجوي دكتري(   مراقبين:

 آقاي دكتر زارعاساتيد:    ليل آماري نتايج)دكتري تجزيه( تحدرس : 

 نفر 13 : تعداد      شيمي دانشگكده 1    كالس )دانشجو دكتري(     خانم جباريان مراقبين: 

 خانم دكتر جوانشيراساتيد:    سنتز آلي پيشرفته )دكتري آلي((درس : 

 نفر1 : تعداد      شيمي هدانشكد1    كالس ()دانشجو دكتري رضاييخانم  مراقبين: 

 

 

                                                          

 قابل توجه اساتيد محترم ودانشجويان گرامي:

 كليه امتحانات دانشجويان كارشناسي ارشد و دانشجويان سرويسي        در ساختمان علوم پايه مي باشد مكان برگزاري

 

 دانشكده شيمي مي باشد 1و1انشجويان دكتري  در كالس هاي امتحانات د كان برگزاري


