ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده شيمی مقطع کارشناسی ارشد در نيمسال اول 1400 -1401
پيشنياز و

شماره درس

نام درس

23155

شيمی معدنی پيشرفته

23158

طيفسنجی ترکيبات معدنی

پيشنياز:
23155

23235

روشهای جداسازی

پيشنياز:
23935

حبيب باقری

23253

اسپکتروسکپی تجزيهای ۱

پيشنياز:
23935

محمدرضا هرمزی نژاد

شنبه و دوشنبه  7:30تا  9:0شنبه  16:0تا
1400/10/27 15:00
17:30

23355

شيمی آلی پيشرفته

عظيم ضيائی حليمه جانی

يکشنبه و سه شنبه  7:30تا  9:0سه شنبه
1400/11/02 09:00
 13:30تا 15:0

23455

شيمی فيزيک پيشرفته

شهربانو رحمان ستايش

شنبه و دوشنبه  10:30تا  12:0چهار شنبه
1400/10/28 09:00
 7:30تا 9:0

23458

شيمی کوانتم ۲

23620

پاياننامه کارشناسیارشد

23651

سمينار کارشناسیارشد ۱

زهرا جمشيدی

23703

طيف سنجی آلی پيشرفته

علی رضا فتاحی

1400/10/26 15:00

23912

سينتيک شيميايی پيشرفته

داود طاهری نياء

1400/10/25 15:00

23923

شيمی سطح

23935

شيمی تجزيه پيشرفته

همنياز

پيشنياز:
23455

پيشنياز:
23455

نام استاد

تاريخ امتحان

برنامه هفتگی

مجتبی باقرزاده

1400/10/25 09:00

يکشنبه و سه شنبه  10:30تا 12:0
دوشنبه  13:30تا 15:0

سيروس جمالی

1400/10/29 15:00

شنبه و دوشنبه  9:0تا  10:30سه شنبه
 15:0تا 16:30

1400/11/02 15:00

يکشنبه و سه شنبه  10:30تا 12:0
دوشنبه  15:0تا 16:30

افشين شفيعی

1400/11/04 15:00

شنبه و دوشنبه  13:30تا 15:0

شنبه  15:0تا  16:30دوشنبه  17:0تا
 18:30چهار شنبه  13:30تا 15:0
شنبه و دوشنبه  9:0تا  10:30دوشنبه
 17:0تا 18:30

شهربانو رحمان ستايش

سه شنبه  14:0تا  15:30سه شنبه و چهار
1400/11/05 15:00
شنبه  16:0تا 17:30

سعيد شاهرخيان دهکردی،

شنبه  12:0تا  13:30يکشنبه و سه شنبه

پرستار شهری

1400/11/05 09:00

 9:0تا 10:30

ليست دروس ارايه شده توسط دانشکده شيمی مقطع دکترا در نيمسال اول 1400 -1401
شماره درس

نام درس

پيشنياز و
همنياز

نام استاد

23000

امتحان جامع دکترا

پيشنياز:
31990

سيروس جمالی

23007

پيشنهاد پژوهشی

سيروس جمالی

23347

مدل سازی ساختاری در شيمی
آلی

علی رضا فتاحی

23710

سمينار دکتری ۱

زهرا جمشيدی

23712

تحليل آماری نتايج

هادی پرستار شهری

23720

سمينار دکتری ۲

زهرا جمشيدی

23743

ترموديناميک آماری ۲

23750

دفاع از رساله دکتری

23760

رساله دکتری

سيروس جمالی

23764

استريو شيمی

فيروز مطلوبی مقدم

1400/11/02 09:00

23782

سنتز پيشرفته ۱

عظيم ضيائی حليمه جانی

1400/11/05 09:00

23801

کريستالوگرافی (بلورشناسی)

رضا کيا

1400/10/26 09:00

شنبه و دوشنبه  10:30تا 12:0

23802

مکانيزم واکنشها در الکتروشيمی

سعيد شاهرخيان دهکردی

1400/10/29 09:00

يکشنبه و سه شنبه  10:30تا 12:0

23973

کاتاليزگرهای ناهمگن

بهرام قنبری

1400/11/05 15:00

يکشنبه و سه شنبه  9:0تا 10:30

23974

شيمی محاسباتی

زهرا جمشيدی

1400/11/03 09:00

يکشنبه و سه شنبه  15:0تا 16:30

23TA0

دستيار آموزشی

مجتبی باقرزاده

تاريخ امتحان

1400/10/27 09:00

1400/11/03 15:00

برنامه هفتگی

شنبه  16:30تا  18:0دوشنبه  9:0تا
 10:30چهار شنبه  15:0تا 16:30
شنبه و دوشنبه  9:0تا 10:30

شنبه و دوشنبه  15:0تا 16:30
دوشنبه  7:30تا  9:0چهار شنبه  10:30تا
12:0

