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  ساعت

 111  رضاييدكتر  - 2گ پيشرفته شيمي معدني

 111دكتربهرامي  -1مباني شيمي كوانتوم گ

  رضاييدكتر  - 2ارشد گ پيشرفته شيمي معدني
111 

 111دكتر زبردستي -1شيمي آلي فلزي ارشد گ
 222دكتردرستي - 1ارشد گ پيشرفته شيمي معدني

 111دكتربهرامي  -1م گمباني شيمي كوانتو

 222دكتر رضايي   -1نظريه گروه درشيمي گ
 111دكتر زبردستي -1شيمي آلي فلزي ارشد گ

 222  دكتر درستي - 1ارشد گ پيشرفته شيمي معدني

 111دكتر فرهادي   -1بيوشيمي معدني دكترا گ
 111دكتر هاشمي-1گ آمار تجزيه اي دكترا

 111دكتركاكانژادي -1طيف سنجي ارشد گ
 222ورپدكتر مهدي  1گدكتراشيمي هتروسيکل پيشرفته 

 111   غياثونددكتر  -1گ روشهاي نوِين آناليز دكترا
 222دكتر ياري - 1شيمي تجزيه پيشرفته ارشد گ

 111دكتر فرهادي  -1بيوشيمي معدني دكترا گ

  111 دكتركاكانژادي -1گ ارشد شيمي فيزيك آلي

 222ر شيمي هتروسيکل پيشرفته  دكتر مهدي پو

 222دكتر ياري - 1شيمي تجزيه پيشرفته ارشد گ
 111دكتر حکيم پور 1گ درشيمي آلي كاربردطيف

 111غياثونددكتر -1شيمي تجزيه دستگاهي گ
 دكتر قلي پور   -شيمي عمومي معدن 

به
شن

 

 111دكتر دادخواه -1گوشناسايي  جداسازي
 111دكتر عليزاده  - 2شيمي تجزيه پيشرفته ارشد گ

 111دكتر درستي -2گ 1وميشيمي عم
 222دكتر سميعي – 1گشيمي سطح و حالت جامد 

 

 111دكترفرهادي   - ساختار سنتز موادنانو روشهاي
 222دكتر زبردستي-1گ ساختار و پيوند دكترا

 111دكتردرستي -2گ 1شيمي عمومي
 222دكتر سميعي – 1گشيمي سطح و حالت جامد 

 111زاده دكتر علي - 2شيمي تجزيه پيشرفته ارشد گ

 دكتر رضائي  -شيمي عمومي گ زمين
دكتر قلي پور   -گ زيست 1شيمي 

 111دكترفرهادي  - 1گ ساختار سنتزمواد نانو روشهاي

 222دكتر زبردستي-1گ ساختار و پيوند دكترا
 111دكتر حکيم پور   -1گ1شيمي آلي 

 111مهندس چايچي  -1گ 1رياضي عمومي
 دكتر رضائي  -شيمي عمومي گ زمين

 دكتر سميعي -گ زيست 1يمي ش
 

 222دكتر مهدي پور   -1شيمي دارويي گ
  111 دكتركاكانژادي -1طيف سنجي ارشد گ

 111 غياثونددكتر  -1گ روشهاي نوِين آناليز دكترا

   222دكتر حکيم پور  -1گ شيمي پليمر پيشرفته دكترا
 111دكتر عادلي  -2شيمي آلي پيشرفته ارشد گ

  111 دكتركاكانژادي -1شيمي فيزيك آلي ارشد گ

 222دكتر حکيم پور  1گ شيمي پليمر پيشرفته دكترا

 111دكتر هاشمي-1گ آمار تجزيه اي دكترا

 222دكتر مهدي پور   -1گ 1شيمي آلي
به    111 دكتر غياثوند -1زبان تخصصي گ
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 111دكتر نظري  -2گ 1رياضي عمومي
 111دكتر عباسي -1معادالت ديفرانسيل گ 

 111دكتربهرامي   -1ت در شيمي گرياضيا
 رضايي دكتر-شيمي عمومي گ فيزيك

 
 

 111دكتر نظري -2گ 1رياضي عمومي
 222دكتر عباسي -1معادالت ديفرانسيل گ 
 111دكتربهرامي  -1رياضيات در شيمي گ

 222دكتر بيگلري  1فته ارشد گشيمي فيزيك  پيشر
 111دكتر شاملويي 2شيمي فيزيك  پيشرفته ارشد گ

رضايي دكتر-شيمي عمومي گ فيزيك

 222دكتر بيگلري  -1شيمي فيزيك  پيشرفته ارشد گ

 111دكتر شاملويي   -2شيمي فيزيك  پيشرفته ارشد گ

 111دكتر ياري  -1گ 1شيمي تجزيه 
 111دكتر مهدي پور   -1شيمي دارويي گ

 111دكتر مهدي پور  -1گ1شيمي آلي
  222ه دكتر دادخوا -1شيمي آلي پيشرفته ارشد گ

 111دكتر ياري   -1گ 1شيمي تجزيه 
 222دكتر منصورپناه1گ شناسايي و تعيين ساختار نانومواد

 111دكتر عادلي  -2شيمي آلي پيشرفته ارشد گ
 

 111غياثونددكتر  -1شيمي تجزيه دستگاهي گ
 222دكتر منصورپناه شناسايي و تعيين ساختار نانومواد

 111دكتر حکيم پور   -1گ1شيمي آلي 

 222دكتر دادخواه  -1يمي آلي پيشرفته ارشد گش
 111دكتر عليزاده  1گ 2اسپکتروسکوپي تجزيه اي

 111مهندس مصاليي- 1مباني كامپيوتر گ
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 111دكتر رضايي   -1نظريه گروه درشيمي گ
 111  دكتر رشيديان -2گ 1فيزيك پايه 

 111صادقي  ردكت -1گ روش استفاده از متون

 222دكتر شاملويي   -1گ دكترا  1شيمي كوانتوم 

   111دكتر منصورپناه -نانوفناوري

 111دكتر اكباتاني -1گ 1فيزيك پايه 
 111دكتر صادقي -1طيف سنجي مولکولي گ

 222دكتر شاملويي -1گ دكترا 1شيمي كوانتوم 
 111دكتر منصورپناه -نانوفناوري

 111مهندس چايچي -1گ 1رياضي عمومي
 111قي صاد ردكت -1گ 2شيمي فيزيك

 

 111دكتر بيگلري  -1گ 1شيمي عمومي

 222دكتر دادخواه  -1گ سنتز مواد آلي
 111دكتر سرلك -1گ نظري ساختارهاي نانوشيمي 

 111دكتر درستي -1گ1شيمي معدني 
 دكتر قلي پور   -گ زيست 1شيمي 

 

 111دكتر بيگلري    -1گ 1شيمي عمومي
 222دكتر دادخواه  -1گ سنتز مواد آلي

 111دكتر سرلك  ساختارهاي نانو نظريشيمي 
 111دكتر درستي  -1گ1شيمي معدني 

 دكتر سميعي -گ زيست 1شيمي 
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 111دكتربهرامي   شيمي فيزيك ارشدمباحث نوين  111دكتر صادقي -1طيف سنجي مولکولي گ

 111دكتر قلي پور   -1گ 1شيمي فيزيك
 111صادقي  ردكت -1گ 2شيمي فيزيك

 

 111فيزيك دكتربهرامي   شيميمباحث نوين 

 111دكتر  قلي پور   -1گ 1شيمي فيزيك
 111منصورپناهدكتر  -1شيمي محيط زيست گ

 

 111دكتر بيگلري   -1گ دكترا 2 ترموديناميك آماري

 111  دكتر رشيديان -2گ 1فيزيك پايه 
 111دكتر منصورپناه  -1اصول صنايع شيميايي گ

 222دروس ارشد 
 

 111دكتر بيگلري 1 گ كتراد 2 ترموديناميك آماري

 111 دكتر اكباتاني- 1گ 1فيزيك پايه 
 111دكتر منصورپناه  -1اصول صنايع شيميايي گ

 222دروس ارشد 
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