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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 95-96سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 (95مهندسي 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 هيكشنب شنبه

 18 آزمايشگاه      13:30-15:30  دکتر سيده کبری عظيمي 1 21 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 18 آزمايشگاه      15:30-17:30  دکتر سيده کبری عظيمي 1 22 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 18 آزمايشگاه      17:30-19:30  کبری عظيميدکتر سيده  1 23 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 20/10/95    14-17   آقای محمد محمدی ويسرودی 3 21 8120053 زبان انگليسي

13:30 

 30 5كالس شماره 

 20/10/95    17-20   آقای محمد محمدی ويسرودی 3 22 8120053 زبان انگليسي

13:30 

 30 5كالس شماره 

 25/10/95  8-10    10-12 دکتر جمشيد محمدی روشنده 3 21 8120063 شيمي عمومي يك

 صبح9

 50 4كالس شماره 

 22/10/95     11:30-12:30 8-10 آقای ابراهيم خادمي ارده 3 21 8120071 زبان فارسي

 صبج9

 40 5كالس شماره 

 22/10/95     8-11  آقای ابراهيم خادمي ارده 3 22 8120071 زبان فارسي

 صبج9

 40 5كالس شماره 

 29/10/95  10-13     خانم سميه کاشاني 3 22 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

 35 4كالس شماره 

 18/10/95      13:30-16:30 دکتر فاطمه طالقاني 3 21 8120121 رياضي يك

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 8-10    حسن زاده عاطفهدکتر  3 22 8120121 رياضي يك

12-10 

  18/10/95 

 صبح9

 40 3شماره  كالس

 27/10/95 9-10:30      آقای نصراله شفيعي 2 21 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 40 5كالس شماره 

 27/10/95 10:30-12      آقای نصراله شفيعي 2 22 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 40 5كالس شماره 

 8120151 تربيت بدني  ) خواهران(

 

 15 سالن تربيت بدني -    10:30-12   خانم فريده حافظي 1 21
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 8120151 برادران(تربيت بدني )

 

 24 سالن تربيت بدني -  17-18:30     آقای حميد سرورزاده 1 22

 24 سالن تربيت بدني -      16:30-18 آقای حميد سرورزاده 1 23 8120151 تربيت بدني ) برادران(

 22 سالن تربيت بدني -      18-19:30 يد سرورزادهآقای حم 1 24 8120151 ) برادران( تربيت بدني

کارگاه آموزش مهارت های 

 29/7/95خواهران  –زندگي 
 25 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  21 8120157

کارگاه آموزش مهارت های 

 6/8/95برادران –زندگي 

 30 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  22 8120157

کارگاه آموزش مهارت های 

 13/8/95برادران –زندگي 

 25 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  23 8120157
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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 95-96سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 (95 مهندسي پليمر )ورودي

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

     پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  واحد   

 18 آزمايشگاه -     13:30-15:30  دکتر سيده کبری عظيمي 1 21 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 18 آزمايشگاه -     15:30-17:30  دکتر سيده کبری عظيمي 1 22 8120007 شگاه شيمي عموميآزماي

 18 آزمايشگاه -     17:30-19:30  دکتر سيده کبری عظيمي 1 23 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 20/10/95    14-17   آقای محمد محمدی ويسرودی 3 21 8120053 زبان انگليسي

13:30 

 30 5ه كالس شمار

 20/10/95    17-20   آقای محمد محمدی ويسرودی 3 22 8120053 زبان انگليسي

13:30 

 30 5كالس شماره 

 25/10/95  8-10    10-12 دکتر جمشيد محمدی روشنده 3 21 8120063 شيمي عمومي يك

 صبح9

 50 4كالس شماره 

 22/10/95     11:30-12:30 8-10 آقای ابراهيم خادمي ارده 3 21 8120071 زبان فارسي

 صبج9

 40 5كالس شماره 

 22/10/95     8-11  آقای ابراهيم خادمي ارده 3 22 8120071 زبان فارسي

 صبج9

 40 5كالس شماره 

 29/10/95  10-13     خانم سميه کاشاني 3 22 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

 25 5كالس شماره 

 18/10/95      13:30-16:30 دکتر فاطمه طالقاني 3 21 8120121 رياضي يك

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 8-10    حسن زاده عاطفهدکتر  3 22 8120121 رياضي يك

12-10 

  18/10/95 

 صبح9

 40 3كالس شماره 

 27/10/95 9-10:30      آقای نصراله شفيعي 2 21 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 40 5كالس شماره 

 27/10/95 10:30-12      آقای نصراله شفيعي 2 22 8120133 اسالمي يكانديشه 

13:30 

 40 5كالس شماره 
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 8120151 تربيت بدني  ) خواهران(

 

 15 سالن تربيت بدني -    10:30-12   خانم فريده حافظي 1 21

 8120151 (برادرانتربيت بدني )

 

 24 ت بدنيسالن تربي -  17-18:30     آقای حميد سرورزاده 1 22

 24 سالن تربيت بدني -      16:30-18 آقای حميد سرورزاده 1 23 8120151 تربيت بدني ) برادران(

 22 سالن تربيت بدني -      18-19:30 آقای حميد سرورزاده 1 24 8120151 تربيت بدني  ) برادران(

کارگاه آموزش مهارت های 

 29/7/95خواهران  –زندگي 
 25 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      مشاور استاد  21 8120157

کارگاه آموزش مهارت های 

 6/8/95برادران –زندگي 

 30 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  22 8120157

کارگاه آموزش مهارت های 

 13/8/95برادران –زندگي 

 25 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  23 8120157
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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 95-96سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 (95مهندسي مكانيک )ورودي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

     پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  واحد   

 15  -  8-10     خانم صدیقه پورحسینی 1 21 8120012 1آزمایشگاه فیزیک 

 15  -  10-12     خانم صدیقه پورحسینی 1 22 8120012 1آزمایشگاه فیزیک 

 22/10/95     11:30-12:30 8-10 آقای ابراهيم خادمي ارده 3 21 8120071 زبان فارسي

 صبج9

 40 5كالس شماره 

 22/10/95     8-11  آقای ابراهيم خادمي ارده 3 22 8120071 زبان فارسي

 صبج9

 40 5كالس شماره 

 20/10/95   13:30-16:30    دکتر محمد ابراهیم فلزی 2 21 8120106 1نقشه کشی صنعتی 

13:30 

كالس شماره 

8 

15 

 20/10/95   16:30-19:30    ر محمد ابراهیم فلزیدکت 2 22 8120106 1نقشه کشی صنعتی 

13:30 

كالس شماره 

8 

15 

 29/10/95  13:30-16:30     هيلدکتر زهرا نصرال 3 21 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

 35 4كالس شماره 

 18/10/95      13:30-16:30 دکتر فاطمه طالقاني 3 21 8120121 رياضي يك

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 8-10    حسن زاده عاطفهدکتر  3 22 8120121 اضي يكري

12-10 

  18/10/95 

 صبح9

 40 3كالس شماره 

 27/10/95 9-10:30      آقای نصراله شفيعي 2 21 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 40 5كالس شماره 

 27/10/95 10:30-12      آقای نصراله شفيعي 2 22 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 40 5كالس شماره 

 8120141 شیمی فیزیک

 

 25/10/95      10-13 سيده الله سيد سعادت دکتر 3 21

 صبح9

 30 5كالس شماره 

 8120151 تربيت بدني  ) خواهران(

 

 15 سالن تربيت بدني -    10:30-12   خانم فريده حافظي 1 21
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 8120151 برادران(تربيت بدني )

 

 24 سالن تربيت بدني -  17-18:30     آقای حميد سرورزاده 1 22

 24 سالن تربيت بدني -      16:30-18 آقای حميد سرورزاده 1 23 8120151 تربيت بدني ) برادران(

 22 سالن تربيت بدني -      18-19:30 آقای حميد سرورزاده 1 24 8120151 تربيت بدني  ) برادران(

کارگاه آموزش مهارت های 

 29/7/95خواهران  –زندگي 
 25 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  21 8120157

کارگاه آموزش مهارت های 

 6/8/95برادران –زندگي 

 30 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  22 8120157

کارگاه آموزش مهارت های 

 13/8/95برادران –زندگي 

 25 3سمعي بصري  - 13:30-17:30      استاد مشاور  23 8120157

 تذكر : جدول بايد به ترتيب شماره درس تكميل گردد .
 


