
                 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

  1400مهر   كاربرديترم اول شيمي 

 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

باشدمی کتور ژبه معنی کالس دارای دیتا پرو ¤عالمت   
 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد  نام درس واحد شماره درس
فته ه

 اول/دوم
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

1215114 3 
 1رياضي 

 حل تمرين الزامي
 اول رهبرياندكتر 

يكشنبه 

19/10/1400 
    30/13  سه شنبه 8  شنبه دو 10

 دوم دكتر ملك حسيني 1فيزيك  3 1215116
شنبه 

25/10/1400 
    10  شنبه* چهار 10  دو شنبه 11

1215057 3 
 1شيمي عمومي 

 حل تمرين الزامي
 دوم دكتر خانمحمدي

پنجشنبه 

30/10/1400 
    8  *شنبهسه  8  شنبهيك  14

              1آز شيمي عمومي  

              1آز فيزيك  

                

                



 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

  99بهمن  كاربرديشيمي  ترم دوم

 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

باشدمی کتور به معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤عالمت   
 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                     

 

 

 ساعات تشكيل كالس  

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد  نام درس واحد شماره درس
فته ه

 /دوماول
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

1215115 3 
 1گ 2رياضي 

 حل تمرين الزامي
 اول دكتر عبدلي

دوشنبه 

20/10/1400 
    8  شنبه چهار 30/15  شنبه سه 14

 اول خ ناهيدي نژاد 1گ 2فيزيك  3 1215117
پنجشنبه 

23/10/1400 
 8  شنبه 11

 شنبه*يك 

 زوج
 8    

1215040 3 

 2شيمي عمومي 

 1گ

 حل تمرين الزامي

 دوم سنگيدكتر 
دوشنبه 

27/10/1400 
    30/13  شنبه چهار 8  شنبهدو  9

  
  ايمني در آزمايشگاه

 1گ 
 دوم دكتر خالدي

چهارشنبه 

29/10/1400 
10 

 *دو شنبه

 ردف
 30/15       

              2از شيمي عمومي   

              2از فيزيك  

                

                



 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

  99 شيمي محض بهمن م دوترم  

 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

 باشد.می کتور پروژ به معنی کالس دارای دیتا ¤عالمت 

 

 
 

 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

 اول/دوم
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

1215115 3 

 2گ 2رياضي 

 حل تمرين الزامي

 

 اول دكتر حاتم خاني
دوشنبه 

20/10/1400 
    8  وشنبهد 30/15  شنبه 14

 اول خ ناهيدي نژاد 2گ 2فيزيك  3 1215117
پنجشنبه 

23/10/1400 
11 

 يك شنبه*

 فرد
    8  سه شنبه 8 

1215040 3 

 2شيمي عمومي 

 2گ

 حل تمرين الزامي

 دكتر سنگي

 
 دوم

دوشنبه 

27/10/1400 
    10  چهار شنبه 10  دو شنبه 9

  
ايمني در آزمايشگاه گ 

2 

 دكتر خالدي

 
 دوم

چهارشنبه 

29/10/1400 
10 

 دو شنبه*

 زوج
 30/17       

              2از شيمي عمومي   

              2آز فيزيك   

                



 

 

 بسمه تعالي

 راكدانشگاه ا

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

  98 محض بهمنشيمي    چهارمترم 

 

  

 معنی یک هفته در میان می باشد. عالمت * به

 باشد. میکتوربه معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤عالمت 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

 اول/دوم
 عتسا كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

1215042 3 
 1شيمي فيزيك 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر صالبت

چهارشنبه 

29/10/1400 
    30/13  شنبه دو 30/15  يكشنبه 9

1215038 3 
 2شيمي آلي 

 حل تمرين الزامي
 ولا دكتر خسروي

سه شنبه 

21/10/1400 
    10  سه شنبه 10  يكشنبه 9

1215002 3 
 2شيمي تجزيه 

 ل تمرين الزاميح
 ولا دكتر بابايي

شنبه 

18/10/1400 
    10  چهارشنبه 30/13  سه شنبه 14

 دوم زنده دلدكتر  2شيمي معدني  3 1215122
يكشنبه 

26/10/1400 
10 

يكشنبه

* 
    10  شنبهدو  30/13 

 دوم دكتر معصومي 1شيمي معدني 3 1215062
 پنج شنبه

30/10/1400 
    30/15  سه شنبه* 30/15  دوشنبه 11

1215006 2 
كاربرد رايانه در 

 شيمي
 اول آقاي آقاخاني

پنجشنبه 

23/10/1400 
       30/17  شنبه 11

              1آز آلي  1 1215030

              1آز تجزيه  1 1215083

                

                



 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 

 98كاربردي مهر پنجم شيمي  ترم 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

 باشد.می  کتوربه معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤عالمت 

 ساعات تشكيل كالس

 سوم جلسه جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

 اول/دوم
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

 3معدني  3 1215271
دكتر 

 خانمحمدي 
 ومد

شنبه 

25/10/1400 
 10  شنبه 10

شنبهچهار

* 
 8    

 ولا دكتر سنگي  زبان تخصصي شيمي 2 1215036
شنبه 

18/10/1400 
       30/13  يكشنبه 11

1215066 3 
 3شيمي آلي 

 حل تمرين الزامي

دكتر بداغي 

 فرد 
 ولا

دوشنبه 

20/10/1400 
    30/13  شنبهسه  10  يكشنبه 9

1215044 3 
 2شيمي فيزيك 

 حل تمرين الزامي
 ولا دكتر مهدوي 

چهارشنبه 

22/10/1400 
    30/15  هشنب سه 30/15  شنبه 14

1215003 3 
 1گ 3تجزيه 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر بامداد 

دوشنبه 

27/10/1400 
    8  يكشنبه 10  شنبه 10

1215003 3 
 2گ 3تجزيه 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر بامداد 

دوشنبه 

27/10/1400 
    8  سه شنبه 10  دوشنبه 10

1215294 2 
روشهاي جداسازي در 

 مي تجزيهشي
 ومد دكتر بامداد

چهارشنبه 

29/10/1400 
       8  دوشنبه 9

              2آز تجزيه  2 1215089

              2آز آلي  1 1215023

              2آز معدني  1 1215031

              1آز شيمي فيزيك  1 1215029



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 

 97 محض بهمنشيمي ششم  ترم 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد

 اشد.بمی کتور به معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤.عالمت 
 
 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 استاد نام نام درس واحد شماره درس
هفته 

 اول/دوم
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

1215272 3 
 شناسايي تركيبات آلي

 حل تمرين الزامي

 دكتر كريمي 

 
 دوم

يكشنبه 

26/10/1400 
 8  يكشنبه 10

چهارشنبه 

* 

 زوج
 8 

چهارشنبه * 

حل تمرين  

 خانم آزاديخواه

 فرد

 8 

1215121 3 
 3شيمي فيزيك 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر سليمان نژاد 

چهارشنبه 

29/10/1400 
    30/15  شنبهسه  30/15  شنبه 9

 اول دكتر اماني شيمي آلي فلزي 3 1215067
يكشنبه 

19/10/1400 
 10  شنبهسه  11

شنبهچهار

* 
 10    

 اول دكتر معصومي نانوشيمي 2 1215126
چهارشنبه 

22/10/1400 
       30/13  شنبه دو 14

              3آز تجزيه  2 1215004

              آز شناسايي تركيبات آلي 2 1215025

              2آز شيمي فيزيك  1 1215056

                



 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال 

 97كاربردي مهر  شيميهفتم  ترم 

 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

 اول/دوم
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

 دوم خدابخشيدكتر  محاسبات شيميايياصول  3 1215070
دوشنبه 

27/10/1400 
    8  *شنبه سه  8  شنبه يك 14

 دوم دكتر خدابخشي خوردگي فلزات 2 1215097
چهارشنبه 

29/10/1400 
       8  دو شنبه 9

 اول دكتر اماني شيمي صنايع معدني 3 1215088
شنبه 

18/10/1400 
 10  يك شنبه 10

 *چهار

 شنبه

 فرد
 10    

 اول دكتر خسروي متون علمي  شيمي 2 1215009
دوشنبه 

20/10/1400 
       30/13  شنبه 11

1215102 3 
 1شيمي صنعتي

 )حل تمرين الزامي(
 اول دكتر عزيزي

پنجشنبه 

23/10/1400 
    10  سه شنبه 10  شنبه 9

1215123 3 
 2صنعتي شيمي

 )حل تمرين الزامي(
 اول دكتر حيدري

پنجشنبه 

23/10/1400 
    30/13  سه شنبه 30/13  دو شنبه 11

 دوم دكتر عزيزي شيمي و تكنولوژي رنگ 2 1215136
شنبه 

25/10/1400 
       30/15  دوشنبه 14

1215141 2 
شيمي تجزيه نمونه هاي 

 حقيقي
       30/15  شنبه سه    آقاي تقوايي پور

 دوم دكتر خسروي شيمي نفت و گاز 3 1215012
پنجشنبه 

30/10/1400 
    10  دو شنبه* 30/13  يك شنبه 10



 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 96محض بهمن  شيميهشتم  ترم 

 

 باشند.  15و معدل آنها باالي   واحد گذرانده 80را به عنوان درس اختياري اخذ نمایند كه  پروژه كارشناسي الزم به ذكر است تنها دانشجویاني مي توانند درس 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

 اول/دوم
 ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت كالس روز ساعت روز

 دوم دكتر خسروي شيمي نفت و گاز 3 1215012
پنجشنبه 

30/10/1400 
10 

يك 

 شنبه
    10  *دو شنبه 30/13 

 ولا دكتر خسروي متون شيمي 2 1215009
دوشنبه 

20/10/1400 
       30/13  شنبه 11

 ولا دكتر اماني شيمي صنايع معدني 3 1215088
شنبه 

18/10/1400 
    10  چهار شنبه* 10  يكشنبه 10

 ولا دكتر اماني شيمي آلي فلزي 3 1215067
نبه يكش

19/10/1400 
    10  چهار شنبه* 10  سه شنبه 11

 دوم دكتر خدابخشي خوردگي فلزات 2 1215097
چهارشنبه 

29/10/1400 
       8  دوشنبه 9

 دوم دكتر عزيزي شيمي و تكنولوژي رنگ 2 1215136
شنبه 

25/10/1400 
       30/15  دوشنبه 14

              نفر(10)ظرفيت  پروژه  1215015

              كارآموزي 1 1215303


