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  1شيمي تجزيه  30/7- 9
  3شيمي آلي            دكتر صيدي

        دكتر خاكي زاده
 1هسته اي پ 

          دكتر صداقتي زاده

  1شيمي آلي      30/10-9
  تصفيه اب    دكتردرويش

  دكتر صيدي
  2حالت جامد

   ش1رياضي     دكتر جعفري
  1تحليلي    دكتر مقدم فر

  دكتر فتحي
  ش فيزيك پيشرفته

  2عات ويژهضومو    دكتر مهجاني
  دكتر حاتمي

  بيو شيمي
    دكتر بالاليي

30/12-30/10  
  

  الكترو شيمي 
  دكتر جعفريان

  3فيزيك
  دكتر فتحي

  پالسما
  دكتر حاتمي

  بيوشيمي معدني
  دكتررعيتي

  1كوانتم
  دكتر واعظ زاده

  1شيمي معدني
  دكتر مومني

  1نديشه اسالميا
  دكتر منصوري

  ف 1رياضي 
  دكتر مقدم فر

  1ماده چگال
  دكتر جعفري

  ش آلي پيشرفته
  دكتر بالاليي

  آماري پيشرفته
    سمينار ارشد      دكتر حمزه پور

  ساختار    30/15-30/13
  ايمني  در آزمايشگاه    دكتر مومني

  1كوانتم پ     دكتررمضانپور
  دكتر افضلي

  2انديشه اسالمي
  ساختار هسته        يدكتر منصور

  ليزر پيشرفته    دكتر صالح كوتاهي
ـبه    سمينار دكتري  دكتررياحي

ــ
ــ
شن

  

  2فيزيك                 30/17-30/15
  بس ذره اي      دكتر صالح كوتاهي

          يدكتر افضل

  1شيمي تجزيه  30/7- 9
  شيمي عمومي ف      دكتر صيدي

  حقوق اجتماعي          دكتر رمضانپور
    دكتر نوري

  يمي پ الكترو ش
  الكترو شيمي تجزيه     دكتر جعفريان

      دكترروح الهي

  4فيزيك  30/10-9
  دكتر مسعودي

  پليمر هاي معدني
  دكتر حشمت پور

  انقالب اسالمي
  دكتر امامي

  زبان تخصصي ش
  دكتر مهجاني

  1فيزيك
  دكنررادين

  فارسي ش
  دكتر سلماني نژاد

  3شيمي تجزيه
  دكترروح الهي

  اپتيك
  دكتر رياحي

  ضوعيتفسير مو
  دكتر نوري

  1شيمي فيزيك
  دكتر جليلي

  هتروسيكل
  فيزيك سطح    دكتررستمي زاده

  دكتر افضل زاده
  ميدان هاي كوانتمي

    دكتر معيني

30/12-30/10  
  

  2فيزيك 
  دكتر تقي زاده

  ش معدني پيشرفته
  دكتر حشمت پور

  2الكترو مغناطيس
  دكتررياحي

  1جامد پيشرفته 

  دكتر جعفري
  اليه هاي نازك

  فضل زادهدكترا
  فارسي ف

  دكتر سلماني نژاد
  تاريخ اسالم
  دكتر امامي

  نگارش  متون علمي
  روح شاددكتر 

  برنامه نويسي
  دكتر مسعودي

  3شيمي معدني
  دكتررعيتي

  2جامد پيشرفته
  ترموديناميك آماري    دكتر واعظ زاده

    سمينار دكتري  دكتر جليلي

  شيمي دارويي    30/15-30/13
  دكتررمضانپور

  1يكرياضي فيز
  دكتررادين

  2فيزيك 
  دكتر صالح كوتاهي

  رياضي در شيمي
  دكتر عقيق

  نيمه رسانا
  دكتر صمد پور

  فيزيك محاسباتي
  1شيمي عمومي      دكتر حمزه پور

  دكتر جليلي
  شيمي آلي فلزي پ

  ش تجزيه پيشرفته    دكتر مومني
  دكتر جباري

  گرانش
    دكتر تقي زاده

ـبه
ــ
ــ
ــ
ــ
شن

يك
  نظريه نسبيت    30/17-30/15  

  هدكتر تقي زاد
  1فيزيك

  دكنررادين
  3شيمي فيزيك
  1موضوعات ويژه      دكتر جليلي

  دكتررضايي
  حقوق اجتماعي
  عات ويژهوموض      دكتر نوري

          دكتر حمزه پور

  1شيمي تجزيه  30/7- 9
  ترموديناميك    دكتر صيدي

  دكتر هدايتي
  تاريخ اسالم
              دكتر ايزدي

  1هسته اي پ 
          دكتر صداقتي زاده

  آيين زندگي  30/10-9
  خانم يگانه

  ساختار
  دكتر مومني

  1شيمي آلي
  دكتردرويش

  آناليز مقادير كم
  دكتر صيدي

  اختر فيزيك
  دكتر هدايتي

  2حالت جامد
  دكتر جعفري

  3شيمي تجزيه
  دكترروح الهي

   ش1رياضي 
  دكتر مقدم فر

  ترابرد
  دكتررحماني

  1تحليلي
  دكتر فتحي

  ش فيزيك پيشرفته
  2عات ويژهوموض    دكتر مهجاني

  دكتر حاتمي
  بيو شيمي
    دكتر بالاليي

30/12-30/10  
  

  دانش خانواده
  خانم يگانه

  3فيزيك
  دكتر فتحي

  پالسما
  دكتر حاتمي

  بيوشيمي معدني

  دكتررعيتي
  1كوانتم

  دكتر واعظ زاده
  1شيمي معدني
  دكتر مومني

  3شيمي آلي
  دكتر خاكي زاده

  ف1رياضي 

  دكتر مقدم فر

  1ماده چگال

  عفريدكتر ج
  ش آلي پيشرفته
  دكتر بالاليي

  آماري پيشرفته
      دكتر حمزه پور

  روش هاي اسپكتروسكوپي

    دكترروح الهي

نبه                                30/15-30/13
ــ
ــ
ــ
شـ

دو
  نانو شيمي    30/17-30/15  

  نگارش  متون علمي    دكتر عليزاده
  2فيزيك         دكتر نوروزي زاده

  عات ويژهوموض      دكتر صالح كوتاهي
  ليزر پيشرفته    دكتر حمزه پور

      دكتررياحي

  ترموديناميك      30/7- 9
  دكتر هدايتي

  شيمي عمومي ف
              دكتر رمضانپور

  الكترو شيمي پ 
  الكترو شيمي تجزيه     دكتر جعفريان

      دكترروح الهي

  4فيزيك  30/10-9
  دكتر مسعودي

  پليمر هاي معدني
  دكتر حشمت پور

  اختر فيزيك
  دكتر هدايتي

  ليز مقادير كمآنا
  دكتر صيدي

  1فيزيك
  دكنررادين

  فارسي ش
  دكتر سلماني نژاد

  3شيمي تجزيه
  دكترروح الهي

  اپتيك
  1شيمي فيزيك    دكتر رياحي

  دكتر جليلي
  هتروسيكل

  فيزيك سطح    دكتررستمي زاده
  دكتر افضل زاده

  ميدان هاي كوانتمي
    دكتر معيني

30/12-30/10  
  

  ش معدني پيشرفته  
  ردكتر حشمت پو

  2الكترو مغناطيس
  دكتررياحي

  1جامد پيشرفته 

  دكتر جعفري
  اليه هاي نازك
  دكترافضل زاده

  فارسي ف
  دكتر سلماني نژاد

  دانش خانواده

  دكتر منصوري
  2فيزيك 

  دكتر تقي زاده

  برنامه نويسي

  دكتر مسعودي

  3شيمي معدني

  دكتررعيتي

  2جامد پيشرفته

  ترموديناميك آماري    دكتر واعظ زاده
    سمينار ارشد  يليدكتر جل

  1انديشه اسالمي  30/15-30/13
  دكتركرماني نژاد

  شيمي دارويي
  دكتررمضانپور

  1رياضي فيزيك
  دكتررادين

  2فيزيك 
  دكتر صالح كوتاهي

  رياضي در شيمي
  دكتر عقيق

  نيمه رسانا
  دكتر صمد پور

  1موضوعات ويژه
  دكتررضايي

 شرفتهي پهيش تجز
  ي جباردكتر

  ترابرد

دكتررحماني
  

  1 عموميشيمي
  دكتر جليلي

  شيمي آلي فلزي پ
  طيف سنجي پ    دكتر مومني

  دكتر مريدي
  گرانش

ـبه    دكتر تقي زاده
ــ
ــ
ــ
شن

سه 
  

  نظريه نسبيت    30/17-30/15
  دكتر  تقي زاده

  1فيزيك
  دكنررادين

  3شيمي فيزيك
  ساختار هسته              دكتر جليلي

  طيف سنجي پ    دكتر صالح كوتاهي
      دكتر مريدي

9 -30/7                      
  

        

  حقوق اجتماعي                  30/10-9
  بس ذره اي    دكتر نوري

          يدكتر افضل

30/12-30/10  
  

  1كوانتم پ           
 آشنايي با دفاع نمقدس    دكتر افضلي

                اقاي شكااري

  1شيمي صنعتي        30/15-30/13
نبه                        دكترزماني

ــ
ــ
ــ
شـ

ار 
چه

  1شيمي صنعتي        30/17-30/15  
                        دكترزماني


