
 96نيمسال دوم  -گروه شيمي رنامه آموزشيب

 

 روز/ساعت 11-8 11-11 3-1 5-3 7-5

 111دكتر رضايي   -1نظريه گروه درشيمي گ

 111آقای فرخي   - 1گ 1 رياضي عمومي

 113دكتر رضايي -1شيمي فيزيك معدني ارشد گ

 111دكتر حكيم پور   -1سنتز پليمر ها ارشد گ

 111 آقای فرخي  - 1گ 1رياضي عمومي 

 116یدكتر يار-1الكترشيمي تجزيه ای ارشد گ

 113دكتر زبردستي -1ارشد گ سينتيك معدني

 111درستيدكتر -1گ مباحث نوين معدني دكترا

 111دكتر حكيم پور  -1سنتز پليمرها ارشد گ 

 111دكتر عادلي  -1شيمي هتروسيكل ارشد گ

 113دكتركاكانژادی -1طيف سنجي دكتراگ

 111 دكتر غياثوند -1زبان تخصصي شيمي گ

 111دكتر ياری   -1نا آبي دكتراگ الكتروشيمي در حاللهای

 111دكتر فرهادی  -1شيمي پليمرهای معدني دكترا گ 

 116دكتر مهدی پور  - 1روشهای سنتز آلي ارشد گ

 113 دكتركاكانژادی -1شيمي فيزيك آلي ارشد گ

 111غياثونددكتر  -1روشهای جداسازی ارشدگ

 111دكتر مهدی پور   -1اصول بيوشيمي گ

 111دكتر درستي   -1طيف سنجي معدني گ

 

 شنبه

 111دكتر رضايي  -1گ 1شيمي عمومي

 113دكتر دادخواه  -1مباحث نوين آلي دكتراگ

 111دكتر حسيني – 1گرافيك ونقشه خواني گ

 )يك ساعت(116دكتر منصورپناه -1نانوفناوری گ

 113دكتر زبردستي – 1گحالت جامد ارشد نانو 

 116ه دكتر عليزاد -1مباحث نوين تجزيه ارشد گ

 111دكتر دادخواه -1گ آليتركيبات  جداسازی

 111دكتر رضايي -1شيمي فيزيك معدني ارشد گ

 111دكتر عادلي  -1شيمي هتروسيكل ارشد گ

 

 )دو ساعت(   111دكترفرهادی -1نانومواد معدني گ

 116دكتر زبردستي  -1شيمي پليمرهای معدني دكترا گ 

 111دكتر مهدی پور   -1شيمي فيزيك آلي گ

 113 خانم يعقوبي -1گ 1رياضي عمومي

 111دكتر عباسي -1گ 1رياضي عمومي

 

 113دكتركاكانژادی -1طيف سنجي دكتراگ

 116دكتر مهدی پور   - 1روشهای سنتز آلي ارشد گ

  111درستيدكتر -1گ شيمي آلي فلزی 

 111غياثونددكتر  -1روشهای جداسازی ارشدگ

 111دكتر هاشمي   - 1گ 1شيمي تجزيه 

 119مهندس مصاليي- 1كامپيوتر گ مباني

 113 دكتركاكانژادی -1شيمي فيزيك آلي ارشد گ

 116دكترهاشمي -1گ ارشد1اسپكتروسكوپي تجزيه ای

 111دكتر در ستي -1گ1شيمي معدني

 111دكتر بيگلری  -1گ 1شيمي عمومي

 111دكتر مهدی پور   -1اصول بيوشيمي گ

 يك شنبه

 111 دكتر رضايي  -1نظريه گروه درشيمي گ

 )يك ساعت(  116دكترفرهادی-1نانوموادمعدني گ

 111دكتر بهرامي   - 1گ 1شيمي فيزيك

 

 111دكتر رضايي  -1گ 1شيمي عمومي

 111دكتر بهرامي   - 1گ 1شيمي فيزيك

 )دو ساعت(   113دكتر دادخواه -سنتزموادآلي

 116دكتر عليزاده -1گ مباحث نوين تجزيه دكترا

 

 111دی پور  دكتر مه -1شيمي فيزيك آلي گ

 116دكتر ياری -1الكتروشيمي نا آبي دكتراگ

 111دكتر در ستي -1گ1شيمي معدني

 113دكتر سميعي  -1ارشد گ 1 ترموديناميك آماری

 

 116دكتر ياری -1گ ارشدالكتروشيمي تجزيه ای 

 113دكتر شاملويي  -1گ 1شيمي عمومي

 111دكتر زبردستي -1ارشد گ سينتيك معدني

  111كتر حكيم پور  د - 1گ1شيمي آلي 

 111درستيدكتر -1گ شيمي آلي فلزی 

 دكتر سميعي -زيستگ 1 شيمي

 113دكترهاشمي  -1گارشد1اسپكتروسكوپي تجزيه ای

 111دكتر درستي   -1طيف سنجي معدني گ

 111دكتر حكيم پور  -1گ  درشيمي آلي كاربردطيف

 111دكتر بيگلری  -1گ 1شيمي عمومي

 116دكتر زبردستي – 1گحالت جامد ارشد نانو 

 دوشنبه

      111دكتر قلي پور – 1گشيمي سطح 

 111 دكتر صادقي -1گ روش استفاده از متون

 116دكتر بهرامي -1دكتراگ ترموديناميك برگشت ناپذير

 

  111دكترشاملويي  - 1ارشد گ 1ارشد  سينتيك پيشرفته

 111دكتر صادقي -1طيف سنجي مولكولي گ

 113اتاني دكتراكب -1گ 1فيزيك پايه 

 116دكتر بهرامي -1گ ترموديناميك برگشت ناپذير دكترا

 

  116دكتر منصورپناه  -1اصول صنايع شيميايي گ

 111دكتر عباسي -1گ 1رياضي عمومي

 111صادقي ردكت -1گ 1شيمي فيزيك

 113 خانم يعقوبي -1گ 1رياضي عمومي

 ساعت( 1دكتر دادخواه ) -پليمر1شيمي آلي 

 111دكتر بيگلری   -1ارشدگ 1شيمي كوانتوم

 113دكتر شاملويي -1گ 1شيمي عمومي

 يك ساعت( 11—11) 111دكتر دادخواه  -سنتزموادآلي

 (يك ساعت11—11دكتر دادخواه ) -گروه پليمر 1شيمي آلي 

 116دكتر حكيم پور  - 1گ1شيمي آلي 

 111دكتر هاشمي   - 1گ 1شيمي تجزيه 

 111دكتر بيگلری   -1شيمي كوانتوم گ مباني 

 113خانم موسيوند -1گ 1فيزيك پايه 

 )دو ساعت(  116دكتر منصورپناه  -1نانوفناوری گ

 

 سه شنبه

 111دكتر صادقي -1طيف سنجي مولكولي گ

 113دكتراكباتاني  -1گ 1فيزيك پايه 

 

 111 دكتر صادقي -1گ 1شيمي فيزيك

  111دكتر قلي پور – 1گشيمي سطح 

 113دكتراكباتاني  -1گ 1فيزيك پايه 

 

 111دكتر شاملويي-1ارشد گ سينتيك پيشرفته

 111دكتر منصورپناه  -1اصول صنايع شيميايي گ

 113دكتر قلي پور -1گ مباحث نوين شيمي فيزيك دكترا

111دكتر بيگلری   -1ارشدگ  1شيمي كوانتوم

 113 دكتراكباتاني- 1گ 1فيزيك پايه 

 111 منصورپناهدكتر  -1گ شيمي محيط زيست

 111خانم دكتر بيگلری   -1شيمي كوانتوم گ مباني 

 111دكتر سميعي  -1ارشد گ 1 ترموديناميك آماری

 113خانم موسيوند-1گ 1فيزيك پايه 

 چهارشنبه


