برنامه ترم بنذی دانشجویان کارشناسی شیمی محض ورودی پیش از 4931

برنامه ترم بنذی دانشجویان کارشناسی شیمی محض ورودی  4931و 4931
ترم()1

ترم()2

ترم()3

ترم()4

ترم()5

ترم()6

ترم()7

ترم ()8

شیمی عمومی 9( 4واحذ)

شیمی عمومی9( 2واحذ)

آزشیمی عمومی4( 2واحذ)

شیمی آلی9( 2واحذ)

شیمی آلی9( 9واحذ)

شیمی فیسیک 9( 9واحذ)

طیف سنجی ملكولی (9واحذ)

اصول صنایع شیمیایی (9واحذ)

آز فیسیک عمومی4( 2واحذ)

شیمی معذنی 9( 2واحذ)

شیمی معذنی 9( 9واحذ)

شیمی آلی9( 4واحذ)

شیمی تجسیه 9( 2واحذ)

شیمی تجسیه 9( 9واحذ)

شیمی تجسیه 9( 4واحذ)

شیمی فیسیک 9( 2واحذ)

ریاضی در شیمی (9واحذ)

شیمی معذنی 9( 4واحذ)

آز آلی 4( 4واحذ)

آز آلی 4( 2واحذ)

دروس معارف (2واحذ)

شیمی فیسیک 9( 4واحذ)

آز معذنی 4( 4واحذ)

آز معذنی 4( 2واحذ)

دروس عمومی (9واحذ)

تربیت بذنی4( 4واحذ)

آز تجسیه 4( 4واحذ)

آز تجسیه 2( 2واحذ)

ریاضی عمومی9( 4واحذ)

فیسیک عمومی9( 4واحذ)

زبان عمومی (9واحذ)

انذیشه اسالمی2( 4واحذ)

ایمنی در آزمایشگاه
(2واحذ)

آزشیمی عمومی4
(4واحذ)

ریاضی عمومی9( 2واحذ)

فیسیک عمومی 2
(9واحذ)
آزفیسیک عمومی 4
(4واحذ)

دروس معارف (2واحد)

16

16

17

آزشیمی فیسیک 1
(1واحد)

شناسایی ترکیبات آلی
(9واحذ)

شیمی آلی فلسی (9واحذ)

آز شناسایی ترکیبات آلی
(2واحذ)

زبان تخصصی (2واحذ)

تربیت بدنی1( 2واحد)

17

19

آز تجسیه 2( 9واحذ)

اصول بیوشیمی (9واحذ)

شیمی دارویی یا شیمی پلیمر
(اختیاری) (9واحذ)
آمار در شیمی تجسیه (اختیاری)
(2واحذ)

متون علمی شیمی (اختیاری)
(2واحذ)

(2واحذ)

روشهای جذاسازی در شیمی
(2واحذ)

شیمی(اختیاری) (9واحذ)

دروس معارف (2واحذ)

(9واحذ)

کاربرد رایانه در شیمی (اختیاری)

کاربرد نظریه گروه در

آزشیمی فیسیک 1( 2واحد)

دروس عمومی (2واحد)

شیمی فیسیک آلی (9واحذ)

شیمی صنایع معذنی (اختیاری)

دروس معارف (2واحذ)

الكتروشیمی کاربردی
(اختیاری) (4+2واحذ)

دروس معارف (2واحد)

17

 18از 21

 13از 15

برنامه ترم بنذی دانشجویان کارشناسی شیمی محض ورودی  4936به بعذ
ترم()1

ترم()2

ترم()3

ترم()4

ترم()5

ترم()6

ترم()7

ترم ()8

شیمی عمومی 9( 4واحذ)

شیمی عمومی9( 2واحذ)

آزشیمی عمومی4( 2واحذ)

شیمی آلی9( 2واحذ)

شیمی آلی9( 9واحذ)

شیمی فیسیک 9( 9واحذ)

طیف سنجی ملكولی (9واحذ)

اصول صنایع شیمیایی (9واحذ)

آز فیسیک عمومی4( 2واحذ)

شیمی معذنی 9( 2واحذ)

شیمی معذنی 9( 9واحذ)

شیمی آلی9( 4واحذ)

شیمی تجسیه 9( 2واحذ)

شیمی تجسیه 9( 9واحذ)

شیمی تجسیه 9( 4واحذ)

شیمی فیسیک 9( 2واحذ)

ریاضی در شیمی (9واحذ)

شیمی معذنی 9( 4واحذ)

آز آلی 4( 4واحذ)

آز آلی 4( 2واحذ)

دروس معارف (2واحذ)

شیمی فیسیک 9( 4واحذ)

آز معذنی 4( 4واحذ)

آز معذنی 4( 2واحذ)

دروس عمومی (9واحذ)

تربیت بذنی4( 4واحذ)

آز تجسیه 4( 4واحذ)

آز تجسیه 2( 2واحذ)

ریاضی عمومی9( 4واحذ)

فیسیک عمومی9( 4واحذ)

زبان عمومی (9واحذ)

انذیشه اسالمی2( 4واحذ)

ایمنی در آزمایشگاه
(4واحذ)

آزشیمی عمومی4
(4واحذ)

ریاضی عمومی9( 2واحذ)

فیسیک عمومی 2
(9واحذ)
آزفیسیک عمومی 4
(4واحذ)

دروس معارف (2واحد)

15

16

17

آزشیمی فیسیک 1
(1واحد)

شناسایی ترکیبات آلی
(9واحذ)

شیمی آلی فلسی (9واحذ)

آز شناسایی ترکیبات آلی
(2واحذ)

تربیت بدنی1( 2واحد)

17

19

آز تجسیه 2( 9واحذ)

اصول بیوشیمی (9واحذ)

زبان تخصصی (2واحذ)

متون علمی شیمی (2واحذ)

روشهای جذاسازی در شیمی

کاربرد نظریه گروه در

تجسیه (2واحذ)

شیمی(اختیاری) (9واحذ)

دروس معارف (2واحذ)

آزشیمی فیسیک 1( 2واحد)

دروس عمومی (2واحد)

شیمی فیسیک آلی (9واحذ)

شیمی صنایع معذنی (اختیاری)
(9واحذ)
شیمی دارویی یا شیمی پلیمر
(اختیاری) (9واحذ)

نانوشیمی (اختیاری) (9واحذ)

شیمی سطح و حالت جامذ
(اختیاری) (9واحذ)

دروس معارف (2واحد)

الكتروشیمی کاربردی
(اختیاری) (4+2واحذ)

دروس معارف (2واحد)

17

 18از 21

 14از 17

