
 

 97-98اول  برنامه هفتگي دانشكده شيمي نيمسال 

 ساعت

 روز

 

01 - 8 
01 - 01 01-01 07-01 09-07 

 شنبه

 

 (1سنتز آلی پیشرفته )دکتری آلی( دکتر جوانشیر)

 (011)دکتری و ارشد فیزیک(دکتر موسوی) 3شیمی کوانتوم 

 (011)شیمی آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر دکامین

 (011)آلی(دکتر غفوری شیمی آلی پیشرفته)ارشد

 (مواد 112)اکبرزادهدکتر (  برادران - مواد) یعموم یمیش

 (012)فرد  یمختلط(دکتر صفر-کیزی)ف یمهندس ریغ یعموم یمیش

 آقای دکترگرشاسبیخواهران( -شیمی عمومی غیر مهندسی)مواد - آز

 )آف الین()دکتر ملکی( 1شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد

 

 (011) دکتر هاشمیان زاده( کیزی)ارشد فشرفتهیپ کیزیف یمیش

 (011)طیف سنجی مولکولی )ارشد آلی(دکتر نعیمی جمال

 (011)( دکتر زارعهی)ارشد تجز طیف بینی اتمی تجزیه ای

 (012)مباحث نوین در شیمی معدنی)ارشد معدنی( دکتر صفری فرد

 (1)حدواسطهای فعال)دکتری آلی( دکتر غفوری

 (1)بیوشیمی معدنی پیشرفته)دکتری معدنی( دکتر رحیمی 

دانشكده  018) ینی(دکترمالحسمختلط-یمیش ی)مهندس یعموم یمیش

 مهندسي شيمي(

 (مواد 012 )دکتر اکبرزاده ( خواهران - مواد) یعموم یمیش

 آقای دکترگرشاسبی(11-13)شیمی عمومی مهندسی شیمی )مختلط(  - آز

 جلسات دانشکده

آقای خواهران( -شیمی عمومی غیر مهندسی)مواد - آز

 دکترگرشاسبی

 (011)ریاضیات در شیمی فیزیک)ارشد فیزیک( دکتر سهرابی 

 (012)یدکتر غفور-شناسایی و تعیین ساختارنانو مواد )ارشد نانو( دکتر ملکی

 (011)ینی(دکترمالحسمختلط-یمیش ی)مهندس یعموم یمیش
 آقای دکترگرشاسبیبرادران( -شیمی عمومی غیر مهندسی)مواد - آز

 

-)موادیمهندس ریغ یعموم یمیش -آز 

 یدکترگرشاسب یبرادران( آقا

 يكشنبه

 (011)ی(دکتر تجردیمعدن ی)دکتر یمعدن باتیدر ترک وندیساختار و پ

 (011الکترو شیمی تجزیه ای)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد )

 (011) فیزیک(دکتر موسوی)ارشد 3شیمی فیزیک 

 (012) دکتر ربانیطیف سنجی در ترکیبات معدنی)ارشد معدنی(

 (0)یالنیکتر مد-اءی(دکتر انبهیتجز ی)دکتر هیتجز یو حرارت یکینتیس یروشها

 (1)ری( دکتر جوانشی)ارشدآلیسنتز مواد آل یروش ها

 (مواد 112) منطقیدکتر(   برادران - مواد) یعموم یمیش

 (مكانيک 001)دکتر دولتخواه( برادران–شیمی عمومی غیر مهندسی )مکانیک 

 عسگریآقای خواهران( -یزیکف)غیر مهندسی شیمی عمومی  - آز

 )آف الین()دکتر ملکی( 1روش های سنتز نانو ساختار

 (011)ی نی(دکتر مالحسهی)ارشد تجز یجدا ساز ییایمیو ش کیزیف یروشها

 (011) فیزیک(دکتر سهرابی)ارشد و دکتری  سطح شیمی 

 (011)دکتر اکبرزاده-ی(دکتر تجردی)ارشد معدن شرفتهیپ یمعدن یمیش

 (012)ی(دکتر ربان79روش سنتز مواد نانو ساختار)ارشد نانو

 (0)شیمی هتروسیکل)دکتری آلی( دکتر دکامین

 (1دکتر انبياء )(هیتجز ی)دکتر مباحث ویژه

 (3) منطقی(دکتریمعدن ی)دکتریمعدن یمرهایپل یمیش

 یعسگر یآقا (11-13) برادران(شیمی عمومی مهندسی شیمی ) - آز

 (1)بیوشیمی معدنی )ارشد معدنی( دکتر رحیمی 

 (011)ملکی دکتر(یارشد آلمرهایسنتز پل

( دکتر برادران–شیمی عمومی غیر مهندسی )مکانیک 

 (011)گرشاسبی

 (111) اکبرزادهنانو)ارشد نانو( دکتر  یساختارها ینظر یمیش

 (012شیمی تجزیه مهندسی شیمی دکتر مالحسینی)

 یرعسگ یآقا( خواهران-فیزیک )غیر مهندسیشیمی عمومی  - آز

 (113)ی(دکتر ملکی)ارشد آلشرفتهیپ یآل کیزیف یمیش

 (011)مختلط( دکتر گرشاسبی–شیمی عمومی غیر مهندسی )مکانیک 

 (011)شیمی آلی مهندسی شیمی دکتر غفوری

 (1(دکتر صفری فرد)79ارشد نانو)سوپرا مولکولی

 (79ارشد نانو مجازی() آموزش الكترونيكيشیمی معدنی پیشرفته )

 دکتر اکبرزاده-دکتر منطقی

 یعسگر یآقابرادران( -فیزیک شیمی عمومی غیر مهندسی ) - آز

 

 
 

-)موادیمهندس ریغ یعموم یمیش -آز 

یعسگر یآقابرادران(   

 دوشنبه

 (1آلی( دکتر جوانشیر)سنتز آلی پیشرفته )دکتری 

 (011)دکتری و ارشد فیزیک(دکتر موسوی) 3شیمی کوانتوم 

 (011)شیمی آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر دکامین

 (011)شیمی آلی پیشرفته)ارشد آلی(دکتر غفوری

 (مواد 112)دکتر اکبرزاده(برادران - مواد) یعموم یمیش

 (012)فرد  یمختلط(دکتر صفر-کیزی)ف یمهندس ریغ یعموم یمیش

 (9-11شیمی آلی مهندسی شیمی)مختلط( آقای عسگری)-آز

 

 (011دکتر هاشمیان زاده )( کیزی)ارشد فشرفتهیپ کیزیف یمیش

 (011)طیف سنجی مولکولی )ارشد آلی(دکتر نعیمی جمال

 (011)( دکتر زارعهی)ارشد تجز طیف بینی اتمی تجزیه ای

 (012)صفری فردمباحث نوین در شیمی معدنی)ارشد معدنی( دکتر 

 (1)حدواسطهای فعال)دکتری آلی( دکتر غفوری

 (1)بیوشیمی معدنی پیشرفته)دکتری معدنی( دکتر رحیمی 

دانشكده  018)؟()ینی(دکترمالحسخواهران-یمیش ی)مهندس یعموم یمیش

 (يميش يمهندس

 (مواد 012) دکتر اکبرزاده (  خواهران - مواد) یعموم یمیش

 (01-01)شیمی)مختلط( آقای عسگریشیمی آلی مهندسی -آز

 

 جلسات دانشگاه
 

 (011)ریاضیات در شیمی فیزیک)ارشد فیزیک( دکتر سهرابی 

 (012)یدکتر غفور-شناسایی و تعیین ساختارنانو مواد )ارشد نانو( دکتر ملکی

 (011)ینی(دکترمالحسبرادران-یمیش ی)مهندس یعموم یمیش

 (دکتر جوانشیرالكترونيكيآموزش ( )79)ارشد نانو مجازی سونو شیمی
 

 

 

-31/17شیمی آلی )مختلط() -آز

 (دکترغفوری19

 

 

 
 

 سه شنبه

 (011)ی(دکتر تجردیمعدن ی)دکتر یمعدن باتیدر ترک وندیساختار و پ

 (011الکترو شیمی تجزیه ای)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد )

 (011) )ارشد فیزیک(دکتر موسوی3شیمی فیزیک 

 (012) معدنی)ارشد معدنی(دکتر ربانیطیف سنجی در ترکیبات 

 (0)یالنیکتر مد-اءی(دکتر انبهیتجز ی)دکتر هیتجز یو حرارت یکینتیس یروشها

 (1)ری( دکتر جوانشی)ارشدآلیسنتز مواد آل یروش ها

 (مواد 112) دکترمنطقی(   برادران - مواد) یعموم یمیش

 (مكانيک 001)( دکتر دولتخواهبرادران–شیمی عمومی غیر مهندسی )مکانیک 

  ( دکتر مالحسینی9-11شیمی تجزیه)مختلط( ) - آز

 (011ی )نی(دکتر مالحسهی)ارشد تجز یجدا ساز ییایمیو ش کیزیف یروشها

 (011) )ارشد و دکتری فیزیک(دکتر سهرابیسطح شیمی 

 (011)دکتر اکبرزاده-ی(دکتر تجردی)ارشد معدن شرفتهیپ یمعدن یمیش

 (012)ی(دکتر ربان79ساختار)ارشد نانوروش سنتز مواد نانو 

 (0)شیمی هتروسیکل)دکتری آلی( دکتر دکامین

 (1دکتر انبياء )(هیتجز ی)دکتر مباحث ویژه

 (3) منطقی(دکتریمعدن ی)دکتریمعدن یمرهایپل یمیش

 ( دکترزارع11-13( ))برادرانشیمی تجزیه - آز 

 (1)بیوشیمی معدنی )ارشد معدنی( دکتر رحیمی 

 (011)ملکی دکتر(یارشد آلمرهایسنتز پل

( دکتر برادران–شیمی عمومی غیر مهندسی )مکانیک 

 (011)گرشاسبی

 (111) اکبرزادهنانو)ارشد نانو( دکتر  یساختارها ینظر یمیش

 (012شیمی تجزیه مهندسی شیمی دکتر مالحسینی)

 ( دکتر غفاری نژاد13-11شیمی تجزیه)مختلط() - آز

 (113)ی(دکتر ملکی)ارشد آلشرفتهیپ یآل کیزیف یمیش

 (011)مختلط( دکتر گرشاسبی–شیمی عمومی غیر مهندسی )مکانیک 

 (011)شیمی آلی مهندسی شیمی دکتر غفوری

 (1(دکتر صفری فرد)79ارشد نانو)سوپرا مولکولی

 (79نانو مجازیارشد () آموزش الكترونيكيشیمی  تجزیه پیشرفته )

 دکتر زارع-دکتر مالحسینی

 

 

 
_____________ 

 ________ (13-11) آقای  دکترگرشاسبی–شیمی فیزیک )مختلط(  - آز (11-13)آقای  دکترگرشاسبی–شیمی فیزیک )مختلط(  - آز (9-11)آقای  دکترگرشاسبی–شیمی فیزیک )مختلط(  - آز چهارشنبه

)آموزش شیمی سوپرا مولکولی

دکتر (79ارشد نانو مجازی()یکیالکترون

 دکامین

 

 

 (دکتر غفوری79ارشد نانو مجازی() یکیآموزش الکترونشیمی آلی پیشرفته ) شنبه پنج

() دکتر آموزش الكترونيكي( )79نانو فناوری پلیمرها)ارشد نانو مجازی

 (نعیمی جمال

 

______________ 
 (   واقع در ساختمان علوم پايه                   011-011-011-012کالس های )

  )ب(: برادران         )خ( :خواهران      
 

 


