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تعاريف‐مفاهيم و روابط كمي‐خال در تجزيه شيميايي.آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه اولدكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي2961391چهارشنبه

خطا در تجزيه شيميايي آزمايشگاه گروه ۲.جلسه ۱دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي3061391پنج شنبه

روش هاي بيان غلظت۱ آزمايشگاه گروه ۱. جلسه ۲دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي571391چهارشنبه

روش هاي بيان غلظت۲ آزمايشگاه گروه ۲. جلسه ۲دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي671391پنج شنبه

روش هاي تيتر سنجي ۱ آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه۱دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي1271391چهارشنبه

روش هاي تيتر سنجي۲ آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۲دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي1371391پنج شنبه

تيتراسيون هاي خنثي كردن ۱ آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۴دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي1971391چهارشنبه

تيتراسيون هاي خنثي كردن ۲ آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۴دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي2071391پنج شنبه

سيستم هاي اسيد و باز پيچيده ۱ آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۵دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي2671391چهارشنبه

سيستم هاي اسيد و باز پيچيده ۲ آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۵دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي2771391پنج شنبه

كاربرد تيتراسيون هاي خنثي شدن ۱آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۶دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي381391چهارشنبه

كاربرد تيتراسيون هاي خنثي شدن ۲آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۶دكتر شمساشيمي تجزيهشيمي دارويي1389داروسازي481391پنج شنبه

تيتراسيون هاي اكسيداسيون و احيا ۱ آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۷دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي1781391چهارشنبه

تيتراسيون هاي اكسيداسيون و احيا ۲ آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۷دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي1881391پنج شنبه

 كاربرد تيتراسيون هاي اكسيداسيون و احيا ۱ آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۸دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي2481391چهارشنبه

 كاربرد تيتراسيون هاي اكسيداسيون و احيا ۲ آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۸دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي2581391پنج شنبه

تيتراسيون بر پايه تشكيل رسوب ۱ آزمايشگاه گروه ۱جلسه ۹دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي891391چهارشنبه

تيتراسيون بر پايه تشكيل رسوب ۲ آزمايشگاه گروه ۲جلسه ۹دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي991391پنج شنبه

تيتراسيون بر پايه تشكيل رسوب ۳‐آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۱۰دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي1591391چهارشنبه

روش وزن سنجي آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۱۰دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي1691391پنج شنبه

تعيين مقدار بر پايه تشكيل كمپلكس ۱ آزمايشگاه گروه ۱‐جلسه ۱۱دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي2291391چهارشنبه

تعيين مقدار بر پايه تشكيل كمپلكس ۲ آزمايشگاه گروه ۲‐جلسه ۱۱دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي2391391پنج شنبه

كاربرد تيتراسيون بر پايه تشكيل كمپلكس ۱‐آزمايشگاه  گروه ۲‐جلسه ۱۲دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي2991391چهارشنبه

كاربرد تيتراسيون بر پايه تشكيل كمپلكس ۲‐آزمايشگاه  گروه ۲‐جلسه ۱۲دكتر برازندهشيمي تجزيهشيمي دارويي1390داروسازي3091391پنج شنبه

۱۰‐۸ صبح ۱۰‐۸ و پنج شنبه ها              كالس هاي نظري:چهارشنبه ها

۱۰‐۱۴ ۱۴‐۱۰ و پنج شنبه ها ۱۰ گروه ۱ چهارشنبه ها  گروه          كالس هاي عملي:

(تعداد واحد نظري و عملي:۴ واحد) ۹۰‐۹۱ نيمسال اول  سال تحصيلي برنامه آموزشي  درس شيمي تجزيه نظري و عملي‐


