
تاریخ   برنامه هفتگی نام استاد نام درس  مقطع گرایش

 امتحان 

شیمی 

 فیزیک

 کارشناسی ارشد 

 15/09/1401 12:30 -  11:00 دوشنبه،  شنبه دکتر محمدحسین کوثری  ( 341450پیشرفته ) فیزیک شیمی

 19/09/1401   9:30 -  8 شنبه  سه،  یکشنبه دکتر فریبا نظری  ( 341477فیزیک ) شیمی  در ریاضیات

    از دروس عمومی  درسیک 

 دکتری
 15/09/1401 9:30 -  8  دوشنبه شنبه، دکتر فریبا نظری  ( 341465)  3شیمی کوانتومی 

 20/09/1401 17:00 - 15:30  دوشنبه شنبه،  خوردگی پیشرفته  

 شیمی آلی

 کارشناسی ارشد 
 از دروس عمومی  دو درس

 20/09/1401 11:00 -  09:30سه شنبه  ه،کشنبی دکتر محمد قلی نژاد  ( 311010) 1شیمی آلی پیشرفته تخصصی 

 دکتری
( 312131) ی آل یمیدر ش نیمباحث نو   20/09/1401 12:30 -  11:00سه شنبه  ه،کشنبی نژاد   یدکتر قل 

    متعاقبا اعالم خواهد شد 

 شیمی معدنی 

 کارشناسی ارشد 

  ی واکنش ها میو مکانس کینامیترمود ک،ینتیس

 ( 331305) 1 ی معدن 

 23/09/1401 12:30 -  11:00سه شنبه  ه،کشنبی دکتر عبداله نشاط 

 19/09/1401   14:00 - 12:30 ه دوشنب شنبه، دکتر محمدمهدی نجف پور  ( 331312تخصصی ) پیشرفته  معدنی شیمی

 15/09/1401    11:00 - 09:30دوشنبه  ، شنبه دکتر سعید زکوی  ( 342988004) ( ونیناسی)کوئوردژهی موضوعات و

 دکتری
 15/09/1401   14:00 -  12:30سه شنبه  ه،کشنبی دکتر محمدمهدی نجف پور  ( 331316پیشرفته ) معدنی  بیوشیمی

 23/09/1401    11:00 -  09:30سه شنبه  ه،کشنبی دکتر سعید زکوی  ( 331320) یمعدن  باتیدر ترک وندیساختار و پ

 شیمی تجزیه 

 کارشناسی ارشد 
 از دروس عمومی  دو درس

 23/09/1401 9:30 -  8 دوشنبه  ، شنبه دکتر حمید عبدالهی  ( 321150)  شیمی تجزیه پیشرفته تخصصی

 کترید

 21/09/1401   9:30 -  8 شنبه  سه،  یکشنبه دکتر حمید عبدالهی  ( 322127)  یجنتا  یآمار لیتحل

 ( 322138)جزیه ای پیشرفته ت الکتروشیمی
 15/09/1401 12:30 – 11 شنبه  ، سه یکشنبه کاظمی حبیب اله دکتر 

 کارشناسی ارشد  شیمی پلیمر

 16/09/1401 12:30 – 11   شنبه سه  یکشنبه،  دکتر زهرا محمدنیا  ( 361010)  1پلیمریزاسیون سینتیک و شیمی

 20/09/1401 12:30 -  14:00 دوشنبه  ، شنبه امین عبدالهی دکتر  (   361012) 1پلیمری شناسائی

 23/09/1401    11:00 - 09:30دوشنبه  ، شنبه دکتر زهرا محمدنیا  (  361011) 1 مریپل یتکنولوژ

 کارشناسی ارشد   نانوشیمی

 یکی از دروس عمومی 

 15/09/1401   9:30 -  8 شنبه  سه،  یکشنبه بی خراسانی دکتر مجت ( 371016)  1سنتز   یروش ها

 20/09/1401 12:30 -  11:00 دوشنبه،  شنبه حسین مولو.یدکتر  ( 371018جامد ) حالت و سطح شیمی

 

  



 

 تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد نام درس  مقطع

کارشناسی ارشد  

)دروس  

 عمومی( 

 23/09/1401   14:00 -  15:30 دوشنبه، شنبه دکتر فخری السادات محمدی  ( 341451عمومی ) پیشرفته  فیزیک شیمی

 20/09/1401 12:30 -  11:00سه شنبه  ه،کشنبی دکتر محمد قلی نژاد  ( 311010) 1شیمی آلی پیشرفته تخصصی 

طهماسبی، دکتر   دکتر الهام ( 321151عمومی ) پیشرفته تجزیه  شیمی

 ورمقانی  فهیمه

 15/09/1401    11:00 - 09:30دوشنبه  ، شنبه


