تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

دروس دوره کارشناسی ارشد شیمی تجسیه
درٍس هشتزک (حذاقل ٍ 9احذ)

درٍس جبزاًی

درٍس تخصصی ٍ اختیاری (حذاقل ٍ 12احذ)

شیمی تجسیه پیشرفته

 3ياحذ(السامی)

اسپکتريسکًپی تجسیه ای(السامی)

 3ياحذ

شیمی تجسیه 1

 3ياحذ

شیمی معذوی پیشرفته

 3ياحذ

ريشهای فیسیکی ي شیمیایی جذاسازی(السامی)

 3ياحذ

شیمی تجسیه 2

 2ياحذ

شیمی فیسیک پیشرفته

 3ياحذ

الکتريشیمی تجسیه ای(السامی )

 3ياحذ

شیمی آلی پیشرفته

 3ياحذ

مباحث وًیه در شیمی تجسیه

 3ياحذ

شیمی تجسیه دستگاهی

 3ياحذ

سمیىار

 1ياحذ

پایان وامه

 6ياحذ

 تذکشات هْن:
 عالٍُ بز درٍس فَق ،اخذ درٍس رٍخَاًی قزآى کزین (

ٍ 1احذ)ٍ ،صایای اهام خویٌی (رُ) ( ٍ 1احذ) ٍ رٍش تحقیق ( ٍ 2احذ) بزای تواهی

داًشجَیاًی کِ ایي درٍس را در دٍرُ کارشٌاسی ًگذراًذُاًذ ،قبل اس اخذ درس پایاى ًاهِ ،الشاهی هیباشذ.
 پیشٌیاس توام درٍس تخصصی ٍ اختیاری ،شیوی تجشیِ پیشزفتِ هی باشذ.
 اخذ درس سویٌار فقط ّوشهاى با اخذ درس پایاى ًاهِ هجاس هیباشذ.
 گذراًذى درس سباى تخصصی (ٍ 2احذ) بزای توام داًشجَیاى الشاهی است.
 گذراًذى درٍس جبزاًی بزای کلیِ داًشجَیاًی کِ رشتِ کارشٌاسی آًْا شیوی ًبَدُ است الشاهی است ٍ ایي درٍس عبارتٌذ اس :شیوی تجشیِ
 ،1شیوی تجشیِ  ٍ 2شیوی تجشیِ دستگاّی.

تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

آرایش ترمی کارشناسی ارشد شیمی تجسیه

ًیوسال دٍم

ًیوسال اٍل
ًام درس

تعذاد ٍاحذ

ًام درس

تعذاد ٍاحذ

شیمی تجسیه پیشرفته

( 3السامی)

اسپکتريسکًپی تجسیه ای

3

شیمی فیسیک پیشرفته

3

ريشهای فیسیکی ي شیمیایی جذاسازی

3

شیمی آلی پیشرفته

3

الکتريشیمی تجسیهای

3

ريش تحقیق

2

زبان تخصصی

2

ًیوسال چْارم

ًیوسال سَم
ًام درس

تعذاد ٍاحذ

مباحث وًیه در شیمی تجسیه

3

سمیىار

1

پایان وامه

6

ًام درس
ادامه پایان وامه

تعذاد ٍاحذ
----

تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

دروس دوره کارشناسی ارشد شیمی آلی
درٍس هشتزک (حذاقل ٍ 9احذ)

درٍس جبزاًی

درٍس تخصصی ٍ اختیاری (حذاقل ٍ 12احذ)

شیمی تجسیه پیشرفته

 3ياحذ

ريشهای سىتس آلی (السامی)

 3ياحذ

شیمی آلی 2

 3ياحذ

شیمی معذوی پیشرفته

 3ياحذ

طیف سىجی مًلکًلی ( 1السامی)

 3ياحذ

جذاسازی ي شىاسایی ترکیبات آلی

 3ياحذ

شیمی فیسیک پیشرفته

 3ياحذ

سىتس پلیمرها (السامی )

 3ياحذ

کاربرد طیف سىجی در شیمی

شیمی آلی پیشرفته

 3ياحذ (السامی)

مباحث وًیه در شیمی آلی

 3ياحذ

آلی

سمیىار

 1ياحذ

پایان وامه

 6ياحذ

 2ياحذ

 تذکشات هْن:
 عالٍُ بز درٍس فَق ،اخذ درٍس رٍخَاًی قزآى کزین (

ٍ 1احذ)ٍ ،صایای اهام خویٌی (رُ) ( ٍ 1احذ) ٍ رٍش تحقیق ( ٍ 2احذ) بزای تواهی

داًشجَیاًی کِ ایي درٍس را در دٍرُ کارشٌاسی ًگذراًذُاًذ ،قبل اس اخذ درس پایاى ًاهِ ،الشاهی هیباشذ.
 پیشٌیاس توام درٍس تخصصی ٍ اختیاری ،شیوی آلی پیشزفتِ هی باشذ.
 اخذ درس سویٌار فقط ّوشهاى با اخذ درس پایاى ًاهِ هجاس هیباشذ.
 گذراًذى درس سباى تخصصی (ٍ 2احذ) بزای توام داًشجَیاى الشاهی است.
 گذراًذى درٍس جبزاًی بزای کلیِ داًشجَیاًی کِ رشتِ کارشٌاسی آًْا شیوی ًبَدُ است الشاهی است ٍ ایي درٍس عبارتٌذ اس :شیوی آلی ،2
جذاساسی ٍ شٌاسایی تزکیبات آلی ٍ کاربزد طیف سٌجی در شیوی آلی.

تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

آرایش ترمی کارشناسی ارشد شیمی آلی

ًیوسال دٍم

ًیوسال اٍل
ًام درس

تعذاد ٍاحذ

ًام درس

تعذاد ٍاحذ

شیمی آلی پیشرفته

( 3السامی)

ريشهای سىتس آلی (السامی)

3

شیمی فیسیک پیشرفته

3

طیف سىجی مًلکًلی ( 1السامی)

3

شیمی تجسیه پیشرفته

3

سىتس پلیمرها (السامی )

3

ريش تحقیق

2

زبان تخصصی

2

ًیوسال چْارم

ًیوسال سَم
ًام درس

تعذاد ٍاحذ

مباحث وًیه در شیمی آلی

3

سمیىار

1

پایان وامه

6

ًام درس
ادامه پایان وامه

تعذاد ٍاحذ
------

