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ساعت
دکترصادقی-متون علم شیمی

دکتر طاهري نیا-1شیمی صنعتی
دکتر رضایی–نظریه گروه در شیمی *** هاشمیدکتر -ایمنی در آزمایشگاه 

چهارشنبه
17/10/99

زبردستیدکتر -2شیمی معدنی
درستیدکتر -3نیشیمی معد

دکتر منصورپناه-*** اصول صنایع شیمیایی 
دکتر سمیعی-شیمی سطح و حالت جامد

دکتر عادلی-دکتريپیشرفته پلیمر
دادخواهدکتر -شیمی آلی پیشرفته ارشد

دکتر درستی-طیف سنجی معدنی ارشد

رضاییدکتر -1شیمی معدنی
بیگلريدکتر-1شیمی عمومی شنبه

20/10/99

دکترسمیعی-زبان تخصصی شیمی دکتر منصورپناه-شیمی محیط زیست***
دکتر منصورپناه-شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 

دکتر هاشمی-اتمی تجزیه اي ارشدطیف بینی

شنبهیک
21/10/99

قلی پوردکتر-1شیمی فیزیک هاشمیدکتر -يدکترتحلیل آماري نتایج
درستیر دکت-کریستالوگرافی ارشد

دکتر بیگلري-مکانیک کوانتومی ارشد
قلی پوردکتر -دکتري2ترمودینامیک آماري

دکتر منصورپناه-اصول تصفیه آب و پساب ***

بیگلريدکتر -3شیمی فیزیک 
دکتر صادقی-2شیمی فیزیک  دو شنبه

22/10/99

املوییشدکتر - کاربرد رایانه در شیمی رپناهدکتر منصو-خوردگی فلزات*** بیگلريدکتر-در شیمی ریاضی  سه شنبه
23/10/99

دکتر خسروي-1ریاضی عمومی  دکتر دادخواه-*** سنتز مواد آلی 
عادلیدکتر -مباحث نوین در شیمی آلی

دکتر دادخواه-شیمی نظري نانو ساختارها ارشد
دکتر فرهادي-ارشدپیشرفتهشیمی معدنی

دکتر فرهادي–دکتريمعدنی بیو شیمی

دکتر مهدي پور-3شیمی آلی
چهارشنبه

24/10/99

محمدنژاددکتر–1فیزیک پایه
زبردستیدکتر-شیمی آلی فلزي

بهرامیدکتر -شیمی سطح و حالت جامد***
دانشفردکتر -ارشدشیمی تجزیه پیشرفته

دکتر فرهادي-طیف سنجی نانومواد معدنی ارشد
بهرامیدکتر -سنتیک و دینامیک ارشد
دکتر کاکانژاد-شیمی فیزیک آلی ارشد

کاکانژادي فرددکتر -1شیمی آلی
عادلیدکتر -2شیمی آلی شنبه

27/10/99

تعطیل تعطیل تعطیل یک شنبه
28/10/99

-اصول محاسبات شیمی صنعتی
دکتر طاهري نیا

فرهاديدکتر- ارشد1مواد نانوساختارسنتزروشهاي 
شاملوییدکتر-ته ارشدشیمی فیزیک پیشرف

دکتر زبردستی- سنتیک و ترمودینامیک معدنی ارشد
دکتر کاکانژاد_2طیف سنجی مولکولی

فرديدکتر کاکانژاد-شیمی فیزیک آلی
دو شنبه

29/10/99

دکتر مهدي پور-شیمی دارویی دکتر مهدي پور- دکتريشیمی هتروسیکل پیشرفته 
یاريدکتر–ارشدالکتروشیمی صنعتی

یاريدکتر - يدکترتروشیمی در حاللهاي ناآبیالک

علیزادهدکتر-1شیمی تجزیه  سه شنبه
30/10/99

ادخواهددکتر - شناسایی ترکیبات آلی بردستیدکترز-ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی
دکتر مهدي پور-سنتز مواد آلی ارشد

علیزادهدکتر -1الکتروشیمی تجزیه اي
شاملوییدکتر -دکتري3شیمی کوانتومی 

/ دکتریاريکتر هاشمید-3شیمی تجزیه 

علیزادهدکتر -2شیمی تجزیه  چهار شنبه
01/11/99


