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 بسمه تعالي

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

 (94مهندسي 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  

 9:30-11    آقای وحید سلطانی محمدی 3 21 8120047 ریاضی مهندسی

12:45-11:15 

  30/10/95 

 صبح9

 30 4کالس شماره

 13:30-15    آقای وحید سلطانی محمدی 3 22 8120047 ریاضی مهندسی

17-15:30 

  30/10/95 

 صبح9

 30 4کالس شماره

 25/10/95  13:30-16:30     خانم سمیه کاشانی 3 21 8120116 دو فیزیک عمومی

13:30 

 70 5کالس شماره

 22/10/95    16:30-18   آقای ناصر شمشادی 2 21 8120119 اخالق اسالمی

13:30 

 45 3کالس شماره 

 22/10/95    18-19:30   آقای ناصر شمشادی 2 22 8120119 اخالق اسالمی

13:30 

 45 3کالس شماره 

 18  -     8-11  دكتر سيده الله سيد سعادت 1 21 8104004 آزمایشگاه شیمی آلی

 18  -      13:30-16:30 دكتر سيده الله سيد سعادت 1 22 8104004 آزمایشگاه شیمی آلی

 18  -      16:30-19:30 دكتر سيده الله سيد سعادت 1 23 8104004 آزمایشگاه شیمی آلی

 18/10/95   8-9:30 10-11:30   دکتر مسعود صادقی 3 21 8104106 1سی شیمی ترمودینامیک مهند

13:30 

 60 5کالس شماره

 8-10     دکتر ندا اساسیان 4 21 8104321 موازنه انرژی و مواد

12-10 

 27/10/95 

 صبح9

 50 5کالس شماره

 20/10/95  17-18:30    8-10 دکتر جمشید محمدی روشنده 3 21 8104361 شیمی آلی مهندسی

 صبح9

 40 4کالس شماره

  تذكر : جدول بايد به ترتيب شماره درس تكميل گردد .
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 بسمه تعالي

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

 (94)ورودي  پليمرمهندسي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

  تعداد

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

 9:30-11    آقای وحید سلطانی محمدی 3 21 8120047 ریاضی مهندسی

12:45-11:15 

  30/10/95 

 صبح9

 30 4کالس شماره

 13:30-15    قای وحید سلطانی محمدیآ 3 22 8120047 ریاضی مهندسی

17-15:30 

  30/10/95 

 صبح9

 30 4کالس شماره

 اخالق اسالمی

 

 

 

 22/10/95    16:30-18   آقای ناصر شمشادی 2 21 8120119

13:30 

 45 4کالس شماره 

 اخالق اسالمی

 

 

 

 22/10/95    18-19:30   آقای ناصر شمشادی 2 22 8120119

13:30 

 45 4کالس شماره 

 18  -     8-11  دكتر سيده الله سيد سعادت 1 21 8104004 آزمایشگاه شیمی آلی

 18  -      13:30-16:30 دكتر سيده الله سيد سعادت 1 22 8104004 آزمایشگاه شیمی آلی

 18  -      16:30-19:30 دكتر سيده الله سيد سعادت 1 23 8104004 آزمایشگاه شیمی آلی

 18/10/95   8-9:30 10-11:30   دکتر مسعود صادقی 3 21 8104106 1ی شیمی ترمودینامیک مهندس

13:30 

 60 5کالس شماره

 8-10     دکتر ندا اساسیان 4 21 8104321 موازنه انرژی و مواد

12-10 

 27/10/95 

 صبح9

 50 5کالس شماره

 25/10/95    13:30-16:30   دکتر علی محمد پورپاک 3 21 8120025 برنامه نویسی 

13:30 

 30 3سمعی بصری 

 11-12:30  دکتر فرخنده همتی 3 21 8104209 شیمی و سینتیک پلیمر یزاسیون

15-13:30 

    20/10/95 

13 

 20 4کالس شماره 

 20/10/95  17-18:30    8-10 دکتر جمشید محمدی روشنده 3 21 8104967 شیمی آلی مهندسی پلیمر

 صبح9

 40 4کالس شماره

  ايد به ترتيب شماره درس تكميل گردد .تذكر : جدول ب
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 بسمه تعالي

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

 (94)ورودي  مكانيکمهندسي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 متحانتاريخ ا

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

 9:30-11    آقای وحید سلطانی محمدی 3 21 8106147 ریاضی مهندسی

12:45-11:15 

  30/10/95 

 صبح9

 15 4کالس شماره

 13:30-15    آقای وحید سلطانی محمدی 3 22 8106147 ریاضی مهندسی

17-15:30 

  30/10/95 

 صبح9

 15 4کالس شماره

 25/10/95  13:30-16:30     خانم سمیه کاشانی 3 21 8120116 فیزیک عمومی دو

13:30 

 70 5کالس شماره

 اخالق اسالمی

 

 

 

 22/10/95    16:30-18   آقای ناصر شمشادی 2 21 8120119

13:30 

 45 4کالس شماره 

 اخالق اسالمی

 

 

 

 22/10/95    18-19:30   شمشادیآقای ناصر  2 22 8120119

13:30 

 45 4کالس شماره 

 18/10/95    13:30-15:30  13:30-15:30 دکتر تارا فریضه 4 21 8106116 دینامیک

 صبح9

 30 1سمعی بصری 

 27/10/95    10-12  10-12 وزیریمحمد رضا دکتر  3 21 8106265 1مقاومت مصالح 

 صبح9

 30 2کالس شماره 

 20/10/95  10-13     سبع پورمحمد رضا دکتر  3 21 8106202 علم و مواد

13:30 

 30 3سمعی بصری

 28/10/95    8-10  8-10 وزیریمحمد رضا دکتر  3 21 8106027 استاتیک

13:30 

 30 2کالس شماره 

  تذكر : جدول بايد به ترتيب شماره درس تكميل گردد .
 


