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 بسمه تعالي

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

 31/3/96  8-9:30    14-15:30 تارا فریضهدکتر  3 21 8104024 استاتیک و مقاومت مصالح

13:30 

 35 4کالس شماره 

 20/3/96    14-15:30 8:30-10  دکتر مسعود صادقی 3 21 8104108 ترمودینامیک مهندسی شیمی دو

 صبح9

 35 4کالس شماره 

 27/3/96   15:30-17    مهندس هوشیار مقیم علی آبادی 2 21 8104155 خصصیزبان ت

 صبح9

 20 1سمعی بصری 

 27/3/96   15:30-17    خانم بهناز زنجانی 2 21 8104297 مدیریت صنعتی

 صبح9

 35 4کالس شماره 

 25/3/96   11-12:30 10:30-12   دکتر سید حامد موسوی 3 21 8104310 مکانیک سیاالت یک

 صبح9

 35 2سمعی بصری 

 18 آزمایشگاه -  10-13     مهندس نگین رمضانی 1 21 8104389 آزمایشگاه شیمی تجزیه

 18 آزمایشگاه -  14-17     مهندس نگین رمضانی 1 22 8104389 آزمایشگاه شیمی تجزیه

 9-10:30    دکتر آزاده ابراهیمیان پیربازاری 3 21 8104391 شیمی تجزیه

15:30-14 

  29/3/96 

13:30 

 35 2کالس شماره 

 20 آزمایشگاه -     14-16  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120013 آزمایشگاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -     16-18  خانم فروزان میر مسعودی 1 22 8120013 آزمایشگاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -     18-20  خانم فروزان میر مسعودی 1 23 8120013 آزمایشگاه فیزیک دو

 3/4/96    8-10   دکتر علی فاضلی 2 21 8120096 محاسبات عددی

13:30 

 35 2سمعی بصری 

 22/3/96      16-17:30 دکتر حسین رهنمائی 1 21 8120135 )خواهران(تفسیر موضوعی قرآن

13:30 

 40 2سمعی بصری 

 22/3/96      17:30-19 هنمائیدکتر حسین ر 1 22 8120135 )برادران(تفسیر موضوعی قرآن

13:30 

 40 2سمعی بصری 

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

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

 (94)ورودي  پليمرسي مهند

 

 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  

 11-12 14-15:30  14-15:30 دکتر فرخنده همتی 3 21 8104617 مکانیک سیاالت

 نحل تمری

  29/3/96 

 صبح9

 20 2کالس شماره 

 20 آزمایشگاه -   14-17    دکتر فرخنده همتی 1 21 8104628 آزمایشگاه شیمی پلیمر

 15:30-17   دکتر عاطفه حسن زاده 3 21 8104640 آمار و احتمال مهندسی

19-17:30 

   25/3/96 

13:30 

 20 5کالس شماره 

 1/4/96     10:30-12 10:30-12 دکتر فرخنده همتی  3 21 8104962 شیمی فیزیک پلیمرها

 صبح9

 20 5کالس شماره 

 20 رشت - 8-12      آقاي عليرضا حاميان 1 21 8120090 کارگاه عمومی

 3/4/96    8-10   دکتر علی فاضلی 2 21 8120096 محاسبات عددی

13:30 

 20 2سمعی بصری 

 20/3/96  10-13     لهیدکتر زهرا نصرا 3 21 8120116 فیزیک عمومی دو

13:30 

 40 3سمعی بصری 

 22/3/96      16-17:30 دکتر حسین رهنمائی 2 21 8120135 تفسیر موضوعی قرآن)خواهران(

13:30 

 40 2سمعی بصری 

 22/3/96      17:30-19 دکتر حسین رهنمائی 2 22 8120135 تفسیر موضوعی قرآن)برادران(

13:30 

 40 2سمعی بصری 

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

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

 (94)ورودي  مكانيکمهندسي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 اريخ امتحانت

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

 25/3/96  10-11:30  14-15:30   دکتر تارا فریضه 3 21 8106007 ارتعاشات مکانیکی

13:30 

 26 3کالس شماره 

 26 مایشگاهآز -  14-17     دکتر تارا فریضه 1 21 8106023 2آزمایشگاه مقاومت مصالح 

 20/3/96    16-17:3 10:30-12  دکتر مسعود صادقی 3 21 8106090 1ترمودینامیک 

13:30 

 30 4کالس شماره

 29/3/96      10-12 دکتر میالد همت نژاد 2 21 8106266 2مقاومت مصالح 

 صبح9

 26 4کالس شماره

 1/4/96     8-10 14-16 دکتر میالد همت نژاد 3 21 8106272 مکانیک سیاالت یک

 صبح9

 26 3کالس شماره 

 20 آزمایشگاه -     14-16  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120013 آزمایشکاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -     16-18  خانم فروزان میر مسعودی 1 22 8120013 آزمایشکاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -     18-20  خانم فروزان میر مسعودی 1 23 8120013 آزمایشکاه فیزیک دو

 3/4/96    8-10   دکتر علی فاضلی 2 21 8120096 محاسبات عددی

13:30 

 26 2سمعی بصری 

 22/3/96      16-17:30 دکتر حسین رهنمائی 2 21 8120135 تفسیر موضوعی قرآن)خواهران(

13:30 

 40 2سمعی بصری 

 22/3/96      17:30-19 هنمائیدکتر حسین ر 2 22 8120135 تفسیر موضوعی قرآن)برادران(

13:30 

 40 2سمعی بصری 

 27/3/96    10-12   دکتر عاطفه حسن زاده 2 21 8120139 آمار و احتماالت مهندسی

13:30 

 26 5کالس شماره

  تذكر : جدول بايد به ترتيب شماره درس تكميل گردد .


