
                 

 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

  89ترم اول شيمي محض بهمن 

 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

باشدمی کتور به معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤عالمت   
 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد و كد استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

2125221 3 
 2گ 2رياضي 

 حل تمرين الزامي
 ولا دكتر آزاد

سه شنبه 

12/3/99 

33/23 
 8  چهارشنبه 21  سه شنبه

   

2125221 3 
 1گ 2رياضي 

 حل تمرين الزامي
 ولا دكتر حاتم خاني

سه شنبه 

12/3/99 

33/23 
 23  دوشنبه 8  شنبه

   

2125352 3 
 2شيمي عمومي 

 حل تمرين الزامي
ومس دكتر زنده دل  

شنبه 

2/1/99 

33/23  
 8  دوشنبه 21  يكشنبه

   

مسو دكتر ملك حسيني 2فيزيك  3 2125221  
شنبه  سه 

23/1/99 

21 
 21  يكشنبه * 23  شنبه

   

             آقای قلمي 2آز شيمي عمومي  2 2125383

  2آز فيزيك پايه  2 2125321
خ  شنبه

 نظامي

 21 
 28  خ نظامي شنبه

آقای  دوشنبه

 رسولي برادران
 21 

خ  دوشنبه

 اسكندری

 61 

 دوم استاد جعفری 2انديشه اسالمي  1 11-8323331
سه شنبه 

3/1/99 

21 
    21  شنبه

   

11-8321332 ستاد خانجانيا مهارتهای زندگي 1         28  يكشنبه    

 دوم استاد قاصدی زبان عمومي 3 832233213
شنبه 

32/3/99 

21 
 23  سه شنبه * 8  سه شنبه

   



 

 

 

 كدانشگاه ارا

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 89شيمي كاربردي مهر  دوم ترم

 

 

 ه در میان می باشد.عالمت * به معنی یک هفت

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

                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد و كد استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

2125225 3 
 2گ1رياضي 

 حل تمرين الزامي
    8  دوشنبه 8  يكشنبه 33/23 32/3/99شنبه  ومد دكتر عبدلي

2125313 3 
 1شيمي عمومي  

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر سنگي

چهارشنبه 

1/1/99 
    8  چهارشنبه 23  سه شنبه 21

 سوم ادخانم ناهيدی نژ 1فيزيك  3 2125222
سه شنبه 

23/1/99 
33/23 

سه 

 شنبه*زوج
    23  چهارشنبه 8 

 ومد دكتر خالدی ايمني در آزمايشگاه 2 2125129
دوشنبه 

1/1/99 
21 

سه شنبه 

 فرد*
 8       

              1آز شيمي عمومي  2 2125312

              1آز فيزيك  2 2121315



 

 

 

 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

  89شيمي محض بهمن  سوم ترم  

 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

مجلسه دو  

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

2125311 3 
 2شيمي معدني 

 حل تمرين الزامي
 دوم دكتر معصومي

چهارشنبه 

1/1/99 
    23  سه شنبه 21  يكشنبه 21

2125311 3 
 ¤2شيمي آلي 

 الزاميحل تمرين 
 ومس دكتر فقيهي 

دوشنبه 

9/1/99 
    21  دوشنبه 21  يكشنبه 21

2125323 3 
 2شيمي تجزيه 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر سنگي

يكشنبه 

2/1/99 
    8  دوشنبه 23  يكشنبه 33/23

2125229 3 
 رياضي در شيمي

 حل تمرين الزامي
 ولا دكتر شراهي 

سه شنبه 

12/3/99 
    8  سه شنبه 8  يكشنبه 33/23

              2آز معدني  2 2125311

                



 

 

 

 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289كارشناسي نيمسالبرنامه زماني دوره 

  89شيمي گاربردي مهر    چهارمترم 

 

  

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

 باشد. میکتوربه معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤عالمت 
 

 

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

2125311 3 
 2شيمي فيزيك 

 حل تمرين الزامي
    8  دوشنبه 21  يكشنبه 21 32/3/99شنبه  ومد صالبت  دكتر

2125338 3 
 2گ¤1شيمي آلي 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر خسروی 

سه شنبه 

3/1/99 
    8  سه شنبه 23  يكشنبه 33/23

2125331 3 
 ¤1شيمي تجزيه 

 حل تمرين الزامي
 ولا دكتر بابايي 

سه شنبه 

12/3/99 
    23  چهارشنبه 23  شنبهسه  21

 ومس دكتر خانمحمدی  1شيمي معدني  3 2125211
يكشنبه 

8/1/99 
    8  يكشنبه * 23  شنبه 33/23

 سوم آقای آقاخاني كاربرد رايانه در شيمي 1 2125331
سه شنبه 

23/1/99 
       21  چهارشنبه 21

              2آز آلي  2 2125333

              2آز تجزيه  2 2125383

                



 

 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 

 89پنجم شيمي محض بهمن  ترم 

 عالمت * به معنی یک هفته در میان می باشد.

 باشد. می کتوربه معنی کالس دارای دیتا پروژ ¤عالمت 

                                                                                                                

 

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

 ومد دكتر خانمحمدی 2گ  3معدني  3 2125122
چهارشنبه 

1/1/99 
    8  سه شنبه * 8  دوشنبه 33/23

 ومس دكتر سنگي ¤زبان تخصصي شيمي  1 2125331
يكشنبه 

8/1/99 
       21  يكشنبه 21

2125311 3 
 ¤ 3شيمي آلي 

 حل تمرين الزامي
 ومس دكتر بداغي فرد

سه شنبه 

23/1/99 
    21  دوشنبه 23  يكشنبه 21

2125311 3 
 1شيمي فيزيك 

 لزاميحل تمرين ا
 ولا دكتر مهدوی

سه شنبه 

12/3/99 
    23  سه شنبه 21  شنبه 33/23

2125333 3 
 3تجزيه 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر بامداد

يكشنبه 

2/1/99 
    8  يكشنبه 23  شنبه 33/23

2125191 1 
روشهای جداسازی در شيمي 

 تجزيه
 ومس دكتر بامداد

شنبه 

2/1/99 
       8  هشنب 8

              1آز تجزيه  1 2125389

              1آز آلي  2 2125313

              1آز معدني  2 2125332

              2آز شيمي فيزيك  2 2125319



                                                                                                                                                       

 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 

 89كاربردي مهر شيمي ششم  ترم 

 

 

 در میان می باشد عالمت * به معنی یک هفته

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

 ساعات تشكيل كالس  

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

2125121 3 
 ¤شناسايي تركيبات آلي 

 حل تمرين الزامي
 سوم دكتر كريمي

سه شنبه 

23/1/99 
    8  چهارشنبه * 8  يكشنبه 8

2125212 3 
 3شيمي فيزيك 

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر سليمان نژاد

شنبه 

32/3/99 
    23  شنبهچهار 23  يكشنبه 21

2125232 3 
 اصول محاسبات شيمي

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر خدابخشي

سه شنبه 

3/1/99 
    8  سه شنبه 23  شنبه 33/23

2125231 3 
 2صنعتي 

 حل تمرين الزامي
 ومد عزيزیدكتر 

سه شنبه 

3/1/99 
    21  سه شنبه 23  شنبه 33/23

 ومس دكتر ذوالقرنين محيط زيستشيمي سبز و  3 2125193
شنبه 

2/1/99 
    21  دوشنبه 21  *چهارشنبه 21

              3آز تجزيه  1 

              آز شناسايي تركيبات آلي 1 2125315

              1آز شيمي فيزيك  2 2125351

                

                



 

 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -دانشكده علوم پايه

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 

 29ترم هفتم شيمي محض بهمن 

 

 

 

 

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

2125323 3 
 اصول صنايع شيميايي

 حل تمرين الزامي
 ومد دكتر حيدری 

سه شنبه 

3/1/99 
    23  دوشنبه 23  يكشنبه 33/23

 ولا دكتر اماني  شيمي آلي فلزی 3 2125312
سه شنبه 

12/3/99 
    21  سه شنبه* 8  دوشنبه 21

 ومد دكتر خدابخشي  اصول تصفيه آب 3 2125335
شنبه 

32/3/99 
       8  يكشنبه 33/23

 ومس دكتر بداغي فرد  شيمي فيزيك آلي 3 2125318
سه شنبه 

23/1/99 
 21  يكشنبه 21

دوشنبه * 

 زوج
 21    

2125322 3 
)حل  طيف سنجي مولكولي

 تمرين الزامي(
 ومس ر مهدوی دكت

شنبه 

2/1/99 
    8  سه شنبه 21  يكشنبه 33/23

 ومس دكتر فقيهي  شيمي پليمر 3 2125211
دوشنبه 

9/1/99 
    21  چهارشنبه * 23  سه شنبه 33/23

 ومد دكتر خسروی  متون شيمي 1 2125339
چهارشنبه 

1/1/99 
       21  شنبه 21

 ومد دكتر كريمي روييشيمي دا 3 2125331
دوشنبه 

1/1/99 
    23  چهارشنبه 21  دوشنبه * فرد 33/23

2125212 1 
شيمي تجزيه نمونه های 

 حقيقي
             آقای تقوايي پور

              پروژه كارشناسي 3 2125325



 

 دانشگاه اراك

 گروه شيمي -پايه دانشكده علوم

 289برنامه زماني دوره كارشناسي نيمسال

 85كاربردي مهر  شيميهشتم  ترم 

 باشند.  55و معدل آنها باالي   واحد گذرانده 98را به عنوان درس اختياري اخذ نمایند كه  پروژه كارشناسي م به ذكر است تنها دانشجویاني مي توانند درس الز

 ساعات تشكيل كالس

 وقت امتحان
 جلسه اول

 

 جلسه دوم

 

 جلسه سوم

 

 نام استاد نام درس واحد شماره درس
هفته 

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

 ومد دكتر خدابخشي ول تصفيه آباص 3 2125335
شنبه 

32/3/99 
      8  يكشنبه 33/23

 

 ومد دكتر خسروی متون شيمي 1 2125339
شنبه 

32/3/99 
      21  شنبه 33/23

 

 ومس دكتر فقيهي شيمي پليمر 3 2125211
دوشنبه 

9/1/99 
   21  چهارشنبه * 23  سه شنبه 33/23

 

 ومس دكتر اماني شيمي صنايع معدني 3 2125388
شنبه 

2/1/99 
   21  دوشنبه 21  يكشنبه* 33/23

 

 ومد دكتر كريمي شيمي دارويي 3 2125331
دوشنبه 

1/1/99 
33/23 

دوشنبه * 

 فرد
   23  چهارشنبه 21 

 

2125213 3 
)حل تمرين  1صنعتي 

 الزامي(
 ولا  دكتر حيدری

سه شنبه 

12/3/99 
   8  دوشنبه 21  شنبه 21

 

              آز صنعتي 2 2125211

2125212 1 
شيمي تجزيه نمونه های 

 حقيقي
            آقای تقوايي پور

 

2125212 1 
شيمي تجزيه نمونه های 

 حقيقي
            آقای تقوايي پور

 

              پروژه كارشناسي 3 2125325

                


