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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی و سینیتیک پلیمرزاسیون31317084

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی فیزیک پلیمرها41317146

تشریحی1آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها51317153

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مهندسی پلاستیک61317154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1وسایل اندازه گیری مشخصات ملكولی پلیمرها71317156

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته81317198

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته91317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات پیشرفته101317200

تشریحی2سینیتیک و طرح راكتور پیشرفته111317201

ولوژی پیشرفته سیالات پلیمر121317210 تشریحی1ر

تشریحی2خواص فیزیكی و مكانیكی پلاستیک131317211

تشریحی3سینیتیک و طرح راكتور پلیمرها141317220

تشریحی3پدیده های انتقال سیالات پلیمری151317221

تشریحی3سمینار161317222
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی و سینیتیک پلیمرزاسیون31317084

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی فیزیک پلیمرها41317146

تشریحی1آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها51317153

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مهندسی پلاستیک61317154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1وسایل اندازه گیری مشخصات ملكولی پلیمرها71317156

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته81317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته91317205

تشریحی3سمینار101317222

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته111317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته121317274

تشریحی2شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها131317280

تشریحی2پلاستیک های تقویت شده با الیاف (كامپوزیت )141317281

تشریحی3ساختار و خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها151317282

تشریحی3طراحی و تكنولوژی قطعات لاستیكی161317283
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