
 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي                         -دانشكده علوم پايه

 001برنامه زماني دوره كارشناسي ارشد نيمسال     

 

 
 گرايش نانو 

      
 

 ی باشد.عالمت * به معنی یک هفته در میان م

 کتور باشد.ژبه معنی کالس دارای دیتا پرو ¤عالمت 

 

 دانشجویان ترم سوم نانو شیمی بنا بر نظر استاد راهنما باید یکی از دروس پیشرفته را اخذ نمایند. 
 

 

 

 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

 اول  دكتر صالبت اصول نظری نانو شيمي 3 1215219
دوشنبه 

20/10/1400 
    30/15  سه شنبه 10  يک شنبه* 9

1215218 3 
 روش های سنتز نانو مواد

 مشترك

 دكتر معصومي

 )نيمه دوم(

 دوم 
شنبه 

25/10/1400 
14 

 30/13  سه شنبه 30/13  يک شنبه*
   

 30/15  يک شنبه 30/15  شنبه دكتر حيدری

1215220 3 
شناسايي و تعيين ساختار 

 نانو مواد

 دكتر بابايي
 دوم

چهارشنبه 

29/10/1400 
11 

 يک شنبه*
 

 دوشنبه 30/13
 

30/13 
   

 10 چهارشنبه 10 سه شنبه* دكتر زنده دل



 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي                            -دانشكده علوم پايه

 001نيمسال د ارشبرنامه زماني دوره  

 

 گرايش كاربردی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 اول دكتر حيدری واكنشگاه ها 3 1215230
يكشنبه 

19/10/1400 
    30/13  يک شنبه 30/13  شنبه* 11

 دوم دكتر خدابخشي طراحي آزمايش 3 1215176
سه شنبه 

28/10/1400 
    30/15  يک شنبه 10  شنبه* 14

 اول دكتر ذوالقرنين شيمي تجزيه پيشرفته 3 1215180
چهارشنبه 

22/10/1400 
    30/13  يک شنبه 30/13  شنبه 9

 دوم دكتر عزيزی فرايندهای پتروشيمي 3 1215232
يكشنبه 

26/10/1400 
    10  چهارشنبه* 10  يک شنبه 9



 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي                  -دانشكده علوم پايه

 001نيمسالو دكتری  برنامه زماني دوره كارشناسي ارشد                

 

 گرايش آلي

 

 

 

 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

 اول دكتر بداغي فرد شيمي آلي پيشرفته 3 1215179
دوشنبه 

20/10/1400 
   10  چهارشنبه* 8  دو شنبه 9

 

 

1215286 3 
طيف سنجي آلي 

 پيشرفته
 دوم دكتر كريمي

ه شنب

25/10/1400 
    8  سه شنبه* 30/13  يک شنبه 14

 دوم دكتر خسروی شيمي الي صنعتي 3 1215281
چهارشنبه 

29/10/1400 
    8  سه شنبه* 30/13  دو شنبه 11

 دوم دكتر فقيهي سنتز پليمرها 3 1215191
سه شنبه 

28/10/1400 
    30/13  چهارشنبه* 30/15  سه شنبه 14

1215239 3 
برانگيخته  شيمي حالت

 و حدواسط ها
 اول دكتر خالدی

سه شنبه 

21/10/1400 
    8  چهارشنبه* 30/15  سه شنبه 11

1215245 3 

پيشرفت های نوين در 

 تركيبات آلي

 مشترك

 دكتر كريمي
 دوم

يكشنبه 

26/10/1400 
9 

 دوشنبه
 

 سه شنبه* 30/13
 

8 
   

 30/13 چهارشنبه* 10 سه شنبه دكتر فقيهي

1215246 3 
 شيمي آلي حياتي

 مشترك

 دكتر خالدی
 دوم

پنجشنبه 

30/10/1400 
9 

 يک شنبه
 

 چهارشنبه* 30/13
 

8 
   

 10 چهارشنبه 30/13 سه شنبه* دكتر فقيهي



 

 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001نيمسال  و دكتری برنامه زماني دوره كارشناسي ارشد

 

 گرايش تجزيه

 

  عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

کتور باشد.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
هفته 

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

 اول دكتر ذوالقرنين شيمي تجزيه پيشرفته 3 1215180
چهارشنبه 

22/10/1400 
    30/13  يک شنبه 30/13  شنبه 9

1215292 3 
 طيف بيني اتمي

 مشترك

 دكتر سنگي
 دوم

چهارشنبه 

29/10/1400 
11 

 سه شنبه
 

30/13 
      

 8 شنبه دكتر بامداد

 اول دكتر بابايي 1الكتروشيمي تجزيه ای  3 1215293
شنبه 

18/10/1400 
    30/15  دو شنبه 30/15  يک شنبه* 14

1215299 3 
های نوين آناليز  روش

 دارو و غذا
 دوم دكتر بامداد

يكشنبه 

26/10/1400 
    10  سه شنبه* 10  يک شنبه 9

1215270 3 
الكتروشيمي تجزيه ای 

 در حالل های نا آبي
 اول دكتر بابايي

سه شنبه 

21/10/1400 
    30/13  چهارشنبه* 10  سه شنبه 11

 دوم دكتر ذوالقرنين تحليل آماری نتايج 3 1215253
شنبه 

25/10/1400 
    10  چهارشنبه 30/13  سه شنبه 11

1215255 3 
روش های راديو 

 شيميايي
 دوم دكتر سنگي

چهارشنبه 

29/10/1400 
    8  چهارشنبه 8  سه شنبه 14



 

 

 بسمه تعالي

 انشگاه اراكد

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 001 دومنيمسال و دكتری  برنامه زماني دوره كارشناسي ارشد     

 

 گرايش معدني

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

کتور باشدژبه معنی کالس دارای دیتا پرو ¤عالمت   

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول وقت امتحان

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

 دوم دكتر اماني شيمي معدني پيشرفته 3 1215178
شنبه 

25/10/1400 
   30/13  سه شنبه 30/13  دو شنبه* 11

 

 

 اول  دكتر زنده دل نانو شيمي 3 1215302
سه شنبه 

21/10/1400 
    10  سه شنبه* 8  دو شنبه 9

1215208 3 
طيف سنجي در شيمي 

 معدني
 دوم دكتر خانمحمدی

شنبه چهار

29/10/1400 
    10  سه شنبه* 10  يک شنبه 14

12150296 3 
سنتز و شناسايي كمپلكس 

 معدني
 دوم دكتر معصومي

سه شنبه 

28/10/1400 
    10  دوشنبه 30/13  يک شنبه* 11

 اول  دكتر اماني شيمي فيزيک معدني 3 1215207
دوشنبه 

20/10/1400 
    30/13  دوشنبه* 8  يک شنبه 9

1215301 3 
كاتاليزگرهای همگن و 

 ناهمگن 

 دكتر خانمحمدی

 دوم 
پنجشنبه 

30/10/1400 
11 

 شنبهدو
 

 چهارشنبه* 10
 

10 
   

 30/13 يک شنبه* 30/13 شنبه دكتر زنده دل

                



 
 بسمه تعالي

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي                         -دانشكده علوم پايه

 992 و دكتری  برنامه زماني دوره كارشناسي ارشد        

 

 گرايش شيمي فيزيک  

 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

.کتور باشدژبه معنی کالس دارای دیتا پرو ¤عالمت   

جزیه پیشرفته را به انتخاب معدنی پیشرفته و یا تو  بر دو درس شیمی فیزیک پیشرفته و ماانیک کوانتوم باید یای ا  دروس *دانشجویان ترم اول شیمی فیزیک عال

 خود اخذ فرمایند. 

 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

 مود دكتر صالبت شيمي فيزيک پيشرفته 3 1215177
سه شنبه 

28/10/1400 
   30/13  سه شنبه 30/15  شنبه* 11

 

 

 اول دكتر سليمان نژاد مكانيک كوانتوم 3 1215283
دوشنبه 

20/10/1400 
    30/15  چهارشنبه* 30/15  يک شنبه 9

1215227 3 
شيمي سطح و حالت 

 جامد
 دوم دكتر مهدوی

يكشنبه 

26/10/1400 
    30/15  دوشنبه 10  يک شنبه* 14

 اول دكتر صالبت 2ترموديناميک آماری 3 1215267
يكشنبه 

19/10/1400 
    30/15  دوشنبه* 30/13  يک شنبه 11

 دوم دكتر سليمان نژاد 3شيمي كوانتومي 3 1215268
شنبه 

25/10/1400 
    30/17  چهارشنبه 30/15  دوشنبه* 14

1215242 3 
ترموديناميک غير 

 آماری
 دوم دكتر مهدوی

چهارشنبه 

29/10/1400 
    10  يک شنبه* 10  شنبه 9


