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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 95-96سال تحصيلي  دومبرنامه 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 نبهيكش شنبه  

 20 آزمايشگاه -     8-10  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120012 آزمایشگاه فیزیک یک

 20 آزمايشگاه -     10-12  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120012 آزمایشگاه فیزیک یک

 31/3/96     16:30-19:30  اکدکتر علی محمد پورپ 3 21 8120025 برنامه نویسی کامپیوتر

 صبح9

 25 3سمعي بصري

 20/3/96  9-11    17-19 دکتر جمشید محمدی روشنده 3 21 8120065 شیمی عمومی دو

13:30 

 25 5كالس شماره

 3/4/96  14-17     دکتر سیده معصومه سیدی 3 21 8120097 معادالت دیفرانسیل

 صبح9

 35 5كالس شماره

 9-10:30    آقای وحید سلطانی 3 22 8120097 معادالت دیفرانسیل

12:15-10:45 

  3/4/96 

 صبح9

 35 4كالس شماره

 29/3/96     13:30-16:30  روستابرهان دکتر  2 21 8120106 نقشه کشی صنعتی

13:30 

 25 8كالس شماره 

 25/3/96  14-17     دکتر زهرا نصرالهی 3 21 8120115 فیزیک عمومی یک

13:30 

 40 3سمعي بصري

 22/3/96      10:30-12 دکتر حسین رهنمائی 2 21 8120118 اندیشه اسالمی دو

 صبح9

 70 2سمعي بصري

 1/4/96      14-17 دکتر فاطمه طالقانی 3 21 8120121 ریاضی عمومی یک

13:30 

 

 40 5كالس شماره

 27/3/96   14-17    دکتر فاطمه اسماعیلی 3 21 8120122 ریاضی عمومی دو

13:30 

 35 5الس شمارهك

 8-9:30   دکتر عاطفه حسن زاده 3 22 8120122 ریاضی عمومی دو

15:30-14 

   27/3/96 

13:30 

 35 5كالس شماره
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 12 سالن تربيت بدني -    11:30-13   خانم فریده حافظی 1 21 8120152 )خواهران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    15:30-17   آقای حمید سرورزاده 1 22 8120152 )برادران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    17-18:30   آقای حمید سرورزاده 1 23 8120152 )برادران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    18:30-20   آقای حمید سرورزاده 1 24 8120152 )برادران(1ورزش 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی 

و پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (7/2/96)خواهران -یاجتماع

8120158 21        12-8 -  12 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی 

و پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (14/2/96)برادران -اجتماعی

8120158 22        12-8 -  30 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی 

و پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (14/2/96)برادران -اجتماعی

8120158 23        17-14 -  30 
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 بسمه تعالي

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

 (95مهندسي پليمر )ورودي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 كالسشماره 

 

 ظرفيت 

     پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  واحد   

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

13:30 

 18 4كالس شماره 

 20/3/96  11-13    8:30-10:30 دکتر جمشید محمدی روشنده 3 21 8104625 1شیمی آلی 

13:30 

 18 5كالس شماره 

 20 آزمايشگاه -     8-10  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120012 آزمایشگاه فیزیک یک

 20 آزمايشگاه -     10-12  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120012 آزمایشگاه فیزیک یک

 3/4/96  14-17     دکتر سیده معصومه سیدی 3 21 8120097 معادالت دیفرانسیل

 بحص9

 35 5كالس شماره 

 9-10:30    آقای وحید سلطانی 3 22 8120097 معادالت دیفرانسیل

12:15-10:45 

  3/4/96 

 صبح9

 35 4كالس شماره 

 29/3/96     16:30-19:30  دکتر برهان روستا 2 22 8120106 نقشه کشی صنعتی

13:30 

 18 8كالس شماره

 25/3/96  14-17     لهیدکتر زهرا نصرا 3 21 8120115 فیزیک عمومی یک

13:30 

 40 3سمعي بصري

 22/3/96      10:30-12 دکتر حسین رهنمائی 2 21 8120118 اندیشه اسالمی دو

 صبح9

 70 2سمعي بصري

 1/4/96      14-17 دکتر فاطمه طالقانی 3 21 8120121 ریاضی عمومی یک

13:30 

 

 40 5كالس شماره

 27/3/96   14-17    دکتر فاطمه اسماعیلی 3 21 8120122 ریاضی عمومی دو

13:30 

 35 5كالس شماره 

 8-9:30   دکتر عاطفه حسن زاده 3 22 8120122 ریاضی عمومی دو

15:30-14 

   27/3/96 

13:30 

 35 5كالس شماره 

 12 سالن تربيت بدني -    11:30-13   خانم فریده حافظی 1 21 8120152 )خواهران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    15:30-17   آقای حمید سرورزاده 1 22 8120152 ان()برادر1ورزش 
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 20 سالن تربيت بدني -    17-18:30   آقای حمید سرورزاده 1 23 8120152 )برادران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    18:30-20   آقای حمید سرورزاده 1 24 8120152 )برادران(1ورزش 

رتهای زندگی کارگاه آموزش مها

و پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (7/2/96)خواهران -اجتماعی

8120158 21        12-8 -  12 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی 

و پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (14/2/96)برادران -اجتماعی

8120158 22        12-8 -  30 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی 

های روانی و  و پیشگیری از آسیب

 (14/2/96)برادران -اجتماعی

8120158 23        17-14 -  30 
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 بسمه تعالي

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

 20/3/96    9:45-11:15  8:30-10 دکتر تارا فریضه 3 21 8106027 استاتیک 

 صبح9

 30 4كالس شماره 

 23/3/96     11:30-12:30  دکتر میالد همت نژاد 1 21 8106028 مقدمه ای بر مهندسی مکانیک

 صبح9

 30 3سمعي بصري 

 29/3/96     8-11  آقای یعقوب هاشم زاده 3 21 8120053 زبان انگلیسی

 صبح9

 30 2كالس شماره 

 3/4/96  14-17     دکتر سیده معصومه سیدی 3 21 8120097 معادالت دیفرانسیل

 صبح9

 35 5كالس شماره 

 9-10:30    آقای وحید سلطانی 3 22 8120097 دیفرانسیل معادالت

12:15-10:45 

  3/4/96 

 صبح9

 35 4كالس شماره 

 25/3/96  14-17     دکتر زهرا نصرالهی 3 21 8120115 فیزیک عمومی یک

13:30 

 40 3سمعي بصري

 22/3/96      10:30-12 دکتر حسین رهنمائی 2 21 8120118 اندیشه اسالمی دو

 صبح9

 70 2سمعي بصري 

 1/4/96      14-17 دکتر فاطمه طالقانی 3 21 8120121 ریاضی عمومی یک

13:30 

 

 40 5كالس شماره

 27/3/96   14-17    دکتر فاطمه اسماعیلی 3 21 8120122 ریاضی عمومی دو

13:30 

 35 5كالس شماره 

 8:9:30   دکتر عاطفه حسن زاده 3 22 8120122 ریاضی عمومی دو

15:30-14 

   27/3/96 

13:30 

 35 5كالس شماره 

 31/3/96     14-16  دکتر علی محمد پورپاک 2 21 8120140 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 صبح9

 30 3سمعي بصري 
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 12 سالن تربيت بدني -    11:30-13   خانم فریده حافظی 1 21 8120152 )خواهران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    15:30-17   حمید سرورزاده آقای 1 22 8120152 )برادران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    17-18:30   آقای حمید سرورزاده 1 23 8120152 )برادران(1ورزش 

 20 سالن تربيت بدني -    18:30-20   آقای حمید سرورزاده 1 24 8120152 )برادران(1ورزش 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی و 

از آسیب های روانی و  پیشگیری

 (7/2/96)خواهران -اجتماعی

8120158 21        12-8 -  12 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی و 

پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (14/2/96)برادران -اجتماعی

8120158 22        12-8 -  30 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی و 

پیشگیری از آسیب های روانی و 

 (14/2/96)برادران -اجتماعی

8120158 23        17-14 -  30 

 


