
96-97برنامه هفتگی دانشکده شیمی نیمسال اول   

 روز/ساعت 10-8 12-10 30/15-30/13 30/17-30/15 30/19-30/17
دکتر  -(ارشد) 1ترمودینامیک آماری 

 عاجلو 

دکتر  -مباحث نوین در شیمی معدنی )دکترا(

  گریوانی

  دکتر بهنیافر -)دکترا( پیشرفته پلیمرشیمی 

دکتر  -)ارشد(مباحث نوین در شیمی معدنی 

  ملک زاده

  دکتر رضایی - 1شیمی تجزیه پیشرفته گ 
 

دکتر  -)دکترا(روش های سینتیکی و حرارتی

 آیباقی 

  علیزادهدکتر  -پلیمر های معدنی )دکترا(

 دکتر پورعلی -سنتز آلی پیشرفته )دکترا(

 دکتر معافی-2شیمی معدنی پیشرفته گ

 دکتر عاجلو -)ارشد( 2کوانتم 

 زمانیدکتر -)ارشد( ز آلیروش های سنت
 

( پیشرفته NMRرزنانس مغناطیسی هسته )

 دکتر پورموسوی -)دکترا(

دکتر -الکتروشیمی در حالل های غیر آبی )دکترا(

 زارعی 

 دکتر علیزاده-1شیمی معدنی پیشرفته گ

 دکتر کیانی -مباحث نوین در شیمی آلی )ارشد(
 

 

دکتر -مباحث نوین در شیمی تجزیه )ارشد(

 سلیمان پور 

 

 میکروبیولوژی محیط زیست

 شنبه

 دکتر نظر زاده -1گ1شیمی عمومی 

 دکتر معافی -1گ 2شیمی عمومی 

 3گ 2ریاضی عمومی 

 زیست شناسی

 انسان و محیط زیست

 تجارت الکترونیک

 گرافیک و نقشه خوانی

 
ادامه آز. جداسازی و شناسایی ترکیبات 

 دکتر پورعلی-1آلی گ

 دکتر پورموسوی -2گ 1شیمی آلی 

 دکتر عاجلو -1ریاضی در شیمی گ

 دکتر زمانی  -اصول بیوشیمی

 دکتر کیانی -2شیمی دارویی 

 1گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر معافی -1گ1آز. معدنی 

-1گ آز. جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

 دکتر پورعلی

 سلیمان پوردکتر - 2گ 2ادامه  آز. تجزیه 

 2گ 2ریاضی عمومی 

 دکتر ملک زاده -زبان تخصصی

 -فرآیندهای هیدرولوژیکی )محیط زیست())

 ((دکتر خیری

 

 2گ 2آز. فیزیک پایه 

 دکتر نظر زاده -3گ 1آز. آلی 

 دکتر سلیمان پور- 2گ 2آز. تجزیه 

 1گ 2آز. شیمی عمومی 

 دکتر سلیمان پور  -1گ 1شیمی تجزیه 

 -شیمیایی و بیولوژیکی محیط زیستآالینده های 

 دکتر نظر زاده

 1گ 2ریاضی عمومی 

 میکروبیولوژی )دارویی(

 1گ 2آز. فیزیک پایه 

 دکتر بهنیافر -2گ 1آز. آلی 

 دکتر آیباقی -1گ2ادامه آز. تجزیه 

 دکتر عتباتی -1ادامه آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر پورموسوی – 1گ 1شیمی آلی 

 واحدی( 2ارعی )دکتر ز -1گ2شیمی تجزیه 

و  93و کاربردی مبانی شیمی پلیمر)محض 

 دکتر نظر زاده-(93قبل از 

 دکتر زمانی -1جداسازی از منابع طبیعی 

 کیانیدکتر -1ایمنی در آزمایشگاه گ

 

 بهنیافردکتر -1گ1آز.آلی 

 دکتر آیباقی -1گ2آز. تجزیه 

 دکتر عتباتی -1آز. تجزیه دستگاهی گ

 

 -)ارشد( سینتیک شیمیایی پیشرفته

 دکتر جباری

 دکتر زمانی -1بیوشیمی

 3)دکتر آیباقی -3گ 2شیمی تجزیه 

 واحدی(

 3گ 2فیزیک عمومی 

 نقش گیاهان در تغییر محیط زیست

 مبانی فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات هندسیم

 

-روش های آماری در شیمی تجزیه )دکترا(

 دکتر عتباتی

 دکتر عاجلو  –کامپیوتر در شیمی )دکترا( 

 دکتر شفاعتیان -بیوشیمی معدنی )دکترا(

  نبویدکتر  -1گ شیمی فیزیک پیشرفته

 دکتر بهنیافر -سنتز پلیمر ها )ارشد(

سینتیک و ترمودینامیک کمپلکس های 

 دکتر گریوانی -معدنی )ارشد(

 2گ 2فیزیک عمومی 

 

 دکتر افشاری -2گ 1شیمی فیزیک 

 دکتر جباری -2گ 2شیمی فیزیک 

، و پساب های صنعتی اصول تصفیه آب))

 ((دکتر محمودی -اصول تصفیه آب و فاضالب

 ((2گ1))فیزیک عمومی 

 

  دکتر باصری -)ارشد( شیمی سطح

 دکتر آقاپور -2شیمی آلی پیشرفته گ

 دکتر عاجلو -()دکترا 2ترمودینامیک آماری 

 دکتر معافی -طیف سنجی در شیمی معدنی

 

 دکتر افشاری -1گ 1شیمی فیزیک 

 دکتر جباری – 1گ 2شیمی فیزیک 

دکتر  -روش های جداسازی در شیمی تجزیه

 عتباتی

 2)دکتر سلیمان پور  -2گ 2 شیمی تجزیه

 واحدی(

 ((1گ1))فیزیک عمومی 

 ((1گ 1))ریاضی عمومی 
 

 دکتر آقاپور -1شیمی آلی پیشرفته گ

  دکتر رضایی - 2شیمی تجزیه پیشرفته گ 

  دکتر محمودی-واکنشگاه ها
 

 دکتر عتباتی- 2گ1شیمی تجزیه 

 واحدی( 4دکتر علیزاده )-1گ2شیمی معدنی 

 دکتر عاجلو -2ریاضی در شیمی گ

  دکتر معافی -3گ 2شیمی عمومی 

 دکتر جباری -طیف سنجی مولکولی

 (( دکتر باصری- 2))شیمی صنعتی

 ((2گ 1))ریاضی عمومی 
 

دکتر  -مباحث نوین در شیمی فیزیک )دکترا(

 نبوی

  عاجلودکتر  -2گ شیمی فیزیک پیشرفته

 

 دکتر عتباتی -1گ 3شیمی تجزیه 

 دکتر آیباقی -2شیمی تجزیه دستگاهی گ

 دکتر بهنیافر-1گ 2شیمی آلی 

 دکتر گریوانی-1گ 1شیمی معدنی 

  دکتر ملک زاده -2گ 2شیمی عمومی 

 دکتر نظر زاده -2گ1شیمی عمومی 

 ((دکتر  پورعلی -کاربرد طیف سنجی))

 

 یکشنبه



 

 دکتر افشاری -2گ 2آز. شیمی فیزیک 

 دکتر پورعلی -2ادامه آز جداسازی گ

 
 

 دکتر ملک زاده -2گ 2آز. معدنی 

 دکتر آیباقی -1گ 1آز.تجزیه 

 3گ 2آز. فیزیک پایه 

 3گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر پورعلی -2آز جداسازی گ

 دکتر محمودی -آز. اصول تصفیه آب

 دکتر ملک زاده -1گ 2آز. معدنی 

 2گ 1آز. فیزیک پایه 

 
 

 2فارماکولوژی و سم شناسی 

 دکتر زمانی -2گ 2آز. آلی 

 دکتر افشاری -1گ 2آز. شیمی فیزیک 

 زارعیدکتر  -3گ2ادامه آز. تجزیه 

 

 دکتر زمانی -1گ 2آز. آلی 

 دکتر علیزاده -2گ 1آز.معدنی 

 زارعیدکتر  -3گ2آز. تجزیه 

 

 -)ارشد( سینتیک شیمیایی پیشرفته

  دکتر جباری

 -2گ کامپیوتر و برنامه نویسیمبانی 

 دکتر نبوی

)محض و کاربردی  مبانی شیمی پلیمر

 دکتر نظر زاده-(93و قبل از  93

 دکتر بهنیافر  -)دکترا( پیشرفته پلیمرشیمی 

  دکتر معافی -2شیمی معدنی پیشرفته گ 

 علیزادهدکتر  -پلیمر های معدنی )دکترا(

دکتر -مباحث نوین در شیمی تجزیه )ارشد(

 سلیمان پور
 

 دکتر علیزاده-1شیمی معدنی پیشرفته گ

 دکتر کیانی -مباحث نوین در شیمی آلی )ارشد(

دکتر  -مباحث نوین در شیمی معدنی )ارشد(

 ملک زاده

 دکتر عاجلو -)ارشد( 2کوانتم 
 

 دکتر رضایی-1شیمی تجزیه پیشرفته گ

دکتر -الکتروشیمی در حالل های غیر آبی )دکترا(

 زارعی 

 دکتر پورعلی -آلی پیشرفته )دکترا(سنتز 

 

 
 

دکتر  -مباحث نوین در شیمی معدنی )دکترا(

 گریوانی

دکتر  -)دکترا(روش های سینتیکی و حرارتی

  آیباقی

 دکتر عاجلو - (رشدا) 1 ترمودینامیک آماری

 زمانیدکتر -)ارشد( روش های سنتز آلی

 دوشنبه

 تجارت الکترونیک

 1گ 2فیزیک عمومی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دکتر پورموسوی -1گ 1شیمی آلی 

دکتر  -اصول محاسبات شیمی صنعتی

 محمودی

 دکتر زمانی  -اصول بیوشیمی

 دکتر نظر زاده -3ایمنی در آزمایشگاه گ

 دکتر نبوی -1کارگاه گ

 دکتر جباری -2گ 1آز. شیمی فیزیک 

 دکتر عتباتی -3ادامه آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر پورعلی-4گ 2آز.آلی 

 دکتر رضایی -4گ 1تجزیه آز. 

 5گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر باصری -صنعتیشیمی ادامه آز.
 

 

 

 

دکتر  -1گ مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 نبوی

 دکتر افشاری -مبانی شیمی کوانتمی

 دکتر معافی -1گ 2شیمی عمومی 

 دکتر سلیمان پور  -1گ 1شیمی تجزیه 

 دکتر عتباتی -3آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر جباری -1گ 1شیمی فیزیک آز. 

 دکتر زمانی-3گ2آز.آلی 

 دکتر باصری -صنعتیشیمی آز.

 2گ 1آز.شیمی عمومی 

 4گ 1آز. فیزیک پایه 
 

 دکتر عاجلو-1ریاضی در شیمی گ

 دکتر محمودی -شیمی صنایع معدنی

 دکتر آقاپور -2گ 3شیمی آلی 

 واحدی(4دکتر شفاعتیان ) -2گ 2شیمی معدنی 

 دکتر باصری -شیمیاییاصول صنایع 

 

  دکتر عتباتی - 3گ1آز. تجزیه 

 دکتر افشاری -3گ 2آز. شیمی فیزیک 

 دکتر سلیمان پور -2ادامه آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر زمانی-2جداسازی از منابع طبیعی 

 1گ 1آز.شیمی عمومی 
 

 

 

 

 

 دکتر آقاپور -1گ 3شیمی آلی 

 دکتر بهنیافر-2گ 2شیمی آلی 

 دکتر شفاعتیان -شیمی آلی فلزی

  دکتر نظر زاده -2ایمنی در آزمایشگاه گ

 

 دکتر سلیمان پور -2آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر عتباتی - 2گ1آز. تجزیه 

 دکتر علیزاده -3گ 1آز. معدنی 

 2گ 2آز.شیمی عمومی 

 

 

 دکتر پورموسوی -2گ 1شیمی آلی 

دکتر  -2شیمی تجزیه دستگاهی گ

 آیباقی

 نظر زادهدکتر  -2گ1شیمی عمومی 

 مبانی فناوری اطالعات

 

( پیشرفته NMRرزنانس مغناطیسی هسته )

 دکتر پورموسوی -)دکترا(

 دکتر بهنیافر -سنتز پلیمر ها )ارشد(

دکتر  -)ارشد( طیف سنجی در شیمی معدنی

 معافی

 دکتر آقاپور -2شیمی آلی پیشرفته گ

دکتر -روش های آماری در شیمی تجزیه )دکترا(

 عتباتی

دکتر  -نوین در شیمی فیزیک )دکترا(مباحث 

 نبوی

سینتیک و ترمودینامیک کمپلکس های معدنی 

  دکتر گریوانی -)ارشد(

  دکتر محمودی-)ارشد( واکنشگاه ها
 دکتر رضایی - 2شیمی تجزیه پیشرفته گ 

 دکتر جباری   -1شیمی فیزیک پیشرفته گ

  دکتر افشاری -2شیمی فیزیک پیشرفته گ

  دکتر عاجلو -( )دکترا 2ترمودینامیک آماری 

 دکتر شفاعتیان  -بیوشیمی معدنی )دکترا(

 دکتر باصری -)ارشد( کنترل دستگاهی

 دکتر آقاپور-1شیمی آلی پیشرفته گ

 
 سه شنبه

 

 1گ  2ریاضی عمومی  

 2گ  2ریاضی عمومی  

 

 دکتر افشاری-4گ 2آز. شیمی فیزیک 

 دکتر افشاری -2گ 1شیمی فیزیک 

 دکتر جباری -2گ 2شیمی فیزیک 

 دکتر سلیمان پور -تجزیه نمونه های حقیقی

 3دکتر آیباقی ) -3گ 2شیمی تجزیه 

 واحدی(

 دکتر زمانی((( -2)))روش استفاده از متون گ

 دکتر افشاری -1گ 1شیمی فیزیک 

 دکتر جباری – 1گ 2شیمی فیزیک 

 دکتر باصری -2شیمی صنعتی 

 ((فناوری اطالعات هندسیم))

 دکتر زمانی((( -1)))روش استفاده از متون گ

 

 دکتر عتباتی- 2گ1شیمی تجزیه 

 دکتر بهنیافر-1گ 2شیمی آلی 

 دکتر نظر زاده  -1گ 1شیمی عمومی 

 دکتر عتباتی -1گ 3شیمی تجزیه 

 دکتر ملک زاده-2گ 2شیمی عمومی 

 دکتر معافی -3گ 2شیمی عمومی 

 دکتر گریوانی -1گ 1شیمی معدنی 

 



 
 

 دکتر محمودی(( -))خوردگی فلزات

 

 دکتر نظر زاده -4گ 1آز. آلی 

 5گ 1آز.شیمی عمومی 
 

 4گ 1آز.شیمی عمومی 

 معافیدکتر  - 4گ 2آز. معدنی 

 دکتر آقاپور -5گ 2آز. آلی 

 ((3گ  2ریاضی عمومی ))

 دکتر پورعلی(( -))تئوری جداسازی

 

 

 رضاییدکتر -4گ2ادامه آز.تجزیه 
 

 4علیزاده )دکتر -1گ2شیمی معدنی 

 واحدی(

 دکتر جباری -طیف سنجی مولکولی

 دکتر عاجلو -2ریاضی در شیمی گ

 

 3گ 1آز.شیمی عمومی 

 رضاییدکتر  -4گ2آز.تجزیه 
  دکتر باصری -شیمی سطح )ارشد(  

 3گ 2فیزیک عمومی 
 

 دکتر افشاری -کامپیوتر در شیمی )دکترا(

 2گ 2فیزیک عمومی 
 

 چهارشنبه 

 دکتر محمودی-شیمی صنعتی اصول محاسبات  

 دکتر افشاری -مبانی شیمی کوانتمی

 

 دکتر شفاعتیان – 3گ 2آز. معدنی 

 

 واحدی( 4)دکتر شفاعتیان -2گ 2معدنی  شیمی

 دکتر آقاپور -2گ 3شیمی آلی 

 دکتر محمودی -شیمی صنایع معدنی

 دکتر باصری -اصول صنایع شیمیایی

 2گ 1ریاضی عمومی 

 2گ 1فیزیک عمومی 

 میکروبیولوژی )دارویی(آز. 

 7گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر جباری-4گ 1آز. شیمی فیزیک 

 زارعیدکتر  -4گ2ادامه آز. تجزیه 
 

 دکتر آقاپور -1گ 3شیمی آلی 

 دکتر شفاعتیان -شیمی آلی فلزی

 دکتر بهنیافر-2گ 2شیمی آلی 

 1گ 1ریاضی عمومی 

 1گ 1فیزیک عمومی 

 1گ 2فیزیک عمومی 

 جغرافیاییسامانه اطالعات 

 6گ 1آز. فیزیک پایه 

 زارعیدکتر  -4گ2آز. تجزیه 

 دکتر جباری-3گ 1آز. شیمی فیزیک 
 

 

 ))        (( فاقد محل کالس

: سایت( محل کالس()        ())  


