
 19-19برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 

 ایام هفته
تاریخ 

 امتحان

 01/01 -01/00ساعت  01-8ساعت 

 عمومی تحصیالت تکمیلی کارشناسی تحصیالت تکمیلی کارشناسی

 10/10/29 شنبه

 محاسبات عددي
 9ايفیزیك هسته

 9شیمي آلي 
 9شیمي آلي 

 جداسازي
 آنالیز عددي - 9آنالیز عددي

 9مكانیك كوانتم پیشرفته
 9مكانیك كوانتم پیشرفته

 هاي شیمیایينوسان و آشوب در واكنش
 طیف سنجي پیشرفته
 شیمي سطح پیشرفته

 كامپیوتر در شیمي
 9آنالیز حقیقي 

 شیمي كیهاني
   هندسه دیفرانسیل موضعي

 11/10/29 یکشنبه

 9ریاضي

 9مكانیك تحلیلي

 اصول تصفیه آب

 9فیزیك ماده چگال 

 هاي جداسازي در شیمي تجزیهروش
   

 10/10/29 دوشنبه
 9مكانیك كوانتومي

 طیف سنجي در شیمي آلي

 كاربرد طیف سنجي در شیمي معدني

 9توپولوژي جبري

 اصول حسابداري و هزینه یابي

 مدیریت و تحلیل ریسك مالي

هاي سازي روي مخروطبهینه

 درجه دوم
 اخالق اسالمي

 10/10/29 شنبهسه

 3فیزیك

 9شیمي معدني

 برنامه سازي پیشرفته

 نرم افزارهاي ریاضي

  
 سینتیك پیشرفته

 هندسه جبري

 متون اسالمي

 تفسیر موضوعي قرآن

 18/10/29 چهارشنبه

 9فیزیك حالت جامد

 نانو

 9جبر

 جبر

 9اي پیشرفتهفیزیك هسته

 اي در حاللهاي ناآبيالكتروشیمي تجزیه

 پیشرفته 3جبر

 جبر جابجایي

 معدنيشیمي صنایع 
دیفرانسیل حل عددي معادالت

 يمعمول

 تاریخ اسالم

 تاریخ امامت

 12/10/29 شنبهپنج

 9فیزیك

 9شیمي تجزیه 

 9شیمي تجزیه

 9آمار و احتمال 

  مباني احتمال

 9احتمال

 9آمار و احتمال

 هاي زمانيسري

 9اي پیشرفتهفیزیك هسته

 9فیزیك حالت جامد پیشرفته

 سینتیك و ترمودینامیك معدني

 ریاضیات مهندسي

 نگارش متون علمي

 سنتز مواد آلي

 شیمي كوانتمي پیشرفته

 نظریه نقطه ثابت

 هاي زندگيمهارت



 00/10/29 شنبه

 فیزیك نجوم مقدماتي

 شیمي پپتید

 خوردگي فلزات

 هندسه جبري مقدماتي

 9طیف سنجي ملكولي 

 هندسه دیفرانسیل
 فارسي حلقه و جبرجابجایي 

 09/10/29 یکشنبه

 دینامیك و مكانیك آماريترمو 

 هاي نازكفیزیك الیه

 مباني منطق و نظریه مجموعه ها

 9فیزیك محاسباتي و شبیه سازي

 سازي غیر خطيبهینه
  

-اسالمي و ریشه انقالب

 هاي آن

 00/10/29 دوشنبه

 9الكترو مغناطیس 

 9شیمي فیزیك

  9تحقیق در عملیات

 سازي تركیبیاتيبهینه

 9جبر خطي

 ماتریس ها و جبر خطيمباني 

 9اندیشه اسالمي شیمي فیزیك معدني  نظریه تقریب

 08/10/29 شنبه

 9ریاضي 

 اصول محاسبات شیمي صنعتي

 9شیمي صنعتي

 توپولوژي عمومي - توپولوژي

 9ریاضي فیزیك

 هاي الكتروشیميتكنیك

 نظریه جبري اعداد
 

 ركیباتتساختمان و پیوند در

 معدني
 9اندیشه اسالمي

 02/10/29 یکشنبه

 معادالت دیفرانسیل

 زبان تخصصي فیزیك

 روش استفاده از متون شیمي

 معادالت دیفرانسیل با مشتق

 سازي عدديهاي شبیهروش

 9اياسپكتروسكوپي تجزیه

 شیمي تركیبات آلي فسفردار

 حل عددي معادالت با مشتقات جزیي

 آنالیز تابعي

 زبان خارجه هاي متناهيگروه 

 91/10/29 دوشنبه

 9فیزیك

 نسبیت

 (شیمي)سازيكامپیوتر و برنامهمباني

 آنالیز ریاضي مقدماتي -9آنالیز ریاضي

 مباني آنالیز ریاضي - 9آنالیز ریاضي

 (دانشكده برق)محاسبات عددي 

 9الكترو دینامیك

 هاي معدنيسنتز و شناسایي كمپلكس

 شیمي محاسباتي

 استریوشیمي

 پذیرحلقه و جبر شركت

 9شیمي عمومي

 و نقشه خوانيگرافیك 

 3آنالیز ریاضي

 آنالیز ریاضي

  

 


