
 

 69-69برنامه هفتگي دانشكده شيمي نيمسال دوم 

 ساعت

 روز

 

01 - 8 
01 - 01 01/09-01/00 01/01-01/09 01/06-01/01 

 شنبه

سینتیک ، ترمودینامیک  و مکانیسم واکنش های معدنی)ارشد معدنی( 

 (011)دکتر رحیمی()

    (019)فرد یدرسنتز مواد نانو)ارشد نانو( دکتر صفر یمیکاربرد سونوش

      (019)مباحث نوین در شیمی آلی)دکتری آلی(دکتر نعیمی جمال 

 (010)خوردگی فلزات)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد

 (019)ربانیشیمی عمومی )مکانیک((دکتر 

 گرشاسبیدکترآقای )خواهران(مهندسیشیمی عمومی  - آز

 (0ژل )ارشد نانو( )دکتر منطقی()-شیمی سل

 (010)جوانشیرسنتز مواد آلی)ارشد آلی(دکتر 

 (011)کروماتو گرافی )ارشد تجزیه( دکتر مالحسینی 

 (019)الکتروشیمی پیشرفته )ارشد و دکتری فیزیک( دکتر سهرابی 

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

 گرشاسبیدکتر آقای  )برادران( مهندسی شیمی عمومی - آز

 

 جلسات دانشکده

 ( خواهران) مهندسی شیمی عمومی - آز

 گرشاسبیدکتر آقای 

 جلسات دانشکده

 (010)شیمی سوپرا مولکولی)ارشد نانو(دکتر دکامین

 (011شیمی سبز)ارشد آلی(دکتر ملکی)

 (019شیمی تجزیه مهندسی شیمی دکتر غفاری نزاد)

 )ارشد آلی ( ( آموزش الكترونيكي) طیف سنجی آلی پیشرفته

  دکتر نعیمی جمال

 ی)ارشد نانو(دکتر موسو( آموزش الكترونيكي) ساختار های نانوشیمی نظری 

 )ارشد نانو(دکتر تجردی( آموزش الكترونيكي) 59نانو مواد معدنی 

 )ارشد تجزیه( دکتر زارع( آموزش الكترونيكي) 1اسپکتروسکوپی تجزیه ای 

 گرشاسبیدکتر آقای مهندسی)برادران(  شیمی عمومی   - آز

 (019حل تمرین )

 

 (آموزش الكترونيكيدارویی)شیمی 

 دکتر دکامین)ارشد آلی ( 

- 

 يكشنبه

دکتر ربانی -شیمی آلی فلزی پیشرفته)دکتری معدنی(دکتر رحیمی

(010) 

 (019دکتر منطقی )-شیمی فیزیک معدنی)ارشد معدنی(دکتر تجردی 

 (011)دکتر موسوی ویژه)ارشد فیزیک( مباحث 

 (019انبیاء)شیمی و تکنولوژی نفت )ارشد تجزیه( دکتر 

 آقای دکترگرشاسبی)خواهران( غیر مهندسی شیمی عمومی  - آز

 (0) روشهای نوین در آنالیز دستگاهی)دکتری تجزیه(دکتر مالحسینی

 (1دکتر ربانی)-شیمی آلی فلزی)ارشد معدنی(دکتر رحیمی

 (0)ی)ارشد نانو( دکتر تجردینانو مواد معدن

 (010)شیمی هتروسیکل)ارشد آلی(دکتر جوانشیر

 (011)دکتری آلی( دکتر ملکی ) 2طیف سنجی مولکولی 

 (019مباحث نوین در شیمی تجزیه )ارشد تجزیه(دکتر میالنی)

 (019)هاشمیان زاده)ارشد فیزیک(دکتر 1ترمودینامیک آماری

 آقای دکترگرشاسبی )برادران(مهندسی  غیر شیمی عمومی - آز

های ناآبی )دکتری  شیمی تجزیه در حالل

 (019)دکتر غفاری نژاد(-تجزیه()دکتر مالحسینی

-دکتر تجردی )دکتری معدنی( مباحث ویژه

 (019) دکتر منطقی

 (010) کاتالیست)ارشدآلی(دکتر غفوری

  طیف سنجی مولکولی )ارشد فیزیک(

 (011)هاشمیان زادهدکتر 

( خواهران)غیر مهندسیشیمی عمومی  - آز

 آقای دکترگرشاسبی

 (010پلیمرها)ارشد نانو(دکتر ملکی)نانو فناوری 

 (011)دکامین  شیمی دارویی )ارشد آلی( دکتر

 (0)ارشد تجزیه( دکتر زارع)2اسپکتروسکوپی تجزیه ای 

 (019)شیمی آلی مهندسی شیمی دکتر غفوری

 (019) یدکتر ربان )مواد( یعموم یمیش

 )ارشد نانو(دکتر منطقی( آموزش الكترونيكي) 59 ژل-شیمی سل

 )ارشد تجزیه(( آموزش الكترونيكي)الکترو شیمی تجزیه 

 دکتر غفاری نژاد

  آقای دکترگرشاسبیشیمی عمومی غیر مهندسی )برادران(  - آز

 (آموزش الكترونيكي) شیمی سبز

دکتر ملکی )ارشد آلی(  

 (غیر مهندسی)شیمی عمومی  - آز

آقای دکترگرشاسبی)برادران(   

 دوشنبه

و مکانیسم واکنش های معدنی)ارشد معدنی( سینتیک ، ترمودینامیک  

 (011)دکتر رحیمی()

          (019)فرد یدرسنتز مواد نانو)ارشد نانو( دکتر صفر یمیکاربرد سونوش

      (019)مباحث نوین در شیمی آلی)دکتری آلی(دکتر نعیمی جمال

 (010)خوردگی فلزات)ارشد تجزیه(دکتر غفاری نژاد

 (019)ربانی شیمی عمومی )مکانیک((دکتر

 ( دکترغفوری7-11شیمی آلی )مختلط() - آز

 

 (0ژل )ارشد نانو( )دکتر منطقی()-شیمی سل

 (010)سنتز مواد آلی)ارشد آلی(دکتر جوانشیر

 (011)دکتر مالحسینی ( حل تمرين)کروماتو گرافی )ارشد تجزیه( 

 (019)الکتروشیمی پیشرفته )ارشد و دکتری فیزیک( دکتر سهرابی 

 (019نوین در شیمی  معدنی)ارشد معدنی(دکتر صفری فرد)مباحث 

 ملکی( دکتر 11-01/12شیمی آلی )مختلط() - آز

 

 جلسات دانشگاه
 

 (010)شیمی سوپرا مولکولی)ارشد نانو(دکتر دکامین

 (011شیمی سبز)ارشد آلی(دکتر ملکی)

 (019شیمی تجزیه مهندسی شیمی دکتر غفاری نزاد)

 (  آموزش الكترونيكي)روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 

 )ارشد تجزیه(دکتر مالحسینی

 )ارشد نانو(( آموزش الكترونيكي) 1روش های سنتز مواد نانو ساختار 

 دکتر ربانی

 )ارشد آلی (  دکتر جوانشیر( آموزش الكترونيكي)سنتز مواد آلی

 غفوری(دکتر01/19-01/11شیمی آلی )مختلط() -آز

 (019تمرین ) حل

 
_____ 

 
 

 سه شنبه

دکتر ربانی -شیمی آلی فلزی پیشرفته)دکتری معدنی(دکتر رحیمی

(010) 

 (019دکتر منطقی )-شیمی فیزیک معدنی)ارشد معدنی(دکتر تجردی 

 (011)مباحث  ویژه)ارشد فیزیک( دکتر موسوی

 (019شیمی و تکنولوژی نفت )ارشد تجزیه( دکتر انبیاء)

 مالحسینی(دکتر 7-11شیمی تجزیه)مختلط() - آز

 (0) روشهای نوین در آنالیز دستگاهی)دکتری تجزیه(دکتر مالحسینی

 (1دکتر ربانی)-شیمی آلی فلزی)ارشد معدنی(دکتر رحیمی

 (0)ی)ارشد نانو( دکتر تجردینانو مواد معدن

 (010)شیمی هتروسیکل)ارشد آلی(دکتر جوانشیر

 (011آلی( دکتر ملکی ))دکتری  2طیف سنجی مولکولی 

 (019مباحث نوین در شیمی تجزیه )ارشد تجزیه(دکتر میالنی)

 (019)ارشد فیزیک(دکتر سهرابی)1ترمودینامیک آماری

 غفاری نژاد(دکتر 11-01/12شیمی تجزیه)مختلط( - آز

شیمی تجزیه در حالل های ناآبی )دکتری 

 (019دکتر غفاری نژاد()-تجزیه()دکتر مالحسینی

دکتر -مباحث ویژه)دکتری معدنی(دکتر تجردی

 (019)منطقی 

 (010)کاتالیست)ارشدآلی(دکتر غفوری 

 طیف سنجی مولکولی )ارشد فیزیک(

 (011)هاشمیان زادهدکتر 
 

 (1)مباحث نوین در شیمی آلی)دکتری آلی(دکتر نعیمی جمال

 (010نانو فناوری پلیمرها)ارشد نانو(دکتر ملکی)

 (011)دکامین  آلی( دکترشیمی دارویی )ارشد 

 (019)شیمی آلی مهندسی شیمی دکتر غفوری

 (019) یدکتر ربان )مواد( یعموم یمیش

 نژاد(دکترغفاری 01/19-01/11شیمی تجزیه)مختلط() - آز

 

 

 

 1شناسایی وتعیین ساختار نانو مواد

 ارشد نانو() (آموزش الكترونيكي)

 دکتر ملکی

 

 

 (11-01/12)گرشاسبیدکتر آقای –شیمی فیزیک )مختلط(  - آز (7-11گرشاسبی) دکترآقای –)مختلط(شیمی فیزیک  - آز چهارشنبه

 شیمی فیزیک )مختلط( - آز

 (01/10-01/11)گرشاسبیکتردآقای  
 

____________ ____________ 

                    (   واقع در ساختمان علوم پايه010-011-019-019های ) کالس

    )ب(: برادران             )خ( :خواهران  


