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عملينظريعملينظري
3پايهشيمي عمومي1شيمي عمومي32عمومي-- زبان خارجه

1 3عمومي-----فارسي4پايه--رياضي
1رياضي32پايه--شيمي عمومي1 4پايهرياضي
1 42پايه--فيزيك پايه 4پايهفيزيك1-رياضي1فيزيك

1از فيزيك12پايه-آز فيزيك پايه1 1پايهفيزيك
1پايهشيمي عمومي2-از شيمي از شيمي عمومي12پايه-آز-شيمي عمومي1

1عمومي--تربيت بدني1
1عموميتربيت بدني1تربيت بدني22عمومي---تفسير موضوعي قران

2عموميتفسير موضوعي قراناخالق اسالمي
1عمومي---تنظيم خانواده
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عملينظريعملينظري
3الزامي مشتركشيمي الي1شيمي الي32الزامي مشتركشيمي عمومي2شيمي الي1

2الزامي مشتركشيمي عمومي2شيمي تجزيه21الزامي مشتركزبان عموميزبان تخصصي
1شيمي معدني32الزامي مشتركرياضي2معادالت ديفرانسيل معدني 4الزامي مشترك     شيمي

3الزامي مشتركشيمي فيزيك1شيمي فيزيك32الزامي مشتركشيمي عمومي2شيمي فيزيك1
1 1الزامي مشتركشيمي الي1-از شيمي عمومي2                 از شيمي الي31الزامي مشتركشيمي عمومي2     شيمي معدني
11الزامي--گرافيك ونقشه خواني 1-از شيمي ازشيمي معدني معدني 1الزامي مشترك     شيمي

1 1الزامي مشتركشيمي فيزيك1-از شيمي عمومي2از شيمي فيزيك21عمومياخالق اسالميانديشه اسالمي
2الزامي مشترك---مباني كامپيوتر

2 1انديشه اسالمي 2عموميانديشه اسالمي
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عملينظريعملينظري
3الزامي شيمي معدني2-شيمي الي 2شيمي الي فلزي3الزامي مشتركشيمي الي2شيمي الي3

2الزامي مشتركشيمي تجزيه2-آز شيمي تجزيه2شيمي تجزيه دستگاهي
2مباني شيمي كوانتوم4الزامي مشتركشيمي معدني1شيمي معدني2 3الزامي شيمي فيزيك
3اختياري شيمي فيزيك2-شيمي الي 2شيمي فيزيك الي3اختياري شيمي فيزيك2شيمي سطح

شيمي الي2                  از شيمي الي2 2الزامي مشتركشيمي تجزيه دستگاهي-ز شيمي ازشيمي تجزيه دستگاهي1الزامي مشترك از شيمي الي1-
1الزامي مشتركاز شيمي معدني1-شيمي معدني2از شيمي معدني12الزامي  مشتركازشيمي تجزيه1-شيمي تجزيه2ازشيمي تجزيه2
1الزامي مشترك شيمي فيزيك2-از شيمي فيزيك1از شيمي فيزيك12الزامي  مشتركشيمي معدني1-از شيمياز شيمي معدني1

2تاريخ تحليلي صدر اسالم 2عموميانديشه اسالمي
1الزامي مشتركزبان تخصصي شيميروش استفاده از متون شيمي

2عموميتاريخ تحليلي صدر اسالمانقالب اسالمي ايران
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عملينظريعملينظري
80 واحداصول صنايع شيميايي2عموميانقالب اسالمي ايرانفرهنگ و تمدن اسالم و ايران 3الزامي باالي

2شيمي دارويي 2شيمي پليمر3اختياريشيمي الي 3اختياريشيمي الي
2سنتز مواد الي 2-از شيمي الي 80 واحدتمرين پژوهش3اختياريشيمي الي 3اختياريباالي

80 واحدسمينار موضوع روز3الزاميمباني شيمي كوانتوميطيف سنجي مولكولي 1اختياريباالي
3شيمي محيط زيست2الزامي مشتركشيمي الي2-شيمي تجزيهكاربرد طيف سنجي در شيمي 2اختياريشيمي الي

2-كاربرد طيف سنجي جداسازي و شناسايي مواد الي 3الزامي مشتركشيمي الي
1الزامي --شيشه گري
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