
 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

  علوم پایهدانشکده 

 99/98سال تحصیلی :    اولدوره : کارشناسی ارشد    نیمسال :    98ورودی :          کلیه گرایشها -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته  شیمی
 

شماره  گروه /مشخصه تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 کالس

 برنامه امتحانی شکیل کالس در ایام هفتهساعات ت نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه     شنبه      

شیمی فیزیک  1

 پیشرفته

 14-16 25/10/98   8-10 10-11    قاسمیان -- 01 3 1711040

معدنی شیمی  2

 پیشرفته

2/11/98    5/1-5/2 5/1-5/3  ساعدی -- 01 3 1711041  16-14 

تجزیه شیمی  3

 پیشرفته

 14-16 28/10/98   8-9  8-10  تبارکی -- 01 3 1711043

 14-16 21/10/98  10-12 11-12    حجامی -- 01 3 1711042 آلی پیشرفتهشیمی  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه ایالم 

 اداره کل آموزش

  علوم پایهدانشکده 

 99/98 دوره : کارشناسی ارشد    نیمسال : اول   سال تحصیلی :  97ورودی :    ی معدن شیمیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته  
 

گروه  تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 مشخصه/

شماره 

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه     شنبه      

مباحث نوین در شیمی  1

 معدنی
     5/1-5/2 5/1-5/3 کورزمین -- 01 3 1711053

29/10/98 16-14 

         -- 01 1 1711047 سمینار 2

            6 1711059 پروژه و پایان نامه 3

 



 دانشگاه ایالم 

 اداره کل آموزش

  علوم پایهدانشکده 

 99/98سال تحصیلی :          اول نیمسال :          دوره : کارشناسی ارشد 97 ورودی :        آلی ان رشته  شیمی برنامه درسی و امتحانی دانشجوی
 

شماره  گروه /مشخصه تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه     شنبه      

 14-16 28/10/98  8-9  10-12    قربانی -- 01 3 1711125 طیف سنجی پیشرفته 1

          -- 01 1 1711047 سمینار 2

          --  6 1711059 پروژه و پایان نامه 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

  علوم پایهدانشکده 

 99/98سال تحصیلی :    اولدوره : کارشناسی ارشد    نیمسال :   97ورودی : تجزیه          امه درسی و امتحانی دانشجویان رشته  شیمیبرن
 

گروه  تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 مشخصه/

شماره 

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه نبه    یکش شنبه      

مباحث نوین در شیمی  1

 تجزیه

 14-16 29/10/98    8-9 10-12  تبارکی -- 01 3 1711057

          -- 01 1 1711047 سمینار 2

          --  6 1711059 پروژه و پایان نامه 3

 



 دانشگاه ایالم 

 اداره کل آموزش

  پایه علومدانشکده 

 99/98سال تحصیلی :    اولدوره : کارشناسی ارشد    نیمسال :   97برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته  شیمی فیزیک         ورودی : 
 

گروه  تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 مشخصه/

شماره 

 کالس

نام 

 استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه           شنبه

مباحث نوین در شیمی  1

 فیزیک

 مساحی  01 3 1711113

 قاسمیان

 صحرایی

 5/4-5/3 5/5-5/3    23/10/98 16-14 

           01 1 1711047 سمینار 3

            6 1711059 پروژه و پایان نامه 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المیدانشگاه ا

 اداره کل آموزش

  هیعلوم پادانشکده 

 99/98:  یلیسال تحص            اولمسال : ین       آموزش محور      ارشددوره :               97 : یورود               يمعدن يميش  ان رشتهیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 

 تعدادواحد کددرس عنوان درس فيرد
گروه 

 مشخصه/

شماره 

 سکال
 نام استاد

 يبرنامه امتحان ام هفتهيل کالس در ايساعات تشک

 ساعت خيتار پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبه    ي شنبه      

 2-4 22/10/98    8-10 5/1-5/2  نیکورزم  01 3 1711115 معدني پلیمرهای 1

           2 1711060 1 سمینار 2

            2 1711061 2 سمینار 3

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 

 

 



 

 

 المیدانشگاه ا

 اداره کل آموزش

  هیعلوم پادانشکده 

 979/98:  یلیسال تحص           اولمسال : ین     آموزش محور       ارشددوره :            97 : یورود            يآل يميش  ان رشتهیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 

 گروه /مشخصه تعدادواحد کددرس عنوان درس فيرد
شماره 

 کالس
 نام استاد

 يبرنامه امتحان ام هفتهيل کالس در ايساعات تشک

 ساعت خيتار پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبه    ي شنبه      

9-8  5/3-5/5   يسلیمان بیگ  01 3 1711161 شیمي دارويي پیشرفته 1   29/10/98 12-10 

           2 1711060 1سمینار 2

            2 1711061 2سمینار 3

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 
 

 

 



 

 المیدانشگاه ا

 اداره کل آموزش

  هیعلوم پادانشکده 

 99/98:  یلیسال تحص          اولمسال ین         خارجی      ارشددوره :               97 : یورود               هيتجز يميش  :ان رشتهیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 

 نام استاد کالسشماره  گروه /مشخصه تعدادواحد کددرس عنوان درس فيرد

 يبرنامه امتحان ام هفتهيل کالس در ايساعات تشک

 ساعت خيتار پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبه    ي شنبه      

 10-12        يتبارک --  3 40152018 هيتجز يمین در شيمباحث نو 1

 1 1711047 سمینار 2

 

- 

         يعباس

        دانشفر 

         يتبارک 

         يروشن 

 6 1711059 ان نامهيپروژه و پا 3

 

-- 

         يعباس

         دانشفر 

         يتبارک 

         يروشن 

5               

6               

7               

8               











 

 المیدانشگاه ا

 اداره کل آموزش

  هیعلوم پادانشکده 

 99/98:  یلیسال تحص         اولمسال : ین     خارجی        ارشددوره :               97 : یورود               يآل يميش  ان رشتهیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 

 نام استاد شماره کالس گروه /مشخصه تعدادواحد کددرس عنوان درس فيرد

 يبرنامه امتحان ام هفتهيل کالس در ايساعات تشک

 ساعت خيتار پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبه    ي شنبه      

 2-4        شیری --  3 55162007 سنتز پلیمر 1

 1 1711047 سمینار 2

 

- 

         یریش

        يقربان 

         يگیمان بیسل 

         يحجام 

 6 1711059 ان نامهيپروژه و پا 3

 

-- 

         یریش

         يقربان 

         يگیمان بیسل 

         يحجام 

4               

5               

6               

7               

 



 دانشگاه ایالم 

 اداره کل آموزش

  علوم پایهدانشکده 

 99/98سال تحصیلی :    اول نیمسال : دکتری  دوره :   98 ورودی :       شیمی معدنی  برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 

گروه  تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 مشخصه/

شماره 

 کالس

 برنامه امتحانی فتهساعات تشکیل کالس در ایام ه نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه     شنبه      

شیمی پلیمرهای  1

 معدنی
17111263 01 -- 8-10 22/10/98     8-9 10-12 نیکورزم 

 8-10 29/10/98     9-10 8-10 نقی پور -- 01 3 1711144 پیشرفته فوتوشیمی 2

               

 



 
 دانشگاه ایالم 

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه 

 99/98سال تحصیلی :   اولدوره : دکتری          نیمسال :      98  ورودی :       تجزیهبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته  شیمی 

شماره  گروه /مشخصه تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 کالس

 برنامه امتحانی س در ایام هفتهساعات تشکیل کال نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه     شنبه      

و کاربرد آن در  لیزر 1

 شیمی

9-8  10-12  عباسی -- 01 3 1711148    22/10/98 10-8 

 تجزیه ایالکتروشیمی  2

 آبیناحالل های در 

2/11/98  8-10 9-10    روشنی -- 01 3 1711147  5/5-5/3 

روش های نوین در  3

 آنالیز دستگاهی

 8-10 28/10/98    5/1-5/2 4-6  دانشفر  01 3 1711149



 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه 

 99/98سال تحصیلی :   اولسال : نیمدکتری          دوره :             98   ورودی :       آلیشیمی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته  

گروه  تعدادواحد کددرس عنوان درس ردیف

 مشخصه/

شماره 

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه     شنبه      

 5/3-5/5 28/10/98  5/1-5/2 5/1-5/3    ریشی -- 01 3 1711139 شیمی هتروسیکل  پیشرفته 1

ترکیبات  پیشرفتهای نوین در 2

 طبیعی

2/11/98  8-10 10-11     یحجام -- 01 3 1711142  10-8 

سلیمان  -- 01 3 1711141 نوین در شیمی آلی مباحث  3

 بیگی

   5/4-5/3 12-10  21/10/98 10-8 

 



 الم یدانشگاه ا

 اداره کل آموزش

  هیعلوم پادانشکده 

 99/98:  یلیسال تحص                 اولمسال : ین           يدکتردوره :           97-96-95-94 : یورود       يميش  ان رشتهیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 

 تعدادواحد کددرس عنوان درس فيرد
گروه 

 مشخصه/

شماره 

 کالس
 استاد نام

 يبرنامه امتحان ام هفتهيل کالس در ايساعات تشک

 ساعت خيتار پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبه    ي شنبه      

          -   1711163 آمادگي برای آزمون جامع 1

  1711130 آزمون جامع 2

 

- 

         يعباس

        دانشفر 

         يتبارک 

         يروشن 

         کورزمین 

         پور ينق 

         یساعد 

         یریش 

         يقربان 

         يگیمان بیسل 

         يحجام 

 

 

 



 

 المیدانشگاه ا

 اداره کل آموزش

  هیعلوم پادانشکده 

 99/98:  یلیسال تحص   اولمسال : ین              يدکتردوره :             96-95-94-93 : یورود                يميش  ان رشتهیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 

 تعدادواحد کددرس عنوان درس فيرد
گروه 

 مشخصه/

شماره 

 کالس
 نام استاد

 يبرنامه امتحان ام هفتهيل کالس در ايساعات تشک

 ساعت خيتار پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبه    ي شنبه      

 23 1711131 ان نامهيپروژه و پا 1

 

- 

         يعباس

        دانشفر 

         يتبارک 

         يروشن 

         کورزمین 

         پور ينق 

         یساعد 

         یریش 

         يقربان 

         يگیمان بیسل 

         يحجام 

 


