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  /روز
  ساعت

  113دکتر حسینی –گرافیک ونقشه خوانی 
 110دکتر شاملویی  – شیمی سطح 

 

  110دکتر زبردستی - ارشد سینتیک معدنی
 113دکتر رضایی  - 2شیمی معدنی

 226دکتر سمیعی –شیمی کوانتوم  مبانی 

 111دکترفرهادي - نی دکترامباحث نوین معد

 

 111دکترفرهادي   -موادنانوطیف سنجی 

 110دکتر زبردستی  -شیمی پلیمرهاي معدنی دکترا

 113دکتر رضایی - شیمی فیزیک معدنی ارشد 

 226دکتر حکیم پور  -1سنتز پلیمرها ارشد گ 

 

  113غیاثونددکتر  -روشهاي جداسازي ارشد
 111هادي  دکتر فر -معدنی دکترا شیمی پلیمرهاي

 226کتر مهدي پور  -روشهاي سنتز آلی ارشد

 110 دکترکاکانژادي - شیمی فیزیک آلی ارشد

 222دکتر درستی   -طیف سنجی معدنی ارشد

 226دکتر مهدي پور  -دکترا پیشرفتهشیمی هتروسیکل 

 113دکتر هاشمی -ارشد1اسپکتروسکوپی تجزیه اي

 110دکترکاکانژادي -1طیف سنجی ارشدگ

 111دکتر درستی  – 1فلزي گ  شیمی آلی

 

  شنبه

  110 هدکتر علیزاد-ارشدالکتروشیمی تجزیه اي 

 111دکتر فرهادي   -شیمی آلی فلزي ارشد 

 113دکتر رضایی   -نظریه گروه درشیمی 

  
 

 226دکتر زبردستی - مباحث نوین معدنی دکترا

  111دکتر فرهادي   -شیمی آلی فلزي ارشد 
 222درستی   دکتر - ارشد طیف سنجی معدنی

  110دکتر دادخواه-جداسازي وشناسایی ترکیبات آلی

 113دکتر رضایی  - 2شیمی معدنی

  111دکتر فرهادي   - شیمی هسته اي
 110دکتر زبردستی –شیمی حالت جامد ارشد نانو 

 226دکتر مهدي پور   - روشهاي سنتز آلی ارشد 

  113خانم دکتر درستی - 2شیمی عمومی
 222دکتر دادخواه -  مباحث نوین آلی دکترا

  111 دکتر غیاثوند - زبان تخصصی شیمی 
 226دکتر مهدي پور  - دکترا  پیشرفتهشیمی هتروسیکل 

  110دکترکاکانژادي - طیف سنجی ارشد
  113دکتر هاشمی  -  ارشد 1اسپکتروسکوپی تجزیه اي 

 222دکتر حکیم پور   -3شیمی آلی

  

 111غیاثونددکتر  -روشهاي جداسازي ارشد

 226دکتر حکیم پور  -رها ارشدسنتز پلیم

 222دکتر سمیعی –شیمی کوانتوممبانی 

  110 دکترکاکانژادي - شیمی فیزیک آلی ارشد

  113دکتر هاشمی   -  2شیمی تجزیه 

یک 
  شنبه

  113دکتر رضایی   -نظریه گروه درشیمی 
 226دکترفرهادي   -طیف سنجی موادنانو 

 110دکتر سرلک - مباحث نوین تجزیه دکترا

 113دکتر رضایی - شیمی فیزیک معدنی ارشد 

 111دکتر حکیم پور   - 3شیمی آلی

  113دکتر دادخواه  -2شیمی آلی
  110دکتر یاري -الکتروشیمی در حاللهاي نا آبی دکترا

 111دکتر حکیم پور   -کاربردطیف درشیمی آلی 

 226دکتر منصورپناه -زیست 2شیمی 

 

 226دکتر زبردستی -1ارشد گ سینتیک معدنی

  110دکتر یاري-الکتروشیمی در حاللهاي نا آبی دکترا
  113دکتر درستی - 2شیمی عمومی

 111دکترآذربانی  -اصول بیوشیمی 

  113 دکتر بهاروند  - 2فیزیک پایه 
 110دکتر زبردستی –شیمی حالت جامد ارشد نانو

 111دکتر درستی   –شیمی آلی فلزي

 226مهندس مصالیی -مبانی کامپیوتر  

  دو
  شنبه

 110دکتر بهرامی -ارشد  سینتیک پیشرفته

 111دکتر منصورپناه - روش استفاده از متون 

 226دکتر فرهادي   -شیمی هسته اي  

 113خانم درستی -2ریاضی عمومی

 226-دکتر منصورپناه -نانوفناوري 

 110دکتربهرامی   - ارشد   سینتیک پیشرفته

 113خانم درستی -  2ریاضی عمومی

 111دکتر صادقی - ی طیف سنجی مولکول

 

 113دکتر منصورپناه - نانوفناوري

 111صادقی  ردکت - 2شیمی فیزیک

  110دکترآذربانی  -اصول بیوشیمی 
 

 226خانم دکتر بیگلري -ارشد 2شیمی کوانتوم

  110دکتر دادخواه  -2شیمی آلی

  113دکتر بهاروند  - 2فیزیک پایه 

 111دکتر یاري -ارشد 2اسپکتروسکوپی تجزیه اي

 

 110دکتر علیزاد -ارشدکتروشیمی تجزیه اي ال

 113دکتر سرلک -مباحث نوین تجزیه ارشد

 226دکتر شاملویی - ارشد 1ترمودینامیک آماري

  111خانم دکتر بیگلري - 1شیمی فیزیک
 

  سه
  شنبه

  111دکتر منصورپناه  - 1اصول صنایع شیمیایی گ 110دکتر شاملویی  – 1گشیمی سطح 
 110دکتربهرامی-ردکتراترمودینامیک برگشت ناپذی

  

 113دکتر شاملویی -ارشد 1ترمودینامیک آماري

  111دکتر منصورپناه  -اصول صنایع شیمیایی
  110دکتربهرامی-ترمودینامیک برگشت ناپذیردکترا

 113دکتر شاملویی  -دکترا شیمی فیزیکمباحث نوین 

 110خانم دکتر بیگلري - 1ارشدگ 2شیمی کوانتوم

  111کتر صادقید -1طیف سنجی مولکولی گ
 

 113دکتر منصورپناه -1شیمی محیط زیست گ

 111صادقی  ردکت - 1گ 2شیمی فیزیک

 110خانم دکتر بیگلري - 1گ 1شیمی فیزیک
  چهار
  شنبه

 


