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))هفته اولهفته اول((                                                                                                                  دانشكده شيمي92-93 دوم برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال                                                               

  
  
  
  

 30/13-30/16نوبت سوم  11-30/13نوبت دوم  8-11نوبت اول  روز و تاريخ

 3/3/93 شنبه

 )يغير مهندس( يعموم يشيم مايشگاهآز:  درس  

  آقاي اكبرزاده-غفوريدكتر-ملكيدكتر :آقايان :اساتيد
  آقاي اقتصادي–يعقوبيخانم  :مراقبين
  نفر 54:تعداد  زيرزمين طبقه راهرو    پايه علوم ساختمان

  آلي مهندسي شيمي  يشيم مايشگاهآز :  درس   
  ترغفوريدك - دكتر ملكي:آقايان :اساتيد
  آقاي دولت آبادي–آقاي اسكندر پور  :مراقبين
   نفر37:تعداد زيرزمين طبقه راهرو       پايه علوم ساختمان: كالس

 4/3/93 شنبهيك

  مهندسي شيمي عمومي يشيم مايشگاهآز :  درس  
  آقاي اكبرزاده-سعادتي نسبدكتر - دكتر ملكي:انآقاي :اساتيد
  قتصاديآقاي ا –اسكندر پور آقاي  :مراقبين
  نفر70 :تعداد زيرزمين طبقه راهرو       پايه علوم ساختمان: كالس

  

 5/3/93 شنبهدو

  تجزيه  مهندسي شيمي يشيم مايشگاهآز :  درس  
  دكتر زارع-دكتر مالحسيني-غفاري نژاددكتر   :انآقاي :اساتيد
  آقاي اقتصادي  :مراقبين
 نفر 28:تعداد  ينزيرزم طبقه راهرو          پايه علوم ساختمان :كالس

  

 7/3/93چهارشنبه 

  فيزيك مهندسي شيمي يشيم مايشگاهآز:  درس  
  سعادتي نسب آقاي  :اساتيد
  آقاي اقتصادي :مراقبين

كالس: ساختمان علوم پايه           راهرو طبقه زيرزمين              تعداد:20 نفر

  



 هرو

 2

  
  
  
  
  
  

  )هفته دوم(                           دانشكده شيمي 92-93 دوم  برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال
 30/13-30/16نوبت سوم  11-30/13نوبت دوم  8-11نوبت اول  روز و تاريخ

  ______________________________________ 10/3/93هشنب

  آقاي دكتر زارع :اساتيد               )ارشد تجزيه(تجزيه مقادير بسياركم  : درس
   نفر13:ادتعد           103  :كالس)انشجوي دكتريد(خانم پناهي :   مراقبين   

  )ارشد فيزيك( سينتيك شيميايي پيشرفتهدرس 
  سعادتي نسبآقاي دكتر : اساتيد
  نفر 01 تعداد        104 كالس        )دانشجوي دكتري(  شهبازي آقاي :  مراقبين
  )آليارشد (مباحث نوين در شيمي آلي:  درس
  آقاي دكتر غفوري -ملكيآقاي دكتر :  اساتيد
  نفر 8 تعداد         105 كالس       درس اساتيد : مراقبين
  )آليارشد (مباحث نوين در شيمي آلي:  درس
  خانم دكتر جوانشير -آقاي دكتر دكامين:  اساتيد
  نفر 9 تعداد         105 كالس         درساساتيد : مراقبين

  

      )آلي دكتري( مباحث نوين در شيمي آلي : درس
  نعيمي جمالآقاي دكتر :اساتيد   

     شيمي دانشكده1كالس   )دانشجوي دكتري(خانم زرگري    :مراقبين
                                                         نفر 7 :تعداد
  ))فيزيكفيزيك  دكتريدكتري((  الكتروشيمي پيشرفتهالكتروشيمي پيشرفته  ::درسدرس
  آقاي دكتر سيد سجاديآقاي دكتر سيد سجادي: : اساتيداساتيد
  نفر 1 :تعداد شيمي دانشكده  2  سكال      استاددرساستاددرس: : مراقبينمراقبين
  ))ارشد معدنيارشد معدني((شيمي فيزيك معدنيشيمي فيزيك معدني: : درسدرس
  خانم دكتر تجرديخانم دكتر تجردي::اساتيداساتيد
 :تعداد شيمي دانشكده  3  كالس)دانشجوي دكتري(كريميكريمي  خانمخانم  ::مراقبينمراقبين

  نفر 16
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 11/3/93هشنبيك

_  
  
  
  
  
  
  
___  __________________________________ ______________________________  

  
آقاي دكتر : اساتيد                           )نانو( كاربرد سونو شيمي در سنتز مواد نانو:   درس
  غفوري
  نفر8:ادتعد                 103  كالس          رباني خانم      :مراقبين

 

: اساتيد )                تجزيه دكتري( روشهاي نوين در آناليز دستگاهي:  درس
  سينيخانم دكتر مالح

  شيمي دانشكده 1 كالس        نفر8 :تعداد              سدر استاد :مراقبين
  )معدني دكتري(معدني  مباحث نوين در شيمي :  درس
  منطقيخانم دكتر :  اساتيد
  نفر 2 تعداد         شيمي دانشكده 2 كالس استاددرس: مراقبين

   12/3/93دوشنبه 
__________________________________

__________________ 
________________________________________  

 13/3/93سه شنبه 

  
  

____________________________________  

  آقاي دكتر موسوي  :اساتيد       )فيزيك ارشد( 1ترمو ديناميك آماري  :درس
                                       103  كالس)   دانشجوي دكتري(خانم يعقوبي    :مراقبين

  نفر15:ادتعد
  آقاي دكترغفاري نژاد  :اساتيد       )شدتجزيهار( خوردگي فلزات :  درس

  نفر12:ادتعد                                             104  كالس                 ربانيخانم     :مراقبين
  خانم دكتر منطقي  :اساتيد       )ارشد معدني( طيف سنجي در شيمي معدني :  درس

                                                                     105كالس )تريدانشجوي دك(خانم  پناهي   :مراقبين
  نفر18:ادتعد
  آقاي دكتر دكامين   :اساتيد       )ارشد آلي( شيمي دارويي :  درس

                                             106  كالس                )    دانشجوي دكتري(آقاي مومني   :مراقبين
 نفر15:ادتعد

  آقاي دكتر غفوري :اساتيدشيمي آلي مهندسي شيمي     : درس
        زمين زير طبقه راهرو    )دانشجوي دكتري( زرگريخانم   :مراقبين

  نفر26:ادتعد
  

  خانم دكتر سهرابي  :اساتيد)   دكتري فيزيك(3شيمي كوانتوم : درس
  شيمي دانشكده 1 كالس        نفر2 :تعداد   رس  استاد د :مراقبين

  

                                              
  )هفته سوم(                                                              دانشكده شيمي 92-93 دوم  برنامه امتحانات و مراقبت هاي نيمسال                                               

  
 30/13-30/16نوبت سوم  11-30/13نوبت دوم  8-11نوبت اول  روز و تاريخ

  ______________  17/3/93شنبه 

     )معدني  ارشد( سنتيك و ترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني: درس
  نفر 17 تعداد    103 كالس  آقاي دكتر رحيمي:اساتيد   

  )نشجوي دكتريدا(يعقوبي  خانم : مرافبين 
  )فيزيكارشد(  سطحشيمي : درس

  خانم دكتر تجردي:  ساتيدا    )معدني دكتري(كريستالو گرافي: درس 
  نفر2: ادتعد        شيمي دانشكده    1 :كالس      سدر استاد          :مراقبين
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     نفر11تعداد  104 كالس          خانم دكتر سهرابي:  اساتيد
   )دانشجوي دكتري(   شهبازي آقاي : مراقبين   

  آقاي دكتر نعيمي جمال :اساتيد               )نانو( نانو فناوري پليمرها : درس
   نفر12:ادتعد           510  :كالس)كتريدانشجوي د( مومني  آقاي  :  مراقبين   

  )ارشد تجزيه( شيمي تكنولوژ ي نفت : درس
     نفر7تعداد  610 كالسآقاي دكتر انبياء          :  اساتيد

        استاددرس: مراقبين   
  

 18/3/93يكشنبه 

  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________

_______________  
  خانم رباني: اساتيد    شيمي عمومي مهندسي شيمي:درس

  نفر12: ادتعد           103 :كالس      )دانشجوي دكتري(خانم پناهي         :مراقبين

 ______________ 19/3/93دوشنبه 

هاشميان آقاي دكتر   :ساتيدا                )فيزيكارشد(   مباني كامپيوتر در شيمي  : درس
  زاده

  نفر13 : تعداد                    103    كالس   )دانشجوي دكتري(كريمي  خانم  :مراقبين
  خانم دكتر تجردي  :ساتيدا                )نانو(    نانو مواد معدني : درس
  نفر26 : تعداد                    104    كالس  )دانشجوي دكتري( آقاي مومني :اقبينمر
  

  آقاي دكتر ملكي: اساتيد            )دكتري آلي(2طيف سنجي مولكولي :  درس
 )دانشجوي دكتري(شهبازيآقاي   :مراقبين

  
  نفر7 : تعداد          شيمي دانشكده 1   كالس  
 

 _____________  20/3/93سه شنبه 

  خانم دكتر جوانشير :اساتيد     )آليارشد (روشهاي سنتز آلي:درس
  نفر19: تعداد                    103    كالس     خانم رباني: مراقبين 

  آقاي دكتر رحيمي: اساتيد   )معدنيارشد (بيو شيمي معدني: درس 
  نفر6 : تعداد                    شيمي دانشكده 1    كالس )دانشجو دكتري(خانم يعقوبي: مراقبين

  

  آقاي دكتر سعادتي نسب  :ساتيدا     شيمي عمومي غير مهندسي شيمي:  درس
 )دانشجوي دكتري(خانم زرگري  :مراقبين

  نفر16 : تعداد        104 كالس 
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  )چهارمهفته (                                                       دانشكده شيمي 92-93 دوم و مراقبت هاي نيمسال برنامه امتحانات                                                              
 30/13-30/16نوبت سوم  11-30/13نوبت دوم  8-11نوبت اول  روز و تاريخ

 21/3/93چهارشنبه 

  
  
  
  
  

____________________________________  

  موسويآقاي دكتر :  اساتيد         )فيزيكارشد (الكتروشيمي پيشرفته : درس
  نفر9:تعداد              310  كالس       )دانشجوي دكتري( خانم پناهي  :مراقبين

  آقاي دكتر ميالني :اساتيد                )تجزيه ارشد(مباحث نوين در شيمي تجزيه: درس  
  نفر11:تعداد              410  السك   )          دانشجو دكتري(كريمي خانم   : مراقبين 

  
  منطقيخانم دكتر : ساتيدا   )نانو(سل ژل شيمي :درس

  نفر 15 تعداد    105 كالس ربانيخانم   :مراقبين

  
  خانم دكتر مالحسيني :اساتيد    شيمي تجزيه مهندسي شيمي :درس

  نفر29:تعداد              103  السك استاددرس  :مراقبين
  آقاي دكتر زارع :اساتيد    ي شيمي تجزيه مهندسي شيم:درس

  نفر12:تعداد              104  السك )دانشجوي دكتري(زرگريخانم  :مراقبين
  

  25/3/932يكشنبه 

  آقاي دكتردكامين:  اساتيد     )نانو(شيمي سوپرا مولكولي :درس__________________________________________
  نفر15:تعداد              103  كالس       )دانشجوي دكتري(آقاي مومني   :مراقبين
  سيد سجاديآقاي دكتر:  اساتيد     )ارشد فيزيك( خوردگي فلزات شيمي :درس

  نفر5 :تعداد              410  كالس     )دانشجوي دكتري(  شهبازي آقاي  :مراقبين
  خانم دكتر مالحسيني  :اساتيد     )ارشد تجزيه( كروماتوگرافي:درس

  نفر14:تعداد              105  السكاستاد درس          :مراقبين
  آقاي دكتر غفوري  :ساتيدا     )ارشدآلي(شيمي هتروسيكليك:درس

  نفر19:تعداد           106  كالس       )دانشجوي دكتري(يعقوبي خانم   :مراقبين
  
  

آقاي دكتر  :اساتيد                )دكتري تجزيه(مباحث نوين در شيمي تجزيه: درس 
  دكتر انبياء آقاي-زارع

  نفر4:تعداد              شيمي دانشكده1  السك            درساساتيد  : مراقبين 
آقاي دكتر  :اساتيد                )دكتري تجزيه(مباحث نوين در شيمي تجزيه: درس 
  خانم دكتر مالحسيني-آقاي دكتر غفاري نژاد-ميالني

  نفر4:تعداد              شيمي شكدهدان2  السك           درساساتيد  : مراقبين 
  

  
  :قابل توجه اساتيد محترم ودانشجويان گرامي

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

  باشددانشكده شيمي مي  1و2امتحانات دانشجويان دكتري  در كالس هاي  مكان برگزاري


