
 

 

 

 

 
 دانشكده شيمي              

 )اصالح شده(69-69دوم امتحانات نيمسال برنامه 

 تاريخ 66-03/8 03/60-66 03/69-03/60

 آزمايشگاه شيمي عمومي )غيرمهندسي شيمي( ----------

 (آزمايشگاه شيمي عمومي )مهندسي شيمي
 

 0/69/ 42چهارشنبه ----------

 0/69/ 49پنج شنبه    

 0/69/  49جمعه   

 مهندسي شيمي()آلي   آزمايشگاه شيمي ----------

 
 0/69/ 42شنبه ----------

 )مهندسي شيمي(تجزيه   آزمايشگاه شيمي ----------

 

 0/69/ 48 شنبهيك ----------

 0/69/ 46 شنبهدو ---------- آزمايشگاه شيمي فيزيک)مهندسي شيمي( ----------

 آلي()دکتر نعيمي جمال(مباحث ويژه )دکتری 

 شيمي سطح )ارشد و دکتری  فيزيک()دکتر سهرابي(

دکتر غفاری -شيمي تجزيه در حاللهای نا آبي)دکتری تجزيه( )دکتر مالحسيني

 نژاد(

 

 شيمي دارويي)ارشد اآلي()دکتر دکامين(  

 مباحث نوين در شيمي تجزيه)ارشد تجزيه()دکتر ميالني(

 جوانشير(سونو شيمي)ارشدنانو()دکتر 

 شيمي فيزيک معدني)ارشدمعدني( )دکتر تجردی(

 

 62نانو مواد معدني)مجازی(

 (دکتر تجردی66-03/8)

 
 03/0/69سه شنبه 

 

----------- 

 
---------- 

 

 

 06/0/69چهارشنبه  ----------

 2/69/ 6پنج شنبه   تعطيل 

 2/69/  4جمعه  تعطيل 

 معدني()دکتر رحيمي()دکتری  پيشرفتهفلزی –شيمي آلي 

 )دکتری  آلي()دکتر ملكي(4طيف سنجي مولكولي 

 مباحث ويژه )ارشد  و دکتری فيزيک()دکتر هاشميان زاده(
 

 شيمي هتروسيكل)ارشد آلي()دکتر غفوری(

 کروماتو گرافي)ارشد تجزيه()دکتر مالحسيني(

 شيمي  سوپرا مولكولي)ارشد نانو()دکتر دکامين(

 فيزيک()دکتر موسوی( طيف سنجي مولكولي)ارشد
 

 69شيمي  نظری ساختارهای نانو)مجازی(

دکتر موسوی (66-03/8)
 2/69/  0شنبه

---------- ---------- 
 2/69/ 2يكشنبه  ----------

 69/ 9/2دوشنبه  ---------- عيد فطر                                                  ----------

 69/ 2/ 9سه شنبه  عيد فطر 

 شيمي تجزيه مهندسي شيمي

 دکتر منطقي(-مباحث نوين در شيمي معدني )دکتری  معدني()دکتر تجردی

 روش های نوين در تجزيه دستگاهي)دکتری تجزيه( )دکتر مالحسيني(

 سنتز مواد آلي)ارشد آلي( )دکتر جوانشير(

 )ارشد تجزيه()دکتر زارع(4اسپكتروسكوپي تجزيه ای 

 دکتر رباني(-شيمي آلي فلزی)ارشد معدني( )دکتر رحيمي
 

 69)مجازی(6روشهای سنتز مواد نانو ساختار

 م دکتر رباني(خان66-03/8)
 

 69/ 2/ 2چهارشنبه

 2/69/  8پنج شنبه  تعطيل 

 2/69/ 6جمعه   تعطيل 

 2/69/ 63شنبه  --------- -------------- -------------

 مباحث نوين در شيمي آلي)ارشد آلي()دکتر ملكي(

 

 تكنولوژی نفت)ارشد تجزيه( )دکتر انبياء(شيمي و 

 دکتر رباني(-مباحث نوين در شيمي معدني)ارشد معدني()دکتر منطقي

 )ارشد فيزيک()دکترسهرابي( 6ترموديناميک آماری

 نانو مواد معدني)ارشد نانو( )دکتر تجردی(

 62ژل)مجازی(-شيمي سل

دکتر منطقي( 66-03/8)
 2/69/ 66يكشنبه

 69/ 64/2دوشنبه -------------- ---------------- شيمي عمومي

 69/ 60/2سه شنبه  ---------- ---------- ------------

 مهندسي شيميشيمي آلي                

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

 خوردگي فلزات)ارشد تجزيه( )دکتر غفاری نژاد(

 کامپيوتر در شيمي )ارشد فيزيک( )دکتر موسوی(

 سينتيک،ترموديناميک و مكانيسم واکنش های معدني)ارشد معدني( 

 ) دکتر رحيمي(

 ژل)ارشد نانو()دکتر منطقي(-شيمي سل
 

شناسايي و تعيين ساختار نانو مواد 

 69)مجازی(6

 (آقای دکتر ملكي66-03/8)
 

 2/69/  62چهارشنبه



 


