برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر خسروی

ایام هفته

نیمسال 917

8 -9/04

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

شيمي نفت*

دوشنبه

شيمي آلي زیست *

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

شيمي آلي صنعتي

شيمي آلي زیست

چهار شنبه

شيمي آلي صنعتي *

شيمي نفت



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

ناهار و نماز

شنبه

مشاوره

مشاوره

پروژه كارشناسي

متون شيمي

مشاوره

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر خالدی

ایام هفته

نیمسال 917

8 -9/04

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

آلي 2

آلي مهندسي *

دوشنبه

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

آلي حياتي م دكتر فقيهي

چهار شنبه

مشاوره



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

ناهار و نماز

شنبه

پروژه

آلي مهندسي

آلي 2

مشاوره

حد واسط ها

آلي حياتي*
حد واسط ها *

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتربداغی فرد

ایام هفته

نیمسال 917

8 -9/04

74-77/04

یکشنبه

دوشنبه

مشاوره

شيمي فيزیك آلي

سه شنبه

چهار شنبه

جلسه شوراي گروه

ناهار و نماز

شنبه

70/04-71/74

71/04 -71/74

ایمني در آزمایشگاه

مشاوره

آلي 1

پروژه

*شيمي آلي پيشرفته

آلي 1



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

شيمي آلي پيشرفته

*شيمي فيزیك آلي

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر کریمی

74-77/04

70/04-71/74

شنبه

مشاوره

پروژه

یکشنبه

شناسایي تركيبات آلي

دوشنبه

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

مشاوره

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

مشاوره

*تركيبات طبيعي
م دكتر فقيهي
*طيف سنجي ارشد

چهار شنبه

* شناسایي تركيبات آلي



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

تركيبات طبيعي
م دكتر فقيهي

طيف سنجي ارشد

71/04 -71/74

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر فقیهی

ایام هفته

نیمسال 917

8 -9/04

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

آلي 3

دوشنبه

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

آلي 3

چهار شنبه



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

تركيبات طبيعي
م دكتر كریمي

ناهار و نماز

شنبه

پروژه

پروژه

تركيبات طبيعي
م دكتر كریمي

*آلي حياتي

مشاوره دانشجویان
تحصيالت تکميلي
مشاوره دانشجویان
تحصيالت تکميلي

آلي حياتي

مشاوره دانشجویان
تحصيالت تکميلي

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکترسلیمان نژاد

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال917

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

دوشنبه

*شيمي كوانتومي
دكترا

ناهار و نماز

شنبه

شيمي فيزیك 3

مکانيك كوانتومي

سه شنبه

*مکانيك كوانتومي

چهار شنبه

شيمي فيزیك 3



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد

شيمي كوانتومي

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر مهدوی

ترمودیناميك غير تعادلي

* شيمي سطح و كاتاليزورهاي
غير همگن

جلسه شوراي گروه

شيمي فيزیك 1

چهار شنبه


عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

مشاوره

71/04 -71/74

مشاوره

همگن

دوشنبه

سه شنبه

74-77/04
شيمي سطح و كاتاليزورهاي غير

شنبه

یکشنبه

70/04-71/74

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

مشاوره

شيمي فيزیك 1

* ترمودیناميك غير تعادلي

مباني نظري نانو

پروژه

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر صالبت

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

شيمي فيزیك پيشرفته

ترمودیناميك آماري 2

دوشنبه

ترمودیناميك آماري 2

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

شيمي فيزیك 2

چهار شنبه

شيمي فيزیك 2



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

مباني نظري نانو
م دكتر مهدوي

مشاوره

ناهار و نماز

شنبه

مشاوره

شيمي فيزیك پيشرفته

مشاوره

مشاوره

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر ذوالقرنین

شنبه

74-77/04

هيئت جذب

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

*شيمي تجزیه پيشرفته

چهار شنبه

تحليل آماري نتایج



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد

70/04-71/74

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

شيمي تجزیه پيشرفته

شيمي محيط زیست

تحليل آماري نتایج

71/04 -71/74

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر سنگی

ایام هفته

نیمسال 917

8 -9/04

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

71/04-79/74

یکشنبه

طيف بيني اتمي تجزیه اي

تجزیه 1

دوشنبه

تجزیه 1

*روشهاي رادیو شيمي

سه شنبه

چهار شنبه

شيمي عمومي 2

روشهاي رادیو شيمي



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

شيمي عمومي 2

ناهار و نماز

شنبه

زبان تخصصي

آز تجزیه 3

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر بامداد

نیمسال 917

شنبه

طيف بيني اتمي تجزیه اي

تجزیه 3

یکشنبه

تجزیه 3

دوشنبه

آز تجزیه 3

سه شنبه

مباحث نوین ارشد

مشاوره

چهار شنبه

مشاوره

مشاوره



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

آز تجزیه 3

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

74-77/04

70/04-71/74

71/04 -71/74

71/04-79/74

پروژه

روشهاي جداسازي در شيمي

مشاوره

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر بابایی

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

دوشنبه

تجزیه 2

*الکتروشيمي تجزیه اي در

جلسه شوراي گروه

محيط هاي غير آبي

* الکتروشيمي تجزیه اي 1
الکتروشيمي تجزیه اي در محيط

سه شنبه

چهار شنبه

هاي غير آبي

تجزیه مهندسي



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد

تجزیه 2

ناهار و نماز

شنبه

*تجزیه مهندسي

شناسایي و تعيين ساختار نانو مواد
م دكتر خدابخشي

پروژه

مشاوره

الکتروشيمي تجزیه اي 1

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر خدابخشی

نیمسال 917

شنبه

خوردگي فلزات

پروژه

اصول محاسبات در شيمي

یکشنبه

طراحي و افزایش مقياس

دوشنبه

جلسه شوراي گروه

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

74-77/04

70/04-71/74

آناليز مواد در مقياس نانو
م دكتر بابایي

اصول محاسبات در شيمي

71/04 -71/74

شيمي عمومي  3زیست

اصول تصفيه آب

*اصول تصفيه آب
سه شنبه

*طراحي و افزایش
مقياس

چهار شنبه


عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.



مشاوره

*شيمي عمومي  2زیست

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر عزیزی

شنبه

70/04-71/74

74-77/04

شيمي عمومي مکانيك

یکشنبه

* شيمي عمومي مکانيك

شيمي عمومي  1زیست

دوشنبه

آز عمومي كشاورزي

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

سنتز مواد نانو

چهار شنبه


عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

71/04 -71/74

صنعتي 1

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

فرآیندهاي پتروشيمي

مشاوره

*فرآیندهاي پتروشيمي
*سنتز مواد نانو

*صنعتي 1

پروژه كارشناسي

*شيمي عمومي  1زیست

71/04-79/74

استاد :آقای دکتر حیدری

شنبه

8 -9/04

74-77/04

71/04 -71/74

شيمي عمومي مهندسي
مواد

یکشنبه

دوشنبه

70/04-71/74

صنعتي 2

سه شنبه

چهار شنبه


عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد

* شيمي عمومي مهندسي مواد

ناهار و نماز

ایام هفته

نیمسال 917

صنعتي 2

واكنشگاه ها

*واكنشگاه ها

*سنتز مواد نانو

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :خانم دکتر زنده دل

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

70/04-71/74

74-77/04

71/04 -71/74

یکشنبه

جلسه شوراي گروه

دوشنبه

*شيمي حالت جامد

سه شنبه

شيمي حالت جامد

معدني 1

چهار شنبه

آناليز مواد در مقياس نانو

سنتز مواد نانو



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

ناهار و نماز

شنبه

معدني 1

مشاوره

پروژه

مشاوره

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر خانمحمدی

نیمسال 917

شنبه

معدني 3

كاربرد نظریه گروه

مشاوره دانشجویان ارشد

یکشنبه

آز تحقيقاتي

مشاوره دانشجویان ارشد

دوشنبه

*كاربرد نظریه گروه

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

طيف سنجي

پروژه

چهار شنبه

*طيف سنجي دكتري

معدني 3



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد.

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

74-77/04

70/04-71/74

مشاوره دانشجویان
كارشناسي

آز تحقيقاتي

71/04 -71/74

71/04-79/74

برنامه آموزشی گروه شیمی

استاد :آقای دکتر امانی

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

70/04-71/74

74-77/04

شنبه

شيمي معدني پيشرفته

یکشنبه

دوشنبه

*شيمي معدني پيشرفته

جلسه شوراي گروه

سه شنبه

رفع اشکال

ساختمان پيوند

چهار شنبه

*ساختمان پيوند



عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد

*شيمي صنایع معدني
*شيمي آلي فلزي

ناهار و نماز

مشاوره ارشد و دكتري

مشاوره ارشد و دكتري

شيمي صنایع معدني

شيمي آلي فلزي

71/04 -71/74

71/04-79/74

استاد :آقای دکتر معصومی

74-77/04

70/04-71/74

شنبه

پروژه

سنتز مواد معدني

یکشنبه

شيمي عمومي 1

دوشنبه

*معدني 2

سه شنبه

چهار شنبه


عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.



عالمت  ¤کالس دارای دیتا پروژکتور باشد

جلسه شوراي گروه

معدني 2

ناهار و نماز

ایام هفته

8 -9/04

نیمسال 917

مشاوره

سنتز مواد معدني

شيمي عمومي 1

71/04 -71/74

مشاوره

71/04-79/74

