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9-4  4-2  22 - 21  21 - 8  روز تاريخ 

 تفسیر موضوعی قرآن

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 

 تقارن و نظريه گروهها

اريخ تحلیلی صدر اسالمت  

 تاريخ امامت

عمومیزبان   

2ترمودينامیک و مکانیک آماری   

 مباحث نوين در شیمی معدنی

 شیمی فیزيک معدنی

 سنتز مواد آلی

 شیمی سطح پیشرفته

2اسپکتروسکوپی تجزيه ای   

 سینتیک شیمیايی پیشرفته

 
29/3/97  

 يکشنبه

 انقالب اسالمی ايران

 آشنايی با قانون اساسی

خمینی انديشه سیاسی امام  

کاربردیاخالق   

زندگی آيین  

2دستگاههای دينامیکی   

2انديشه اسالمی   

2ذرات بنیادی پیشرفته   

 

2انديشه اسالمی   

 28/3/97  دوشنبه 

 گرافیک ونقشه خوانی فارسی عمومی
 

اسالم ايران و فرهنگ و تمدن و جمعیت خانواده دانش   
27/3/79  سه شنبه 

 تاريخ رياضی 

2شیمی معدنی   

ف 2فیزيک عمومی   

پیشرفته)رستم زادباکتری شناسی  (   

 بهینه سازی خطی پیشرفته

 

 اصول صنايع شیمیايی

)عباسی(باکتری شناسی پیشرفته  

 تشريح مقايسه ای گیاهان

2مکانیک تحلیلی   

 بلورشناسی

2جبر جابجايی  

 بهینه سازی غیر خطی

 

31/3/97  چهارشنبه 

 

   

 32/3/79  پنج شنبه 

   
 

 

2/4/97  
 جمعه

 شیمی سطح و حالت جامد 

حالت برانگیختهشیمی   

2مکانیک کوانتومی  

ر-2رياضی عمومی   

 توپولوژی عمومی

 نظريه گراف

2آنالیز تابعی  

2فیزيک جديد  

ش-2فیزيک پايه   

2شیمی تجزيه  

)طهماسبی((سموم میکروبی و ساز و کار و عمل  

 سموم میکروبی و ساز و کار و عمل)رستم زاد(

 زيست شناسی تکوينی گیاهی

ر-معادالت ديفرانسیل   2/4/97  شنبه 

 
ف-معادالت ديفرانسیل  

 مباحث نوين در شیمی تجزيه

 طیف سنجی در شیمی معدنی

 مباحث نوين در شیمی آلی

2شیمی کوانتومی   

 مباحث نوين در شیمی فیزيک

2گرانش   

ارشد-روش های فیزيکی وشیمیايی جداسازی  

 رده بندی میکروارگانیسم ها

 متابولیسم گیاهی

 شیمی فیزيک آلی

ف-2عمومیضی ريا  

ف–زبان تخصصی   

 

 

 

3/4/97  
 يکشنبه

2الکترومغناطیس    

 مبانی ترکیبیاتی

 نظريه تقريب

(12)روش ها در میکروبیولوژی  

(12روش ها در میکروبیولوژی)  

 فلور ايران

ش-2رياضی عمومی   

2شیمی فیزيک  

ش-زبان تخصصی  

ر-2رياضی عمومی   

 مبانی احتمال

 معادالت ديفرانسیل با مشتقات جزيی

 

4/4/97  
 دوشنبه

  

 

 

2مکانیک کوانتومی پیشرفته   

  

 سه شنبه

  

 

 مبانی آنالیز عددی

 جبرخطی عددی

ف-2رياضی عمومی   

 نجوم و اختر فیزيک

2فیزيک حالت جامد  

ش-2شیمی عمومی   

 شیمی دارويی

()عباسیويروس شناسی پیشرفته  

  ويروس شناسی پیشرفته)حاتم نیا(

 جغرافیای گیاهی

در شیمی تجزيه مباحث نوين  

 روش های آنالیز حرارتی

ارشد–شیمی دارويی   

ر–زبان تخصصی   

2شیمی آلی   

 نانوشیمی

 

9/4/97  

 چهارشنبه

 
 

   
9/4/97  

 پنج شنبه

    8/4/97  جمعه 

2احتمال    

 شیمی پلیمر پیشرفته

 طیف سنجی در شیمی آلی

 مبانی جبر

4فیزيک عمومی   

 هندسه منیفلد

)رستم زاد(ايمنی شناسی مولکولی  

 ايمنی شناسی مولکولی)طهماسبی(

 ياخته شناسی گیاهان پیشرفته

7/4/97 فلسفه علم رياضیات  شنبه 

 نظريه اندازه 

 تحلیل آماری نتايج

 شیمی پلیمرهای معدنی

 سینتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی

 شیمی هتروسیکل

2ترمودينامیک آماری   

 الکتروشیمی تجزيه ای

 پلیمر های معدنی

3فیزيک عمومی  

 فیزيک هسته ای و ذرات بنیادی

 حل عددی معادالت ديفرانسیل

م افزار رياضینر  

ف-2فیزيک عمومی  

2رياضی فیزيک  

3رياضی فیزيک  

 بوم شناسی میکروارگانیسم ها

 بوم شناسی پوشش های گیاهی

واحدی(3ش)-2فیزيک پايه  

2شیمی فیزيک  

 طیف سنجی مولکولی

واحدی(4ش)-2فیزيک پايه  

رياضیآموزش   

21/4/97  

 يکشسنبه

 

 

هعلوم پای دانشکدهآموزش   




