
 

 97-98نيمسال اول  -گروه شيمي رنامه آموزشيب

 

 روز/ 11-8 11-11 3-1 5-3 7-5
  ساعت

 222دکتر زبردستی  -سنتیک و ترمودینامیک معدنی
 111دکتر رضایی   -کاربردنظریه گروه درشیمی

 (5-6)111درستی 1گ1شیمی معدنی 
 (6-7)226دکتر درستی -طیف سنجی معدنی ارشد

 111پناه دکترمنصور -1گ 1شیمی عمومی

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

 111دکتر منصورپناه  -اصول محاسبات شیمی صنعتی
 111دکتر رضایی -2گ1شیمی معدنی 

 

 111دکتر یاري   -1گ 2شیمی تجزیه 
 111دکتر فرهادي  -بیوشیمی معدنی دکتري

 222تی دکتر زبردس-سنتیک و ترمودینامیک معدنی
 111دکتر درستی -1گ1شیمی معدنی 

 717دکتر عادلی  -)پلیمر(1شیمی آلی

 111دکتر کاکانژادي فرد   -1گ1شیمی آلی 
 226دکتر یاري     -شیمی تجزیه پیشرفته

 222دکتر غیاثوند -روشهاي نوین در آنالیز دستگاهی
 111دکتر فرهادي -طیف سنجی نانو مواد معدنی

 111پور دکتر مهدي  -1گ1شیمی آلی

 717دکتر عادلی  -)پلیمر(1شیمی آلی

 111دکتر کاکانژاد -طیف سنجی آلی ارشد
 226دکتر یاري-شیمی تجزیه پیشرفته

 222دکتر غیاثوند -روشهاي نوین در آنالیز دستگاهی

  111دکتر مهدي پور  -2گ1شیمی آلی

 111دکتر هاشمی   -1گ 1شیمی تجزیه 

به
شن

 

 111ادخواه دکتر د -شیمی آلی پیشرفته ارشد
 222دکتر سرلک-تحلیل آمار تجزیه اي دکتري

 111 -دکتر زبردستی-ساختارو پیونددکتري
 111دکتر رضایی   -کاربردنظریه گروه درشیمی

 226 -دکتر زبردستی-ساختارو پیونددکتري
 222دکتر دادخواه  -شیمی آلی پیشرفته ارشد

 111 علیزادهدکتر  -1گ 1شیمی تجزیه 
 111دکتر منصورپناه  -صنعتی اصول محاسبات شیمی

 

 111دکتر کاکانژادي فرد   -1گ1شیمی آلی 
 222دکتر زبردستی -شیمی آلی فلزي ارشد 

 226-دکتر فرهادي-روشهاي سنتر نانوموادمعدنی
 111دکترمنصورپناه  -1گ 1شیمی عمومی
 111دکتر غیاثوند   -2گ 1شیمی تجزیه 

 226دکتر عادلی -پلیمر پیشرفته دکتري
 111دکتر سرلک-مار تجزیه اي دکتريتحلیل آ

 111دکتر کاکانژادي فرد   -2گ1شیمی آلی 
 222دکتر مهدي پور   -1شیمی دارویی گ

 111دکتر هاشمی  -روشهاي جداسازي
 217نامجو دکتر-2گ 1فیزیک عمومی

 111دکتر کاکانژاد -طیف سنجی آلی ارشد
 222دکترمنصورپناه-روشهاي شناسایی نانوموادمعدنی

 111دکتر مهدي پور  -2گ1شیمی آلی
 111دکتر هاشمی   -1گ 1شیمی تجزیه 

به 226 نامجو دکتر  -1گ 1فیزیک عمومی 
شن

ك 
ي

 

بیوشیمی معدنی دکتري/ روشهاي شناسایی نانومواد 
 معدنی

 226/    دکتر منصورپناه    226دکتر فرهادي 
 111دکتر بیگلري  -1ریاضی در شیمی گ

111دکتر رضایی -2گ1شیمی معدنی 

 111-دکتر رضایی-شیمی معدنی پیشرفته
  111دکتر بیگلري  -1ریاضی در شیمی گ

 111دکتر یاري   -1گ 2شیمی تجزیه 
 226-دکتر دادخواه-سنتز مواد آلی ارشد

 

 226-دکتر عادلی-شیمی نظري نانوساختارها
 111دکتر یاري  -2گ 1شیمی تجزیه 

  111دکتر مهدي پور  -2گ1شیمی آلی

 111منصورپناهدکتر  -1شیمی محیط زیست گ

 

 222-دکتر علیزاده-2اسپکتروسکوپی تجزیه اي
  )همکف،اتاق جلسات( دکتر غیاثوند -1زبان تخصصی گ
 226دکتر مهدي پور   -1شیمی دارویی گ

 111دکتر هاشمی  –ایمنی در آزمایشگاه 

 111دکتر یاري  -2گ 1شیمی تجزیه 
 111فرد دکتر کاکانژادي  -2گ1می آلی شی

 229-دکتر دادخواه-سنتز مواد آلی ارشد

  226-دکتر هاشمی-مباحث نوین در شیمی تجزیه

 111دکتر غیاثوند   -2گ 1شیمی تجزیه 
 111 علیزادهدکتر  -1گ 1شیمی تجزیه 

 111دکتر دادخواه    -2شیمی آلی 

/دکتر پلیمر پیشرفته شیمی نظري نانوساختارها/
 222عادلی

 

به
شن
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 226دکتر رضایی  -پیشرفته   شیمی معدنی
           (5-6)111دکتر فرهادي -طیف سنجی نانومواد معدنی

 (6-7)111کتر فرهاديد-روشهاي سنتز نانومواد 
( 5-6)111دکتر بهرامی-مباحث نوین در شیمی فیزیک

 (6-7) 111دکتر بهرامی-1شیمی کوانتومی 
 111دکتر  قلی پور   -کاربرد رایانه در شیمی

 111دکتر بهرامی-ین در شیمی فیزیکمباحث نو
 111-دکتر شاملویی-مکانیک کوانتومی

 111صادقی  ردکت -1علم شیمی گ متون
 226 دکتر بیگلري -1گ2شیمی عمومی

 226دکتر بیگلري  -شیمی فیزیک  پیشرفته ارشد 
 111دکتر شاملویی   -1گ 1شیمی فیزیک
 111دکتر درستی    -2گ 1شیمی عمومی

 111دکتر صادقی -1گطیف سنجی مولکولی 

 111دکتر مهدي پور-هتروسیکل پیشرفته دکتري
 226دکتر سمیعی-شیمی سطح وجامد ارشد

 111دکتر درستی -1گ2شیمی معدنی 
 229نامجو  دکتر  -1گ 1فیزیک عمومی

 111دکتر مهدي پور-هتروسیکل پیشرفته دکتري
 226دکتر سمیعی-شیمی سطح وجامدارشد

 111دکتر دادخواه    -2شیمی آلی 
 111خانم کوگانی   -1گ 1ریاضی عمومی
 217 نامجو دکتر -2گ 1فیزیک عمومی

 

به
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 (5-6)111درستی 1گ1شیمی معدنی حل تمرین 
 

 111دکتر درستی -1گ2شیمی معدنی 
 226بهرامی  ردکت -2گ 1شیمی فیزیک

 111دکتر صادقی -1طیف سنجی مولکولی گ

 

 111صادقی  ردکت -1گ 2شیمی فیزیک
 226بهرامی  ردکت -2گ 1کشیمی فیزی

 112خانم کوگانی   -1گ 1ریاضی عمومی
 111 دکتر درستی -2گ 1شیمی عمومی
 111قلی پور  ردکت -1گ 1شیمی فیزیک

 111دکتر بیگلري  -شیمی فیزیک  پیشرفته ارشد 
 111صادقی  ردکت -1گ 2شیمی فیزیک
 111شاملویی  ردکت -1گ 1شیمی فیزیک

 112ی خانم کوگان -2گ 1ریاضی عمومی 
 226دکتر بهرامی-1شیمی کوانتومی 

 111دکتر شاملویی -مکانیک کوانتومی
 111قلی پور  ردکت -1گ 1شیمی فیزیک
 226دکتر بیگلري    -1گ2شیمی عمومی

 111خانم کوگانی  -2گ 1ریاضی عمومی 
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