
 

 

 
 دانشكده شيمي              

 98-99اول   امتحانات نيمسال برنامه 

 تاريخ 66-13/8 61-66 61-61

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

 آزمايشگاه شيمي عمومي )مهندسي شيمي(
 

 61/63/98شنبه ----------

 61/63/98يكشنبه ---------- ---------- ----------

 61/63/98 دوشنبه ---------- مهندسي شيمي()آلي   آزمايشگاه شيمي ----------

 61/63/98سه شنبه ---------- )مهندسي شيمي( هيآزمايشگاه شيمي  تجز ----------

 63/98/ 68چهارشنبه ---------- (يميش ي)مهندسکيزيف يميش شگاهيآزما ----------

 پنج شنبه ---------- ---------- ----------

 جمعه  ---------- ---------- ----------

 حدواسطهای فعال)دکتری آلي( دکتر غفوری

 دکتری تجزيه(دکتر انبياءمباحث ويژه)

 

 شيمي آلي پيشرفته)ارشد آلي( دکتر غفوری

 روشهای فيزيكي و شيميايي جدا سازی )ارشد تجزيه( دکتر مالحسيني

 فيزيک(دکتر سهرابيرياضيات در شيمي فيزيک)ارشد 

 

 (98)شيمي  تجزيه پيشرفته

 دکتر زارع-دکتر مالحسيني          

 )ساختمان شيمي راهرو طبقه اول(

 16/63/98شنبه 

 

 دکتر رباني(روش سنتز مواد نانو ساختار)ارشد نانو  -----------
 

 

 (91نانو فناوری پليمرها)نانو مجازی 

 دکتر نعيمي جمال

 )ساختمان شيمي راهرو طبقه اول(

 11/63/98يكشنبه 

 بيو شيمي معدني پيشرفته)دکتری معدني( دکتر رحيمي

 شيمي  آلي مهندسي شيمي)دکتر غفوری(
 

 طيف سنجي مولكولي)ارشد آلي(دکتر نعيمي جمال

 )ارشد تجزيه( دکتر زارعطيف بيني اتمي تجزيه ای

 )ارشد فيزيک( دکتر هاشميان زادهشيمي فيزيک پيشرفته

 

 

 

 (98)شيمي آلي پيشرفته

 غفوریدکتر 

 )ساختمان شيمي راهرو طبقه اول(
 

 11/63/98دوشنبه 

---------- 
 

 ---------- شيمي نظری ساختارهای نانو)ارشد نانو( دکتر اکبرزاده
 11/63/98سه شنبه 

 هترو سيكل پيشرفته )دکتری آلي( دکتر دکامين 

 )ارشد و دکتری(دکتر موسوی1شيمي کوانتوم 

      

 

      
 

 

 فيزيک آلي )ارشد آلي( دکتر ملكي شيمي

 دکتر غفاری نژاد(الكترو شيمي تجزيه ای )ارشد تجزيه 

 دگتر اکبرزاده-دکتر تجردی)ارشد معدني( شيمي معدني پيشرفته
 

 (91شيمي سوپرا مولكول)نانو مجازی

 دکتر دکامين

 )ساختمان شيمي راهرو طبقه اول( 

 

 11/63/98چهارشنبه 

 11/63/98پنج شنبه  ---------- ---------- ----------

 11/63/98جمعه  ---------- ---------- ----------

 ميالني دکتر-روشهای سينتيكي و حرارتي تجزيه )دکتری تجزيه(دکتر انبياء

 ساختارو پيوند در ترکيبات معدني)دکتری معدني(دکتر تجردی

 (مالحسيني)دکتر شيمي تجزيه مهندسي شيمي

 
 

 جوانشيرسنتز مواد آلي)ارشد آلي( دکتر روش های 

 )ارشد فيزيک(دکتر موسوی 1شيمي فيزيک 

 بيو شيمي معدني)ارشد معدني( دکتر رحيمي
 

 (98)شيمي معدني پيشرفته

 آقای دکتر اکبرزاده– خانم دکتر منطقي

 )ساختمان شيمي راهرو طبقه اول(

 )اف الين(6روش های سنتز نانو ساختار

 اول()ساختمان شيمي راهرو طبقه دکتر ملكي

 18/63/98شنبه 

_________ 
 سوپرا مولكولي)ارشد نانو( دکتر صفری فرد

 
 63/98/ 19يكشنبه ____________

دکتر -ي شيمي )دکتر صفری فردمهندس ي غير عموم يميش

 (دکتر دولتخواه-دکتر گرشاسبي-دکتر منطقي-اکبرزاده

 شيمي آلي پيشرفته)ارشد آلي( دکتر دکامين

 دکتر سهرابي فيزيک()ارشد سينتيک شيميايي

 مباحث نوين در شيمي معدني)ارشد معدني( دکتر صفری فرد

 (91سونوشيمي)

 جوانشيردکتر 

 ()ساختمان شيمي راهرو طبقه اول

 13/63/98دوشنبه 

 شيمي عمومي مهندسي شيمي)دکتر مالحسيني(

 شيمي پليمرهای معدني)دکتری معدني( دکتر منطقي
 

 دکتر غفوری-مواد )ارشد نانو( دکتر ملكيشناسايي و تعيين  ساختار نانو 
 

________ 

 
 6/66/98سه شنبه 

 سنتز آلي پيشرفته)دکتری آلي(دکتر جوانشير

 سهرابي)ارشد و دکتری فيزيک(دکتر سطح  شيمي 

 ملكيسنتز پليمرها)ارشد آلي(دکتر 

 ربانيطيف سنجي در ترکيبات معدني)ارشد معدني( دکتر 

 )اف الين(6مواد شناسايي و تعيين ساختار نانو

 )ساختمان شيمي راهرو طبقه اولدکتر ملكي
 1/66/98چهارشنبه 

 


