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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 95-96سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 (93مهندسي شيمي )ورودي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه بهيكشن شنبه  

 8:30-10    پیربازاری دکتر آزاده ابراهیمیان 3 21 8104363 شیمی فیزیک 

15-13:30 

  25/10/95 

 صبح9

 40 2کالس شماره 

 10-12     دکتر محمد علی آرون 3 21 8104044 انتقال جرم

15:30-13:30 

 30/10/95 

 صبح9

 40 3کالس شماره 

 18/10/95    10-11:30 8-9:30  دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8104051 رت یکانتقال حرا

 صبح9

 40 4کالس شماره 

 20/10/95    8-10   دکتر سید حامد موسوی 2 21 8104313 مکانیک سیاالت دو

13:30 

 40 2سمعی بصری

 19/10/95     17-18:30  آقای حسن مالئکی 2 21 8120126 انقالب اسالمی

 صبح9

 40 4شماره  کالس

 28/10/95    14-15:30   آقای علی دهقان 2 21 8120136 (خواهراندانش خانواده و جمعیت)

 صبح9

 15 2کالس شماره 

 28/10/95    17-18:30   آقای علی دهقان 2 22 8120136 ( برادارندانش خانواده و جمعیت)

 صبح9

 25 2کالس شماره 

 15 دانشکده فنی فومن -      9-12 مهندس هوشیار مقیم علی آبادی 1 21 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 15 دانشکده فنی فومن -      13:30-16:30 مهندس هوشیار مقیم علی آبادی 1 22 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 22/10/95   15:30-17:30    مهندس هوشیار مقیم علی آبادی 2 21 8104155 زبان تخصصی

 صبح9

 20 1سمعی بصری

 22/10/95   15:30-17:30    خانم  بهناززنجانی 2 21 8104297 مدیریت صنعتی

 صبح9

 20 3سمعی بصری

 27/10/95   10-13    مهندس سروش برادران 3 21 8104511 موارد ویژه نفت و گاز

13:30 

 40 3سمعی بصری

  

 ي مجاز به انتخاب يک درس هستند.توضيحات: دانشجويان از بين دروس مديريت صنعتي و زبان تخصص
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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 95-96سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 دروس تكراري

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 فيت ظر

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

 11:30-13   صادقی مسعود دکتر 3 21 8104108 ترمودینامیک مهندسی شیمی دو

17-15:30 

   23/10/95 

13:30 

 40 3کالس شماره 

 13:30-15    عاطفه حسن زادهدکتر  3 21 8120122 ریاضی عمومی دو

17-15:30 

  21/10/95 

13:30 

 20 3کالس شماره

 23/10/95  13:30-16:30     سیدی سیده معصومه خانم 3 21 8120097 معادالت دیفرانسیل

13:30 

 20 2کالس شماره 

  
 


