
97-98برنامه هفتگي دانشكده شيمي نيمسال اول   
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دكتر ملك ) ارشد معدني(نانوشيمي  -1
 ‐151زاده
دكتر  -روش هاي جداسازي در شيمي تجزيه - 2

  ‐152آيباقي
دكتر - 1تاريخ و فلسفه علم شيمي گ - 3

  ‐145پورعلي
  
  
  
 
 
 
  
  

دكتر  -)ارشد شيمي فيزيك(رياضيات در شيمي فيزيك  -1
  ‐146عاجلو 

دكتر -)ارشد شيمي فيزيك(سينتيك شيميايي پيشرفته -2
  ‐163جباري

  ‐166دكتر پورموسوي -شناسايي تركيبات آلي-3
  ‐152آيباقيدكتر  - 1گ 1تجزيه  شيمي-4
  ‐145دكتر پورعلي-1گ 3شيمي آلي -5
ھفته (  ‐151*دكتر زماني -آليجداسازي و شناسايي تركيبات  -6

  )ھای زوج
 ‐165 اميني -مفاهيم شبكه هاي كامپيوتري-7
  ‐144 دكتر رمضانپور-2گ1رياضي عمومي  -8
  )ھفته ھای فرد(  ‐151*2گ 1فيزيك پايه  -9
 

  دكتر معافي-1گ 2آز معدني 
  كيانيدكتر -1گ 1آز آلي 

 1گ 2شيمي عمومي .آز
 2گ 2فيزيك پايه . آز

دكتر  -)ارشد معدني(معدنيشيمي فيزيك -1
  ‐146معافي

  ‐163دكتر زماني )ارشد آلي(شيمي آلي پيشرفته -2
  ‐165دكتر ملك زاده - 3شيمي معدني -3
  ‐166دكتر عاجلو -طيف سنجي مولكولي-4
  ‐152دكتر جباري -2گ 1شيمي فيزيك  -5
  ‐145دكتر رضايي -2گ 2شيمي عمومي  -6
  ‐144دكتر ضرابي 1گ 1رياضي عمومي-7
  )ھفته ھای فرد(  ‐151*1گ 1فيزيك پايه  -8
  دكتر نبوي -مباني كامپيوتر و برنامه نويسي -9
 
 
  

 دكتر عليزاده-1گ 1آز معدني 

دكتر  -)آلي ارشد(شيمي هتروسيكل -1
  ‐163پورموسوي

دكتر ) ارشد معدني(شيمي معدني پيشرفته -2
  ‐166عليزاده

  ‐152دكتر بهنيافر – 1گ 1شيمي آلي -3
  ‐144دكتر ملك زاده -تخصصيزبان -4
  ‐145دكتر كياني –آلي  سنتز مواد-5
  ‐151دكتر جباري -1گ 1شيمي فيزيك -6
  ‐165دكتر معافي -1گ 2شيمي عمومي -7
  سايت  دكتر زماني -روش استفاده از متون شيمي -8
 
 
  

  دكتر نظرزاده -2گ 2آز آلي 
  رضايي دكتر -1گ2تجزيه . ادامه آز
  سليمان پوردكتر  -1تجزيه دستگاهي گ. ادامه آز

 

سينتيك، ترموديناميك و مكانيزم واكنش هاي -1
 146‐دكتر گريواني -)معدني ارشد(معدني 

  166‐دكتر بهنيافر -)ليآ ارشد(سنتز پليمر ها -2
  ‐151دكتر پورموسوي- كاربرد طيف سنجي -3
  ‐152*كيانيدكتر -1ايمني در آزمايشگاه گ -4
 ‐152*كيانيدكتر -2ايمني در آزمايشگاه گ -5
  ‐145دكتر معافي –1گ 1شيمي معدني  -6
  ‐144دكتر زماني -1گ 2شيمي آلي  -7
 ‐165دكتر نبوي - كاربرد رايانه در شيمي -8  
دانشكده  - )آب و هوايي كره زمين(غييرات اقليمي ت-9

 علوم زمين
 
   

  دكتر نظرزاده -1گ 2آز آلي 
  رضايي دكتر -1گ2تجزيه . آز
  سليمان پوردكتر  -1تجزيه دستگاهي گ. آز
  1گ 2فيزيك پايه . آز

نبه
ش

  

دكتر  -)دكتراي معدني(پليمر هاي معدني -1
 ‐146عليزاده

ارشد شيمي (شيمي فيزيك پيشرفته -2
  ‐166دكتر جباري -)فيزيك

دكتر - 2تاريخ و فلسفه علم شيمي گ-3
  ‐165معافي

  ‐1152گ 2فيزيك پايه -4
  ‐2145گ 2فيزيك پايه -5
 

دكتراي (پيشرفته ) NMR(رزنانس مغناطيسي هسته  -1
  ‐165دكتر پورموسوي -)آلي

دكتر -)ارشد پليمر(شيمي و سينتيك پليمريزاسيون -2
  ‐166نظرزاده

ارشد (طراحي آزمايش و افزايش مقياس فرايندها -3
 ‐163دكتر باصري  -)كاربردي

دكتر  -)ارشد معدني(كاربرد نظريه گروه در شيمي-4
  ‐146معافي

  ‐151دكتر افشاري-3شيمي فيزيك -مباني شيمي كوانتمي-5
  ‐152ملك زادهدكتر  –2گ 1شيمي معدني  -6
  ‐144دكتر آقاپور-2گ 2شيمي آلي -7
  ‐145دكتر پورعلي-2گ 3شيمي آلي -8
  ‐164دكتر  -2گ 1شيمي عمومي -9

دانشكده -سنجش از راه دور و كاربرد آن در محيط زيست  -10
  علوم زمين

 
  دكتر سليمان پور-1گ 3آز تجزيهادامه 

  يدكتر محمود -1گ اصول تصفيه آب . آز
  2گ 2شيمي عمومي . آز

 زمانيدكتر  -1گ و شناسايي تركيبات آلي آز جداسازيادامه 
 دكتر جباري 3گ 1آز شيمي فيزيك 

دكتر ) ارشد آلي(شيمي دارويي پيشرفته -1
  ‐146آقاپور

ارشد شيمي (مكانيك كوانتمي-2شيمي كوانتمي -2
  ‐166دكتر افشاري -)فيزيك

 -)ارشد كاربردي(ها و فرآيندهاي غشايي غشا -3
  ‐163دكتر محمودي

  ‐151دكتر باصري -اصول صنايع شيميايي-4
  ‐165دكتر نظر زاده-مباني شيمي پليمر-5
 ‐144دكتر معافي-3گ)واحدي 4(  2شيمي معدني  -6

  ‐152دكتر عظمت -1گ 1شيمي عمومي -7
  ‐145دكتر عليزاده-2گ 2شيمي معدني -8
  دانشكده رياضي  ‐   مهندس دانا -ساختمان داده ها-9
 

  دكتر سليمان پور-1گ 3آز تجزيه
  دكتر آيباقي -1گ 1تجزيه .آز

 دكتر زماني -1آز جداسازي و شناسايي تركيبات آلي گ
  دكتر جباري  2گ 1آز شيمي فيزيك 

 3گ 2فيزيك پايه . آز

  ‐146دكتر كياني -)دكتراي آلي(استرئوشيمي  -1
 -)ارشد شيمي فيزيك(شيمي سطح و حالت جامد -2

  ‐166دكتر نبوي
دكتر  )ارشد پليمر(1تكنولوژي پليمر -3

 ‐163نظرزاده

دكتر ) ارشد شيمي فيزيك(ترموديناميك آماري-4
  ‐164عاجلو

  ‐165دكتر زماني  -1و بيوشيمي اصول بيوشيمي-5
  ‐151باصريدكتر - 2شيمي صنعتي-6
  ‐145دكتر رضايي - 3گ 1شيمي تجزيه -7
  ‐152دكتر سليمان پور 1گ 2شيمي تجزيه -8
  ‐144دكتر افشاري-1رياضي در شيمي گ -9
 
 
 
  

  دكتر آقاپور-2گ1آز آلي 
  2گ 1فيزيك پايه . آز
  دكتر عتباتي-2گ 1شيمي عمومي .آز

 دكتر عليزاده-2گ 1آز معدني 
 
 
 
 
 
 
 

دكتر  -)دكتراي آلي(سنتز آلي پيشرفته  -1
 164- پورعلي

دكتر  -)ارشد پليمر(شناسايي مواد پليمري  -2
  ‐166بهنيافر

دكتر )ارشد كاربردي(واكنشگاهها -3
  ‐146محمودي

  ‐152دكتر رضايي -2گ 1شيمي تجزيه  -4
  ‐144دكتر شفاعتيان-1گ 2شيمي معدني  -5
  ‐165*دكتر باصري) صنعتي(الكتروشيمي كاربردي  -6
  ‐165*شيمي و فناوري نفت و گاز دكتر باصري -7
  دانشكده علوم زمين   زمين شناسي-8
  ‐163دكتر كياني –شيمي فيزيك آلي   -9

  ‐151عظمتدكتر  -1گ 2شيمي فيزيك  -10
 
 
  
  1گ 1فيزيك پايه . آز
  دكتر سليمان پور-1گ 1شيمي عمومي .آز

 دكتر جباري 1گ 1آز شيمي فيزيك 

نبه
كش

ي
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دكتراي (مباحث نوين در شيمي معدني  -1
  ‐146دكتر گريواني) معدني

  ‐144دكتر پورعلي-1گ 3شيمي آلي -2
 ‐145*دكتر كياني –آلي  سنتز مواد-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

دكتر  -)ارشد شيمي فيزيك(رياضيات در شيمي فيزيك  -1
  ‐146عاجلو 

  ‐163دكتر پورموسوي) ارشد آلي(شيمي هتروسيكل -2
  ‐166دكتر ملك زاده) ارشد معدني(نانوشيمي -3
  ‐144دكتر عتباتي -)دستگاهي( 3شيمي تجزيه -4
  ‐145دكتر جباري -2گ 1شيمي فيزيك  -5
  ‐164دكتر معافي-  1گ 2شيمي عمومي  -6
  ‐152افشاريدكتر -3رياضي در شيمي گ-7
  ‐165بهنيافردكتر  -1گ 1شيمي آلي -8
  ‐151‐دكتر حيدري‐ 2گ 2رياضي عمومي -9
  
 
  

  آقاي كوشا -2فارماكولوژي و سم شناسي مواد شيميايي
  دكتر عليزاده -3گ 1معدني . آز

 دكتر زماني -2ادامه آز جداسازي و شناسايي تركيبات آلي گ
  دكتر آيباقي -3گ 1تجزيه .آز

 دكتر باصري -صنعتيشيمي .ادامه آز

دكتر -)تجزيه ارشد(مباحث نوين در شيمي تجزيه -1
  ‐163عتباتي 

دكتر ) ارشد معدني(شيمي فيزيك معدني-2
  ‐146معافي

دكتر  -)ارشد معدني(شيمي معدني پيشرفته  -3
  ‐166عليزاده

  ‐165دكتر عاجلو -طيف سنجي مولكولي-4
  ‐151دكتر جباري -1گ 1شيمي فيزيك -5
  ‐152دكتر عظمت -2گ 2شيمي فيزيك  -6
  ‐145دكتر رضايي- 2گ 2شيمي عمومي -7
  ‐144دكتر افشاري- 2رياضي در شيمي گ-8
  ‐164دكتر ملك زاده - 3شيمي معدني -9

 -دكتر عباسپور-1گ  2رياضي عمومي -10
  دانشكده علوم زمين انسان و محيط زيست-11
  
  3گ 1شيمي عمومي .آز

 دكتر زماني -2تركيبات آلي گآز جداسازي و شناسايي 
 دكتر باصري -شيمي صنعتي.آز

دكتر  -)ارشد شيمي فيزيك(ترموديناميك آماري -1
  ‐146عاجلو

دكتر  -)دكتراي معدني(بيوشيمي معدني -2
 ‐151شفاعتيان

  ‐163دكتر زماني) ارشد آلي(شيمي آلي پيشرفته -3
  ‐144بهنيافردكتر  -2گ 1شيمي آلي -4
  ‐145دكتر معافي –1گ 1شيمي معدني  -5
  ‐166دكتر پورموسوي-شناسايي تركيبات آلي -6
  ‐165دكتر سليمان پور -تجزيه نمونه هاي حقيقي-7
  ‐152دكتر زارعي  -2گ2شيمي تجزيه -8
  ‐164 دكتر رمضانپور-2 گ 1رياضي عمومي  -9

 2گ 1فيزيك پايه -10
 
 
  

  4گ 2آز فيزيك 
  دكتر افشاري 1گ 2آز شيمي فيزيك 

  عتباتيدكتر  -2تجزيه دستگاهي گ. ادامه آز
  دكتر محمودي -2اصول تصفيه آب  گ. آز

 دكتر آقاپور-3گ1آز آلي

  ‐146دكتر بهنيافر) ارشد آلي(سنتز پليمر ها -1
ارشد شيمي (سينتيك شيميايي پيشرفته -2

  ‐163دكتر جباري-)فيزيك
  ‐144دكتر زماني -1گ 2شيمي آلي  -3
  ‐152دكتر آيباقي- 1گ 1شيمي تجزيه  -4
  ‐166دكتر زارعي-)واحدي 2( 2شيمي تجزيه --5
  ‐165دكتر شفاعتيان - شيمي آلي فلزي -6
  ‐145دكتر آقاپور -3گ 2شيمي آلي  -7
هفته هاي (‐151دكتر ضرابي  -1گ1رياضي عمومي -8

  )فرد
 ‐164‐گ 1فيزيك پايه  -9
 
 
 
 
  سليمان پوردكتر  -2گ 1تجزيه .آز
  عتباتيدكتر  -2تجزيه دستگاهي گ. آز

 دكتر نظرزاده -3گ 2آز آلي 
  دكتر عليزاده -5گ 1معدني . آز
 

نبه
وش

د
 

واكنشهاي سينتيك ترموديناميك و مكانيزم  -1
 ‐146دكتر گريواني  -)ارشد(معدني 

  
 دكتر  -)دكتراي آلي(استرئوشيمي  -2

 ‐166كياني
 ‐163اميني -مفاهيم شبكه هاي كامپيوتري-3
   
  دكتر عتباتي -)آمار حياتي(روش هاي آماري-4

165‐  

 

 

 

  

 

  دكتر معافي -)ارشد معدني(كاربرد نظريه گروه در شيمي -1
146‐  

دكتر   -)ارشد پليمر(شيمي و سينتيك پليمريزاسيون-2
  ‐166نظرزاده

  ‐151دكتر افشاري-3شيمي فيزيك -مباني شيمي كوانتمي-3
  ‐165ملك زادهدكتر  –2گ 1شيمي معدني  -4
  ‐163دكتر عظمت -1گ 2شيمي فيزيك  -5
  ‐144دكتر آقاپور-2گ 2شيمي آلي -6
 
 
 
 
 
  
  

  دكتر عتباتي -2گ3تجزيه . ادامه آز
  كيانيدكتر -آز شناسايي تركيبات آلي ادامه

  خانم اكبري فر -)دارويي(ميكروبيولوژي . آز
  دكتر شفاعتيان –2گ 2معدني . آز
  آيباقيدكتر  -3گ2تجزيه . آز
 4گ 2عمومي  شيمي.آز

 6گ 2آز فيزيك 

  146دكترآقاپور)ارشد آلي(شيمي دارويي پيشرفته -1
ارشد شيمي (مكانيك كوانتمي-2شيمي كوانتمي -2

  ‐166دكتر افشاري -)فيزيك
  ‐163دكتر محمودي)ارشد كاربردي(واكنشگاهها -3
 ‐151يدكتر باصر -اصول صنايع شيميايي-4

  ‐165دكتر نظر زاده-مباني شيمي پليمر-5
  ‐145‐دكتر عليزاده -2گ 2شيمي معدني -6
 ‐144دكتر معافي-3گ)واحدي 4(  2شيمي معدني -7

  )ھفته ھای زوج(  ‐152*1گ 2فيزيك پايه  -8
  )ھفته ھای فرد(  ‐152   *2گ 2فيزيك پايه  -9

 دانشكده رياضي - مهندس دانا -ساختمان داده ها-10

  
 
  دكتر عتباتي -2گ 3تجزيه . آز

  كيانيدكتر -آز شناسايي تركيبات آلي
  آيباقيدكتر  -3گ2تجزيه . آز
 3گ 2شيمي عمومي .آز

دكتر ) دكتراي آلي(سنتز آلي پيشرفته  -1
 ‐146پورعلي

 -)ارشد شيميفيزيك(شيمي سطح و حالت جامد -2
  ‐166دكتر نبوي

دكتر  )ارشد پليمر(1تكنولوژي پليمر -3
  ‐163نظرزاده

دكتر  -)دكتراي معدني(پليمر هاي معدني  -
  اتاق خانم دكتر-هعليزاد

  ‐151دكتر باصري- 2شيمي صنعتي-4
  ‐145دكتر رضايي - 3گ 1شيمي تجزيه -5
  ‐152دكتر سليمان پور 1گ 2شيمي تجزيه -6
  ‐165دكتر زماني  -1و بيوشيمي اصول بيوشيمي -7
  ‐144دكتر افشاري-  1رياضي در شيمي گ -8
 
 
  خانم اكبري فر -)دارويي(ميكروبيولوژي . آز

  4گ 1آز فيزيك 
  5گ 2آز فيزيك 

  دكتر زارعي -2گ2تجزيه . آزادامه 
  دكتر معافي -4گ 1معدني . آز
  
  
  
 

پيشرفته ) NMR(رزنانس مغناطيسي هسته -1
  ‐165دكتر پورموسوي -)دكتراي آلي(
دكتر  -)ارشد پليمر(شناسايي مواد پليمري -2

  ‐166بهنيافر
ارشد شيمي (شيمي فيزيك پيشرفته  -3

  ‐151دكتر نبوي  -)فيزيك
 ‐163دكتر كياني –شيمي فيزيك آلي -4
  ‐152دكتر رضايي - 2گ 1شيمي تجزيه -5
  ‐144شفاعتيان دكتر -1گ2شيمي معدني -6
  ‐145دكتر پورعلي-2گ 3شيمي آلي -7
  ‐164خانم اكبري فر -ميكروبيولوژي -8
  ‐146عتباتيدكتر -آمار در شيمي تجزيه -9
 
  

  3گ 1آز فيزيك 
  دكتر زارعي -2گ2تجزيه . آز

 دكتر افشاري 2گ 2آز شيمي فيزيك 
 
 
 
 
 
  
 

نبه
ه ش

س
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    ‐165شيمي و فناوري نفت و گاز دكتر باصري-1
 ‐145دكتر محمودي -خوردگي فلزات-2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 دكتر شفاعتيان –3گ 2معدني . آز 

) دكتراي معدني(مباحث نوين در شيمي معدني -1
  ‐146دكتر گريواني

 ارشد(طراحي آزمايش و افزايش مقياس فرايندها -2
  ‐163دكتر باصري  -)كاربردي

  ‐152دكتر عظمت -2گ 2شيمي فيزيك -3
  ‐165دكتر شفاعتيان -شيمي آلي فلزي-4
  ‐145دكتر محمودي -اصول تصفيه آب-5
  ‐144دكتر افشاري- 3رياضي در شيمي گ-6
  
 
 
  

  دكتر آقاپور-5گ 1آز آلي 
 

دكتر  -)دكتراي معدني(بيوشيمي معدني -1
  ‐146شفاعتيان 

 -)ارشد كاربردي(غشا ها و فرآيندهاي غشايي -2
  ‐163دكتر محمودي

  ‐145دكتر آقاپور  -3گ 2شيمي آلي -3
  ‐166دكتر باصري) صنعتي(الكتروشيمي كاربردي -4
  ‐144دكتر عتباتي -)دستگاهي( 3شيمي تجزيه -5
  ‐152دكتر افشاري-  2رياضي در شيمي گ -6
  ‐165دكتر عظمت 2گ 1شيمي عمومي  -7
 ‐151دكتر حيدري-2 گ  2رياضي عمومي -8
  
  

  دكتر بهنيافر-4گ 1آز آلي 
  دكتر زارعي -4گ 1تجزيه .آز

 دكتر نبوي 4گ 2آز شيمي فيزيك 

-)تجزيه ارشد(نوين در شيمي تجزيه مباحث -1
  ‐163دكتر عتباتي 

  ‐152دكتر زارعي  -2گ2شيمي تجزيه -2
  ‐151دكتر آقاپور 2شيمي دارويي -3
  ‐144بهنيافردكتر  -2گ 1شيمي آلي  -4
  ‐165دكتر عباسپور -1 گ  2رياضي عمومي -5
  ‐145دكتر عظمت 1گ 1شيمي عمومي -6
  
  
  
 
  

  دكتر نبوي 3گ 2آز شيمي فيزيك 

نبه
رش

چها
  

يك هفته در ميان *  


