بزًاهِ تزم بٌذی داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ضیوی آلی ٍرٍدی  44بِ بعذ
ضیَُ آهَسش هحَر (ٍ 32احذ)

ضیَُ آهَسضی -پژٍّطی (ٍ 31احذ)

ضیوی آلی پیطزفتِ

ضیوی آلی پیطزفتِ

رٍضْای طیف سٌجی پیطزفتِ در ضٌاسایی

رٍضْای طیف سٌجی پیطزفتِ در ضٌاسایی

تزکیبات آلی

تزکیبات آلی

یک درس پیطزفتِ دیگز

یک درس پیطزفتِ دیگز

سٌتش هَاد آلی

سٌتش هَاد آلی

(ٍ 4احذ)

ضیوی ّتزٍسیکل 1

ضیوی ّتزٍسیکل 1

هباحث ٍیژُ در ضیوی آلی

هباحث ٍیژُ در ضیوی آلی

تزم سَم

ضیوی فیشیک آلی پیطزفتِ

ضیوی فیشیک آلی پیطزفتِ

(ٍ 4احذ)

یک درس پیطزفتِ دیگز

یک درس پیطزفتِ دیگز

فتَ ضیوی پیطزفتِ1

پایاى ًاهِ

تزم

سویٌارٍ2(2احذی)

سویٌارٍ 0/5(2احذی)

یک درس اختیاری (سٌتش پلیوزّا یا ضیوی

توذیذ پایاى ًاهِ

تزم اٍل
(ٍ 4احذ)
تزم دٍم

تزم اٍل
(ٍ 4احذ)
تزم دٍم
(ٍ 4/5احذ)

سویٌارٍ 0/5(1احذی)

چْارم
(ٍ 5احذ)

دارٍیی)

تزم سَم
(ٍ 12احذ)
تزم
چْارم
(ٍ 0/5احذ)

بزًاهِ تزم بٌذی داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ضیوی تجشیِ ٍرٍدی  44بِ بعذ
ضیَُ آهَسش هحَر (ٍ32احذ)
تزم اٍل
(ٍ 4احذ)
تزم دٍم
(ٍ 4احذ)

ضیَُ آهَسضی -پژٍّطی (ٍ31احذ)

ضیوی تجشیِ پیطزفتِ

ضیوی تجشیِ پیطزفتِ

دٍ درس اس سِ درس پیطزفتِ دیگز

دٍ درس اس سِ درس پیطزفتِ دیگز

الکتزٍضیوی تجشیِ ای 1
فنون آماده سازی نمونه و روشهای کروماتوگرافی

الکتزٍضیوی تجشیِ ای1
فنون آماده سازی نمونه و روشهای کروماتوگرافی

طیف سٌجی اتوی تجشیِ ای

طیف سٌجی اتوی تجشیِ ای

تزم اٍل
(ٍ 4احذ)
تزم دٍم
(ٍ 4/5احذ)

سویٌارٍ 0/5(1احذی)

تزم سَم
(ٍ 4احذ)
تزم
چْارم
(ٍ 5احذ)

طیف سٌجی هَلکَلی تجشیِ ای

طیف سٌجی هَلکَلی تجشیِ ای

هباحث ٍیژُ در ضیوی تجشیِ

هباحث ٍیژُ در ضیوی تجشیِ

رٍضْای هحاسباتی در ضیوی تجشیِ

پایاى ًاهِ

تجشیِ هقادیز کن

توذیذ پایاى ًاهِ

سویٌارٍ2(2احذی)

سویٌارٍ 0/5(2احذی)

تزم سَم
(ٍ 12احذ)
تزم چْارم
(ٍ 0/5احذ)

بزًاهِ تزم بٌذی داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ضیوی فیشیک ٍرٍدی  44بِ بعذ
ضیَُ آهَسش هحَر(ٍ 32احذ)
تزم اٍل
(ٍ 4احذ)

ضیَُ آهَسضی -پژٍّطی (ٍ 31احذ)

ضیوی فیشیک پیطزفتِ(هخصَظ گزٍُ

ضیوی فیشیک پیطزفتِ(هخصَظ گزٍُ

ضیوی فیشیک)

ضیوی فیشیک)

تزم اٍل

سیٌتیک ٍ دیٌاهیک ضیویایی

سیٌتیک ٍ دیٌاهیک ضیویایی

(ٍ 4احذ)

اصَل ًظزی در هکاًیک کَاًتوی

یک درس پیطزفتِ دیگز
***

تزم دٍم
(ٍ 4احذ)

تزهَدیٌاهیک آهاری1

تزهَدیٌاهیک آهاری1

ضیوی کَاًتوی 1

ضیوی کَاًتوی1

تزم دٍم

طیف سٌجی هَلکَلی (1درس اختیاری)

الکتزٍضیوی پیطزفتِ(درس اختیاری)

(ٍ 12/5احذ)

هباحث ٍیژُ در ضیوی فیشیک
سویٌارٍ 0/5(1احذی)

تزم سَم
(ٍ 4احذ)
تزم
چْارم

تزهَدیٌاهیک سیال چگال

پایاى ًاهِ

دٍ درس پیطزفتِ دیگز

یک درس پیطزفتِ دیگز

هباحث ٍیژُ در ضیوی فیشیک

اداهِ پایاى ًاهِ

سویٌارٍ2(2احذی)

سویٌارٍ 0/5(2احذی)

تزم سَم
(ٍ 4احذ)
تزم چْارم
(ٍ 0/5احذ)

(ٍ 5احذ)
***داًطجَیاى ارضذ پژٍّص هحَر کِ در دٍرُ کارضٌاسی  ،درس هباًی ضیوی کَاًتوی را ًگذراًذُ اًذ بایذ
ایي درس را بِ صَرت جبزاًی با داًطجَیاى کارضٌاسی اخذ ًوایٌذ .السم بِ تذکز است کِ ایي دستِ اس داًطجَیاى
فقط پس اس گذراًذى ایي درس هی تَاًٌذ درس ضیوی کَاًتوی  1را اخذ ًوایٌذ.

* بزای داًطجَیاى ضیَُ آهَسش هحَر اصَل ًظزی در هکاًیک کَاًتوی پیطٌیاس ضیوی کَاًتوی  1هی
باضذ.
* بزای داًطجَیاى ضیَُ آهَسش هحَر تزهَدیٌاهیک آهاری پیطٌیاس سیاالت چگال هی باضذ.

بزًاهِ تزم بٌذی داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ضیوی هعذًی ٍرٍدی  44بِ بعذ
ضیَُ آهَسش هحَر (ٍ 32احذ)
تزم اٍل
(ٍ 4احذ)
تزم دٍم
(ٍ 4احذ)

ضیَُ آهَسضی -پژٍّطی (ٍ 31احذ)

ضیوی هعذًی پیطزفتِ

ضیوی هعذًی پیطزفتِ

دٍ درس اس سِ درس پیطزفتِ دیگز

دٍ درس اس سِ درس پیطزفتِ دیگز

ضیوی فیشیک هعذًی

ضیوی فیشیک هعذًی

طیف سٌجی هعذًی

طیف سٌجی هعذًی

تزم دٍم

سیٌتیک ،تزهَدیٌاهیک ٍ هکاًیسن

سیٌتیک ،تزهَدیٌاهیک ٍ هکاًیسن ٍاکٌطْای

(ٍ 4/5احذ)

ٍاکٌطْای هعذًی

هعذًی

تزم اٍل
(ٍ 4احذ)

سویٌارٍ 0/5(1احذی)

تزم سَم
(ٍ 4احذ)

هباحث ٍیژُ در ضیوی هعذًی

هباحث ٍیژُ در ضیوی هعذًی

ضیوی آلی فلشی

یک درس اختیاری(ضیوی آلی فلشی یا

کاربزد ًظزیِ گزٍُ در ضیوی

کاربزد ًظزیِ گزٍُ در ضیوی)

تزم سَم
(ٍ 12احذ)

پایاى ًاهِ

تزم
چْارم
(ٍ 5احذ)

سویٌارٍ2(2احذی)

سویٌارٍ 0/5(2احذی)

بیَضیوی هعذًی

توذیذ پایاى ًاهِ

تزم چْارم
(ٍ 0/5احذ)

