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7-5 5-3 3-1 12-10 10-8 روز
/

ساعت
245دکتر رضایی - کاربرد نظریه گروه

114بیگلري رکتد–2ریاضی در شیمی 


222دکتر فرهادي -شیمی معدنی پیشرفته
244دکترزبردستی-شیمی آلی فلزي 

226بهرامیدکتر-ارشدسنتیک ودینامیک شیمیایی
245دکتر رضایی - 1شیمی معدنی 
242دکتر سمیعی -2گ –2شیمی فیزیک

222دکتر زبردستیسنتیک و ترمودینامیک (ارشد)
226دکتر فرهادي - بیوشیمی معدنی (دکتري)

242دکتر بهرامی- شیمی سطح وحالت جامد 
244سمیعیدکتر-2گ –2شیمی فیزیک

245کاکانژاددکتر_2طیف سنجی مولکولی
114بیگلري رکتد–2اضی در شیمی ری

245دکتر کاکانژادي -1شیمی آلی
242دکتر عادلی - 2شیمی آلی 

226دکتر مهدي پور - شیمی هتروسیکل (دکتري)
222دکترزبردستی-ساختمان و پیوند درترکیبت معدنی

244دکتر درستی -کریستالوگرافی (ارشد)
432سمیعیدکتر )معدن(شیمی عمومی

دکتر قلی پور-اهی)(زیست گی1شیمی 

245دکتر کاکانژادي - - (ارشد)شیمی فیزیک آلی 
222دکتر عادلی - شیمی پلیمر پیشرفته

244-دکتر مهدي پور-3شیمی آلی
242دکتر زبردستی - 2شیمی معدنی 

226طیف سنجی معدنی(ارشد) دکتر درستی 
432سمیعیدکتر )معدن(شیمی عمومی 

پوردکتر قلی- (میکروبیولوژي)1شیمی 

نبه
ش

226دکتر فرهادي -/بیوشیمی معدنیشیمی معدنی پیشرفته
244دکتر دادخواه -سنتز مواد آلی 
242دکتر خسروي-1ریاضی عمومی 

245رضاییدکتر –زبان تخصصی 

242-دکتر دادخواهشناسایی ترکیبات آلی
245دکتر مهدي پور - )سنتز مواد آلی (ارشد

222دکتر منصورپناه - موادشناسایی و تعیین ساختار نانو 
226ساختمان و پیوند در ترکیبت معدنی زبردستی

244دکتر فرهادي -طیف سنجی نانو مواد معدنی/
114دکتر خسروي-1ریاضی عمومی 

119دکتر شاملویی -کاربرد رایانه در شیمی
) دکتر رضایی(زمینشیمی عمومی 

245دکترمنصورپناه - صول صنایع شیمیاییا
242دکتر مهدي پور - یکل (دکتري)شیمی هتروس

222دکتر فرهادي - روشهاي سنتز مواد نانوساختار 
226سنتیک و ترمودینامیک (ارشد)دکتر زبردستی

244دادخواهدکتر -شیمی آلی پیشرفته
دکتر رضایی) زمین(شیمی عمومی

دکتر قلی پور-(زیست گیاهی)1شیمی 

اي در /الکتروشیمی تجزیه (فرد)صنعتیالکتروشیمی 
222دکتر یاري- (زوج)حاللهاي ناآبی

226دکتر عادلی - پلیمر پیشرفته (دکتري)شیمی 
245دکتر کاکانژاد - شیمی فیزیک آلی 

242دکتر درستی- 3شیمی معدنی 
بهرامیدکتر-شیمی عمومی (فیزیک )

دکتر قلی پور- (میکروبیولوژي)1شیمی 

244دکتر عادلی - مباحث نوین در شیمی آلی 
245-ی ترکیبات آلی دکتر دادخواهشناسای

226دکتریاري-الکتروشیمی تجزیه اي در حاللهاي ناآبی 
222دکتر درستی -طیف سنجی معدنی ارشد 

)9-10(245کاکانژاددکتر_2طیف سنجی مولکولی
بهرامیدکتر–شیمی عمومی (فیزیک ) 

نبه
ک ش
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242دکتر هاشمی - 2گ 3شیمی تجزیه 
226دکتر علیزاده-1ي الکتروشیمی تجزیه ا

)5- 6(245دکتر فرهادي-روشهاي سنتز مواد نانوساختار
)6-7(245دکتر فرهادي -طیف سنجی نانو مواد معدنی

244دکتر بیگلري -1شیمی عمومی 

244دکتر عادلی - 2شیمی آلی 
دکتر -/طیف بینی اتمی تجزیه ايتحلیل آماري نتایج (دکتري)

226-هاشمی
245علیزادهدکتر- 2شیمی تجزیه 
242دکتر  بیگلري–3شیمی فیزیک

(زوج)222محمدنژاد دکتر–1فیزیک عمومی

)1-2(226مباحث نوین در شیمی آلی دکتر عادلی 
)2- 3(245دکتر کاکانژاد - شیمی فیزیک آلی (ارشد)

245- دکتر دادخواه- شناسایی ترکیبات آلی 
244دکترمنصورپناه- شیمی محیط زیست

222دکتر هاشمی - تایجتحلیل آماري ن
242بیگلري رکتد–ریاضی در شیمی 

114محمدنژاد دکتر–1فیزیک عمومی

245دکتر کاکانژادي -1شیمی آلی
242دکتر مهدي پور -3شیمی آلی

226دادخواهدکتر -شیمی نظري ساختارهاي نانو
222دکترمنصورپناه–صنایع شیمیایی اصول

244دکتر یاري - 3شیمی تجزیه 
406صادقیدکترپلیمر) -مکانیک(شیمی عمومی

245دکتر کاکانژادي - شیمی فیزیک آلی 
244دکتر منصورپناه -تصفیه آب وپساباصول 

(زوج)242دکتر مهدي پور سنتز مواد آلی (ارشد)
(فرد)242دادخواهدکتر -شیمی آلی پیشرفته

(فرد)222دکتر درستی - 3شیمی معدنی 
(زوج)222دکتر درستی -)کریستالوگرافی (ارشد

226دکتر یاري - الکتروشیمی صنعتی
114دکتر علیزاده-1شیمی تجزیه

406صادقیدکترپلیمر) -(مکانیکشیمی عمومی 

نبه
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244دکتر صادقی –2شیمی فیزیک
245دکتر رضایی - 1شیمی معدنی 

(زوج)242دکترزبردستی-شیمی آلی فلزي 
(فرد)242دکتر مهدي پور - شیمی دارویی

242دکتر شاملویی-شیمی فیزیک پیشرفته
226دکتر قلی پور -2ترمودینامیک آماري 

(فرد)244دکترمنصورپناه - شیمی محیط زیست
245دکتر علیزاده-1الکتروشیمی تجزیه اي 

(فرد)222دکتر هاشمی -ایمنی در آزمایشگاه 

(زوج)245دکتر رضایی - کاربرد نظریه گروه

- 1(226دکتر دادخواه- ارهاي نانوشیمی نظري ساخت
2(

222دکتر هاشمی -طیف بینی اتمی تجزیه اي
242دکتر شاملویی-3شیمی کوانتومی

242دکتر بیگلري - 3شیمی فیزیک
244دکتر قلی پور -1شیمی فیزیک

دکتر منصورپناه -شناسایی وتعیین ساختار نانو مواد
226)3 -2(

ج)(زو245دادخواهدکتر –سنتز مواد آلی
(فرد)245بهرامیدکتر-شیمی سطح

244دکتر هاشمی - 2گ 3شیمی تجزیه 
226دکتر علیزاده- 2شیمی تجزیه 

245دکتر بیگلري -1شیمی عمومی 
402درستیدکترپلیمر - شیمی عمومی گروه  مکانیک

222بهرامی دکتر-سنتیک ودینامیک شیمیایی
226دکتر بیگلري-مکانیک کوانتومی ارشد

242دکتر یاري - 3جزیه شیمی ت
244دکتر علیزاده- 1شیمی تجزیه 

245دکتر منصورپناه -خوردگی فلزات
402درستیپلیمر دکتر- شیمی عمومی گروه  مکانیک

نبه
ه ش

س

245دکتر طاهري نیا -1شیمی صنعتی 
244دکتر دانشفر –شیمی تجزیه پیشرفته 

242دکتر قلی پور -1شیمی فیزیک
245دکتر طاهري نیا -اصول محاسبات شیمی

244دکتر دانشفر –شیمی تجزیه پیشرفته 
222دکتر مهدي پور- شیمی دارویی

242دکتر زبردستی - 2شیمی معدنی 
244دکتر قلی پور -2ترمودینامیک آماري 

245دکتر طاهري نیا -اصول محاسبات شیمی 
226شیمی سطح و حالت جامد/دکتر سمیعی 

242دقیصادکتر - متون علم شیمی 
222دکتر بیگلري -مکانیک کوانتومی ارشد

226دکتر شاملویی -3شیمی کوانتومی
245دکتر طاهري نیا -1شیمی صنعتی 

242صادقی رکتد- 2شیمی فیزیک
(فرد)226دکتر شاملویی-شیمی فیزیک پیشرفته

244دکتر  بیگلري –ریاضی در شیمی 
(زوج)226دکتر سمیعی - شیمی سطح و حالت جامد نبه

رش
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