
 

 

 
 دانشكده شيمي              

 89-89دوم   امتحانات نيمسال برنامه 

 تاريخ 66-03/9 03/60-66 03/61-03/60

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

 آزمايشگاه شيمي عمومي )مهندسي شيمي(
 

 52/0/89 شنبه ----------

 51/0/89يكشنبه  ---------- __________________ ----------

 59/0/89دوشنبه  ---------- مهندسي شيمي()آلي   آزمايشگاه شيمي ----------

 59/0/89سه شنبه  ---------- )مهندسي شيمي( هيآزمايشگاه شيمي  تجز ----------

 58/0/89چهارشنبه  ---------- (يميش ي)مهندسکيزيف يميش شگاهيآزما ----------

 03/0/89پنج شنبه  ---------- ---------- ----------

 06/0/89جمعه  ---------- ---------- ----------

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

 غفاری نژاد(

 ()دکتر موسوی(فيزيک مباحث ويژه)ارشد و دکتری

 شيمي دارويي)ارشد اآلي()دکتر دکامين(       

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

 (دکتر منطقي-)ارشدمعدني( )دکتر تجردیکريستالو گرافي         

 ژل)ارشد نانو()دکتر منطقي(-شيمي سل

 

 

 (89و81کاتاليست)مجازی نانو 

 (03/9-66دکتر غفوری)
 

 6/4/89شنبه 

 

----------- 

 
---------- 

 

 

________ 

 
 5/4/89يكشنبه

 فلزی پيشرفته)دکتری  معدني()دکتر رحيمي(–شيمي آلي 

 )ارشد ودکتری آلي()دکتر نعيمي جمال( مباحث نوين در شيمي آلي
 

 شيمي سبز)ارشد  آلي()دکتر ملكي(

 گرافي)ارشد تجزيه()دکتر مالحسيني(کروماتو 

 (هاشميان زاده )ارشد فيزيک()دکتر سينتيک  شيميايي پيشرفته    

 معدني)ارشد نانو()دکتر تجردی(نانو مواد 

 

 6سنتز مواد نانو ساختار یروشها

 ( 81و تجزيه  89ی نانو )مجاز 

 ي(خانم دکتر ربان66-03/9)

 ()آف الين(81آلي )مجازی سنتز پليمرها

 (03/9-66) دکتر نعيمي جمال()
 

 

 0/4/89دوشنبه 

---------- 
 

 الين()اف يدکتر ملك 81( یمجاز يسبز )آل يميش
________ 

 
 4/4/89سه شنبه 

 شيمي آلي مهندسي شيمي)دکتر غفوری(

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

 شيمي محاسباتي)ارشد و دکتری( )دکتر موسوی(

 (غفوریشيمي هتروسيكل)ارشد آلي()دکتر 

 )ارشد تجزيه()دکتر زارع(طيف بيني مولكولي تجزيه ای

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

 (دکتر اکبرزاده)

 (دکامين)ارشد نانو( )دکتر سوپرا مولكولي
 

 مجازی( 81و تجزيه  89نانو ژل)-سل يميش

 منطقي(دکتر66-03/9)                

 2/4/89چهارشنبه 

---------- ---------- 
 1/4/89پنج شنبه  ----------

 9/4/89جمعه  ---------- ---------- ----------

______________ _____________ 
 9/4/89شنبه  ____________

 صفری فرد(دکتر مباحث ويژه )دکتری معدني()

 (نعيمي جمالسنتز آلي پيشرفته)دکتری آلي()دکتر

 )دکتر غفاری نژاد(شيمي شيمي تجزيه مهندسي
 

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

 )ارشد فيزيک( )دکتر سهرابي(6آماری  کترمودينامي

 فلزی)ارشد معدني()دکتر رحيمي(–شيمي آلي 

 ()دکتر ملكي(و آلي نانو فناوری پليمرها)ارشد نانو
 

 89شيمي  نظری ساختارهای نانو)مجازی(

 (دکتر موسوی66-03/9)    

 

 8/4/89يكشنبه 

 ___________ا

 
 63/4/89دوشنبه  __________ __________

 تحليل آماری نتايج)دکتری تجزيه( دکتر زارع
 

 خوردگي فلزات)ارشد تجزيه( )دکتر غفاری نژاد(

 

________ 

 
 66/4/89سه شنبه 

----------- -- 

 الين()افدکتر دکامين 81شيمي دارويي )آلي مجازی( 

 کاتاليست )ارشد آلي( دکتر غفوری

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

 سونو شيمي)ارشد نانو( )دکتر اکبرزاده(

 (زاده انيدکتر هاشم)(فيزيک )ارشد6 يمولكول يسنج فيط

و تجزيه  89)نانو ساختار نانو مواد  نييو تع ييشناسا

 مجازی( 81

 آقای دکتر ملكي(66-03/9)

 (نيالافنانو  ی)مجاز مرهايپل ینانو فناور

 (03/9-66جمال) يمينع دکتر
 

 65/4/89چهارشنبه 

 

----------- -- 
 60/4/89پنج شنبه  _________ 

 64/4/89جمعه  ---------------- ---------------- --------

 


