
:رشته تحصيلي

:گرايش

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

7363  11  13ٍاکٌشگاّْار
3..…  11  13خَردگی پیشزفتِر

7733  11  13طزاحی آسهایش ٍ افشایش هقیاط فزایٌذّار
3..…  11  13فٌاٍری کَدّای شیویایی ٍ هَاد ریش هغذیر

7743  11  13شٌاسایی ٍ تعییي ساختار هَادر
3..…  11  13ٍاکٌشگاّْای سیستیر

7023  11  13شیوی فیشیک پیشزفتِر
3..…  11  13سیست فٌاٍری هحیط سیستر

7013  11  13شیوی آلی پیشزفتِر
3..…  11  13هثاًی اًزصی ّای تجذیذ پذیزر

7033  11  13شیوی تجشیِ پیشزفتِر
3..…  11  13کٌتزل دستگاّی در طٌعت شیویر

3..…  11  13شیوی ٍ فٌاٍری هَاد هزکةر

3..…  11  13خَاص فیشیک ٍ هکاًیکی پلیوزّار

7603  11  13غشاّا ٍ فزایٌذّای غشاییر

3..…  11  13شیوی طٌایع غذایی پیشزفتِر

7763  11  13هثاحث ٍیضُ در شیوی کارتزدیر

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

3اطَل هٌْذسی شیوی7743  11  13شٌاسایی ٍ تعییي ساختار هَادر

3شیوی طٌعتی7023  11  13شیوی فیشیک پیشزفتِر

7013  11  13شیوی آلی پیشزفتِر

7033  11  13شیوی تجشیِ پیشزفتِر

7043  11  13شیوی هعذًی پیشزفتِر

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درس7753  11  13شیوی سطح ٍ حالت جاهذر

3..…  11  13هَاد فعال سطحیر
7301  11  13 سویٌارر

3..…  11  13فزایٌذّای پتزٍشیویر

 ٍاحذ سویٌار الشاهیست1گذراًذى 3..…  11  13پذیذُ ّای اًتقالر

تعذاد واحذوضعيت کارنامه دانشجو3..…  11  13فٌاٍری پلیوزّار

ًیوسال اٍل3..…  11  13کاتالیشرّای طٌعتیر

ًیوسال دٍم3..…  11  13فزایٌذّای تظفیِ آب ٍ پسابر

ًیوسال سَم

ًیوسال چْارم

ًیوسال پٌجن

. واحد درسي به استثناء واحد پايان نامه مي باشند26 و حداکثز 22دانشجويان جهت فزاغت اس تحصيل ملشم به گذراندن حداقل 

دروس پيشنياز و کمبود

سمــــينــار

معذل نيمسال

گذراًذى دٍ درط اٍل ایي ستَى ٍ یکی اس چْار 

درط تعذ الشاهیست

(انتخابي)دروس اختياري

داًشجَیاًیکِ در هقطع کارشٌاسی دٍ درط تاال را 

ًگذراًذُ تاشٌذ هَظفٌذ درٍط هزتَطِ را تعٌَاى درٍط 

جثزاًی تگذراًٌذ

:امضاء

:مهر وامضاء رئيس دانشکده:نام استاد راهنماي پايان نامه

(انتخابي)بقيه دروس اختياريدروس الزامي

:معدل کل:جمع واحدهاي گذرانده

داًشجَ هی تَاًذ یک درط اختیاری خَد را تا تشخیض استاد راٌّوا ٍ تاییذ داًشکذُ اس درٍط الشاهی سایز 

ضوٌا داًشجَیاى هی تَاًٌذ اس درٍسی اختیاری کِ . دٍرُ ّای کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتزی شیوی اًتخاب ًوایذ

.در هقطع دکتزی شیوی کارتزدی ارائِ هی شًَذ درٍط اختیاری خَد را ًیش اًتخاب ًوایٌذ

2پيوست شماره 

لیست درٍط گذراًذُ شذُ داًشجَیاى کارشٌاسی ارشذ جْت دفاع اس پایاى ًاهِ

:نام و نام خانوادگي

:شماره دانشجوئي

شيمي

کاربزدي


