
96-97برنامه هفتگی دانشکده شیمی نیمسال اول   

 روز 10-8 12-10 30/15-30/13 30/17-30/15 30/19-30/17

 

دکتر  -(ارشد) 1ترمودینامیک آماری 

  -146عاجلو

دکتر  -شیمی هتروسیکل )ارشد(

 -166کیانی

 -144دکتر نظر زاده  -1گ1عمومی  شیمی

 -152دکتر معافی -1گ 2شیمی عمومی 

 145-دکتر ابطحی-3گ 2 ریاضی عمومی

 -163دکتر پوزش -انسان و محیط زیست

 151-آقای مجد -تجارت الکترونیک

 -165دکتر عتباتی -آمار در شیمی تجزیه

 

 3گ 2آز.شیمی عمومی 

 

ادامه آز. جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 

 دکتر پورعلی-1گ

 -163دکتر بهنیافر  -شیمی پلیمر پیشرفته )دکترا(

دکتر گریوانی -مباحث نوین درشیمی معدنی)دکترا( 

146- 

دکتر ملک -مباحث نوین در شیمی معدنی )ارشد( 

 -166زاده 

  -151دکتر رضایی - 1شیمی تجزیه پیشرفته گ 

 خوارزمی.....دکتر ابطحی-2گ 1ریاضی عمومی 
 -152دکتر پورموسوی -2گ 1شیمی آلی 

 -165دکتر عاجلو -1ریاضی در شیمی گ

 -144دکتر زمانی  -اصول بیوشیمی

 -152دکتر کیانی -2شیمی دارویی 

 1گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر معافی -1گ1آز. معدنی 

 دکتر پورعلی-1آز. جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی گ

 دکتر سلیمان پور- 2گ 2ادامه  آز. تجزیه 

 دکتر علیزاده -پلیمر های معدنی )دکترا(

166- 

دکتر  -کترا(سنتز آلی پیشرفته )د

 -146پورعلی

 -163دکتر معافی-2شیمی معدنی پیشرفته گ

 -165دکتر زمانی-)ارشد( روش های سنتز آلی

 خوارزمی............علیان نژادی1گ 1ریاضی عمومی 
 152-دکتر ابری-2گ 2ریاضی عمومی 

 -144دکتر ملک زاده -1گ زبان تخصصی

 -145دکتر آیباقی -1گ 1شیمی تجزیه 

 2گ 2پایه آز. فیزیک 

 دکتر نظر زاده -2گ 1آز. آلی 

 دکتر سلیمان پور- 2گ 2آز. تجزیه 

 1گ 1آز. شیمی عمومی 

 -( پیشرفته )دکترا(NMRرزنانس مغناطیسی هسته )

 دکتر پورموسوی

دکتر -الکتروشیمی در حالل های غیر آبی)دکترا(

 زارعی 

 -166دکتر علیزاده-1شیمی معدنی پیشرفته گ

 -163یانیکدکتر-آلی )ارشد(مباحث نوین در شیمی 

 -146دکتر گریوانی- 2گ 1شیمی معدنی 

 -151دکتر سلیمان پور -تجزیه نمونه های حقیقی

 ...  خوارزمی-دکتر ملک زاده -2گ زبان تخصصی

 -152دکتر نظر زاده -2گ1شیمی عمومی 

 144-رمضانپوردکتر -1گ 2ریاضی عمومی 

 -165خانم اکبری فر-میکروبیولوژی )دارویی(

 -145آقای رهبری-گرافیک و نقشه خوانی

 1گ 2آز. فیزیک پایه 

 دکتر بهنیافر -1گ 1آز. آلی 

 دکتر آیباقی -1گ2ادامه آز. تجزیه 

 دکتر عتباتی -1ادامه آز. تجزیه دستگاهی گ

-مباحث نوین در شیمی تجزیه )ارشد(

 -146دکتر سلیمان پور 

 152 بهنیافردکتر  – 1گ 1شیمی آلی 

 144-دکتر زارعی  -1گ2شیمی تجزیه 
 -166دکتر نظر زاده-مبانی شیمی پلیمر

 دکتر زمانی -1جداسازی از منابع طبیعی 

151- 

 -165کیانیدکتر -1ایمنی در آزمایشگاه گ

 هفته های فرد( -)یک هفته در میان

خانم اکبری  -میکروبیولوژی محیط زیست

 -145فر

 دکتر آیباقی -1گ2آز. تجزیه 

 دکتر عتباتی -1دستگاهی گ آز. تجزیه

به
شن

 

دکتر آقاپور -2شیمی آلی پیشرفته گ

146- 

دکتر  -سینتیک شیمیایی پیشرفته 

  145جباری

 -151دکتر آیباقی -3گ 2شیمی تجزیه 

 -165دکتر زمانی -1بیوشیمی

 -166دکتر اله دادی -زیست شناسی

 -3144گ 2فیزیک عمومی 

 -163آقای مجد-مبانی فناوری اطالعات

 152-زندگیآیین 

 دکتر افشاری -2گ 2آز. شیمی فیزیک 

 و شناسایی ترکیبات آلی ادامه آز جداسازی

 دکتر پورعلی -2گ
 

 -146دکتر نبوی  -1شیمی فیزیک پیشرفته گ

 -166دکتر بهنیافر -سنتز پلیمر ها )ارشد(

سینتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های 

 -163دکتر گریوانی -معدنی )ارشد(

 -152چمن زادهدکتر -2گ1عمومی فیزیک 

 -144دکتر فدوی-2گ 2فیزیک عمومی 

 -165دکتر افشاری -2گ 1شیمی فیزیک 

 -145دکتر جباری -2گ 2شیمی فیزیک 

 -151دکتر محمودی -اصول تصفیه آب 

 دکتر حیدری  -مهندسی فناوری اطالعات
 عتباتیدکتر  -آز. تجزیه نمونه های حقیقی

  1گ 2آز. شیمی عمومی 

 دکتر ملک زاده -2گ 2معدنی آز. 

 دکتر آیباقی -1گ 1آز.تجزیه 

 3گ 2آز. فیزیک پایه 

 3گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر پورعلی -2گ و شناسایی ترکیبات آلی آز جداسازی

 دکتر عاجلو -)دکترا( 2ترمودینامیک آماری 
 -166دکتر آقاپور -1شیمی آلی پیشرفته گ

دکتر -)ارشد( 1اسپکتروسکپی تجزیه ای 

 -146عتباتی

دکتر  -طیف سنجی در شیمی معدنی

 -163معافی

 -151دکتر جباری – 3گ 2شیمی فیزیک 

 -152چمن زادهدکتر-1گ1فیزیک عمومی 

 -165دکتر افشاری -1گ 1شیمی فیزیک 

دکتر  -1گ روش های جداسازی در شیمی تجزیه

 -144آیباقی

 2)دکتر سلیمان پور  -2گ 2شیمی تجزیه 

 -145واحدی(

 دکتر ملک زاده -1گ 2آز. معدنی 

 2گ 1آز. فیزیک پایه 
 

دکتر  - 2شیمی تجزیه پیشرفته گ 

  -146رضایی

  -166دکتر محمودی-واکنشگاهها 

 -144دکتر عتباتی- 2گ1شیمی تجزیه 

 -145دکتر علیزاده -1گ2شیمی معدنی 

 -165دکتر عاجلو -2ریاضی در شیمی گ

 -152دکتر معافی  -3گ 2شیمی عمومی 

 -163دکتر جباری -طیف سنجی مولکولی

  -151دکتر باصری- 2شیمی صنعتی

 دکتر مدیری-2فارماکولوژی و سم شناسی 

 دکتر زمانی -2گ 2آز. آلی 

 دکتر افشاری -1گ 2آز. شیمی فیزیک 
 

 -مباحث نوین در شیمی فیزیک )دکترا(

 166-دکتر نبوی

دکتر  -بیوشیمی معدنی )دکترا(

 شفاعتیان

- دکتر عاجلو -)ارشد( 1شیمی کوانتمی 

146 
 -163دکتر عتباتی -1گ 3شیمی تجزیه 

دکتر  -2شیمی تجزیه دستگاهی گ

 -144آیباقی

 165دکتر بهنیافر-1گ 2شیمی آلی 

 151دکتر گریوانی-1گ 1شیمی معدنی 

 -145دکتر ملک زاده  -2گ 2شیمی عمومی 

 152دکتر  پورعلی -1گ کاربرد طیف سنجی

 دکتر زمانی -1گ 2آز. آلی 

 دکتر علیزاده -2گ 1آز.معدنی 
 

به
شن

یک
 



دکتر  -شیمی پلیمر پیشرفته )دکترا(

 165بهنیافر 

دکتر  -سینتیک شیمیایی پیشرفته 

 -163 جباری

دکتر عاجلو  –کامپیوتر در شیمی )دکترا( 

- 146 

 145دکتر گریوانی- 2گ 1شیمی معدنی 

  152دکتر  پورعلی -1کاربرد طیف سنجی گ

 -166دکتر نظر زاده-مبانی شیمی پلیمر

 -151آقای مجد-تجارت الکترونیک

- دکتر نقی دخت- 1گ 2فیزیک عمومی 

144  

-دکتر مقامی-سامانه اطالعات جغرافیایی

 کارگاه ژئومورفورلوژی

 دکتر افشاری-5گ 1آز. شیمی فیزیک 
 

 -( پیشرفته )دکترا(NMRرزنانس مغناطیسی هسته )

 163دکتر پورموسوی

  -166دکتر معافی -2 شیمی معدنی پیشرفته گ

دکتر سلیمان -مباحث نوین در شیمی تجزیه )ارشد(

 -146پور

دکتر ملک  -مباحث نوین در شیمی معدنی )ارشد(

 -151زاده

  دکتر افشاری -)ارشد( 2شیمی کوانتمی 

 -طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها )ارشد(

 -165دکتر باصری 

 -152بهنیافردکتر  -1گ 1شیمی آلی 

 -145دکتر محمودی -محاسبات شیمی صنعتی اصول

 -144دکتر زمانی  -اصول بیوشیمی

 ......دانشکده زیستدکتر نظرزاده -)زیست( 2شیمی آلی 
 دکتر نبوی -1کارگاه گ

 دکتر جباری -2گ 1آز. شیمی فیزیک 

 دکتر عتباتی -3ادامه آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر پورعلی-4گ 2آز.آلی 

 رضاییدکتر  -4گ 1آز. تجزیه 

 5گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر-1شیمی معدنی پیشرفته گ

  -166علیزاده

دکتر  -مباحث نوین در شیمی معدنی )دکترا(

 -151گریوانی 

 -مباحث نوین در شیمی آلی )ارشد(

 -146دکترکیانی

  -163دکتر باصری -شیمی سطح )ارشد(

-دکتر حیدری-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 سایت

 152قرآنتفسیر موضوعی  

 -165دکتر افشاری -مبانی شیمی کوانتمی

 145دکتر معافی -1گ 2شیمی عمومی 

  -144دکتر آیباقی -1گ 1شیمی تجزیه 

 دکتر عتباتی -3آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر جباری -1گ 1آز. شیمی فیزیک 

 دکتر زمانی-3گ2آز.آلی 

 4گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر محمودی -آز. اصول تصفیه آب

 -163 دکتر رضایی-1تجزیه پیشرفته گشیمی 

 -146دکتر پورعلی -سنتز آلی پیشرفته )دکترا(

 -166دکتر علیزاده -پلیمر های معدنی )دکترا(

 -151دکتر عاجلو-1ریاضی در شیمی گ

 -165دکتر محمودی -1صنعتی شیمی 

 -144دکتر آقاپور -2گ 3شیمی آلی 

 -152دکتر شفاعتیان  -2گ 2شیمی معدنی 

 -145دکتر باصری -شیمیایی اصول صنایع

 دکتر افشاری -3گ 2آز. شیمی فیزیک 

 دکتر سلیمان پور -2ادامه آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر زمانی-2جداسازی از منابع طبیعی 

 

 

 

الکتروشیمی در حالل های غیر 

 دکتر زارعی-آبی)دکترا(

دکتر  -شیمی هتروسیکل )ارشد(

 -166کیانی

دکتر  -)ارشد(  1ترمودینامیک آماری 

 -163عاجلو

 دکتر زمانی-)ارشد( روش های سنتز آلی

151- 

 -152دکتر آقاپور -1گ 3شیمی آلی 

 -145دکتر بهنیافر-2گ 2شیمی آلی 

 -2روش های جداسازی در شیمی تجزیه گ

 146دکتر آیباقی 

 -165دکتر شفاعتیان -شیمی آلی فلزی

 -144دکتر نظر زاده -1گ 1شیمی عمومی 

 دکتر سلیمان پور -2آز. تجزیه دستگاهی گ

 دکتر علیزاده -3گ 1آز. معدنی 

 2گ 2آز.شیمی عمومی 

به
شن
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 -165دکتر پورموسوی -2گ 1شیمی آلی 

دکتر  -2شیمی تجزیه دستگاهی گ

 -145آیباقی

 -151آقای مجد-مبانی فناوری اطالعات

 144-رمضانپوردکتر - 1گ 2ریاضی عمومی 

 152-دکتر ابری- 2گ 2ریاضی عمومی  

 دکتر افشاری-4گ 2فیزیک  آز. شیمی

 

 -166دکتر بهنیافر -سنتز پلیمر ها )ارشد(

دکتر  -طیف سنجی در شیمی معدنی )ارشد(

 -163معافی

  -151دکتر آقاپور -2شیمی آلی پیشرفته گ

 -144دکتر نظر زاده -2گ1شیمی عمومی 

 -165دکتر افشاری -1گ 1شیمی فیزیک 

 -152دکتر جباری -2گ 2شیمی فیزیک 

 -145دکتر آیباقی -3گ 2تجزیه شیمی 

 دکتر باصری -ادامه آز.شیمی صنعتی 

دکتر  -مباحث نوین در شیمی فیزیک )دکترا(

 رصدخانه- نبوی

 -146 دکتر عاجلو -)ارشد( 1شیمی کوانتمی 

دکتر -)ارشد( 1اسپکتروسکپی تجزیه ای 

 -166عتباتی

سینتیک ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای 

 -163دکتر گریوانی  -معدنی )ارشد(

 -151 دکتر محمودی-واکنشگاهها

 دکتر رضایی - 2شیمی تجزیه پیشرفته گ 

145- 

 -165دکتر افشاری -2گ 1شیمی فیزیک 

 -144دکتر جباری – 3گ 2شیمی فیزیک 

 -آالینده های شیمیایی و بیولوژیکی محیط زیست

 -152زاده دکتر نظر

 دکتر زمانی........سایت -2روش استفاده از متون گ

 3گ 1آز.شیمی عمومی  

 دکتر معافی - 3گ 2آز. معدنی 

 دکتر آقاپور -5گ 2آز. آلی 

 دکتر باصری -آز.شیمی صنعتی

دکتر جباری   -1شیمی فیزیک پیشرفته گ

146- 

 دکتر عاجلو -)دکترا(  2ترمودینامیک آماری 

163- 

 -151دکتر شفاعتیان  -بیوشیمی معدنی )دکترا(
دکتر -گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت

 هفته های فرد( -)یک هفته در میان 152 -باصری

 166 دکتر افشاری -)ارشد( 2شیمی کوانتمی 

 -145دکتر عتباتی- 2گ1شیمی تجزیه 

 165-دکتر بهنیافر-1گ 2شیمی آلی 

)یک -144زادهدکتر نظر  -2ایمنی در آزمایشگاه گ

 هفته های فرد( -هفته در میان

  -144دکتر نظر زاده -3ایمنی در آزمایشگاه گ

 هفته های زوج( -)یک هفته در میان

 152-دکتر پورعلی -تئوری جداسازی

 هفته های زوج( -)یک هفته در میان

 .....سایتدکتر زمانی.. -1تفاده از متون گروش اس
 خوارزمی..دکترحیدری-مهندسی فناوری اطالعات

 ملک زادهدکتر -5گ 2 معدنی آز. شیمی

 دکتررضایی -4گ2ادامه آز.تجزیه 

دکتر -1شیمی آلی پیشرفته گ

 -146آقاپور

 -166دکتر عتباتی -1گ 3شیمی تجزیه 

 -144دکتر ملک زاده-2گ 2شیمی عمومی 

 152دکتر معافی -3گ 2شیمی عمومی 

 151دکتر گریوانی -1گ 1شیمی معدنی 

 -145دکتر علیزاده -1گ2شیمی معدنی 

 -163دکتر جباری -طیف سنجی مولکولی

 -165دکتر عاجلو -2ریاضی در شیمی گ

 دکتر نظر زاده -3گ 1آز. آلی 

 2گ 1آز.شیمی عمومی 

 دکتر رضایی -4گ2آز.تجزیه 

 فر خانم اکبری -آز. میکروبیولوژی )دارویی( 
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دکتر  -طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها )ارشد( 

 -146باصری 

 -166دکتر محمودی -خوردگی فلزات

 دکتر زارعی -6گ2ادامه آز. تجزیه 

 -163 دکتر باصری -شیمی سطح )ارشد(

 152دکتر نقی دخت-3گ 2فیزیک عمومی 

دکتر -اصول محاسبات شیمی صنعتی

 -145محمودی

 -144دکتر افشاری -مبانی شیمی کوانتمی 

 دکتر شفاعتیان –4گ 2آز. معدنی 

 دکتر زارعی -6گ2آز. تجزیه 
 

 -166دکتر افشاری -کامپیوتر در شیمی )دکترا(

 165-دکتر ابطحی-2گ 1ریاضی عمومی 

 -145چمن زادهدکتر-2گ 1فیزیک عمومی 

 152-دکتر فدوی-2گ 2فیزیک عمومی 

 -146دکتر شفاعتیان  -2گ 2شیمی معدنی 

 -144دکتر آقاپور -2گ 3شیمی آلی 

 -163دکتر محمودی -1یعتشیمی صن

 -151دکتر باصری -اصول صنایع شیمیایی

 7گ 1آز. فیزیک پایه 

 دکتر جباری-4گ 1آز. شیمی فیزیک 

 3آز جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی گادامه 
 

 146-دکتر ابطحی-3گ  2ریاضی عمومی 

 144-علیان نژادی1گ 1ریاضی عمومی 

 -152چمن زادهدکتر -1گ 1فیزیک عمومی 

 145-دکتر نقی دخت-1گ 2فیزیک عمومی 

 -165دکتر آقاپور -1گ 3شیمی آلی 

 -163دکتر شفاعتیان -شیمی آلی فلزی

 -151دکتر بهنیافر-2گ 2شیمی آلی 

 دکتر جباری-3گ 1آز. شیمی فیزیک 

 3ترکیبات آلی گآز جداسازی و شناسایی 

به
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