
  
  

  

  

  برنامه ي امتحانات آزمايشگاه ها
      16-18  14-16  10-12  8-10  روز/ساعت
  سه شنبه

17/04/99  
  3شيمي تجزيه-آز
  1شيمي فيزيك –آز 

عمومي شيمي -آز
2  
شيمي عمومي -آز
2  
 

         2 فيزيكآز شيمي 

  چهارشنبه
18/04/99  

شناسايي تركيبات -آز
  آلي

  1آز شيمي تجزيه
  

    آز شيمي صنعتي    2آز شيمي آلي 

 2شيمي تجزيه-آز  19/04/99پنجشنبه

  
  1آز شيمي معدني 

آز تجزيه نمونه 
  هاي حقيقي

 آز اصول تصفيه آب و پساب   1آز شيمي آلي   2آز شيمي معدني 
  

  

  

 

-روز 
  18-19  16:30-17:30  15-16  13:30-14:30  11-12  10:30 ‐9:30  8-9  ساعت

  يكشنبه
  1شيمي فيزيك  -آز        08/04/99

  2شيمي فيزيك -آز
  1شيمي فيزيك  -آز
  2شيمي فيزيك -آز

  1شيمي فيزيك  -آز
    2شيمي فيزيك -آز

  دوشنبه
09/04/99  

  1شيمي فيزيك  -آز
  2شيمي فيزيك -آز

  

  3تجزيهشيمي -آز
  1معدني شيمي  -آز

شيمي -آز
  3تجزيه

شيمي  -آز
 1معدني

  3جزيهشيمي ت-آز
  1معدني شيمي  -آز

  3تجزيهشيمي -آز
  1معدني شيمي  -آز

  3تجزيهشيمي -آز
   1آز معدني 

  

  3تجزيهشيمي -آز
  1شيمي آلي -آز

  

  سه شنبه
10/04/99  

  1تجزيه شيمي  -آز
شناسايي تركيبات -آز

  آلي

  1تجزيه شيمي  -آز
 تركيباتشناسايي -آز

  آلي
  

  1تجزيه شيمي  -آز
شناسايي تركيبات -آز

  آلي

  1تجزيه شيمي  -آز
شناسايي تركيبات -آز

  آلي

 1شيمي آلي -آز

آز شناسايي تركيبات 
  آلي
  
  

 1شيمي آلي -آز

تجزيه نمونه هاي -آز
  حقيقي

  

  چهارشنبه
11/04/99  

  1شيمي آلي -آز
تجزيه نمونه هاي -آز

 حقيقي

  شيمي صنعتي-آز

  1شيمي آلي -آز
تجزيه نمونه هاي -آز

 حقيقي

  شيمي صنعتي-آز
  

  1شيمي آلي -آز
تجزيه نمونه -آز

  هاي حقيقي

  2شيمي آلي -آز
  1آز شيمي عمومي 
  2آز شيمي عمومي 

آز تجزيه نمونه هاي 
  حقيقي

  2شيمي آلي -آز
  1آز شيمي عمومي 
  2آز شيمي عمومي 

  2شيمي آلي -آز
  1آز شيمي عمومي 
  2آز شيمي عمومي 

  

  2 شيمي آلي-آز
  1آز شيمي عمومي 
  2آز شيمي عمومي 

  

  پنج شنبه
12/04/99  

  2شيمي آلي -آز
  

  2شيمي معدني -آز
  

شيمي -آز
  2معدني 
  
  

  2شيمي معدني -آز
  

  2شيمي معدني -آز
  

  2شيمي معدني -آز
  2شيمي تجزيه-آز  

                جمعه

  شنبه
14/04/99  

  2شيمي تجزيه-آز
  

  2شيمي تجزيه-آز
  

شيمي -آز
  2تجزيه
  

  2تجزيهشيمي -آز
  

اصول تصفيه آب و -آز
  فاضالب

  

اصول تصفيه آب و -آز
  فاضالب

  

اصول تصفيه آب و -آز
  فاضالب

  
  يكشنبه

              1تجزيه  –آز  15/04/99


