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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 96-97سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 (96مهندسي 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 يكشنبه شنبه  

 15 آزمايشگاه -      13-15 خانم سيده شادفر پورپناه 1 21 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 15 آزمايشگاه -      15-17 خانم سيده شادفر پورپناه 1 22 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 27/10/96    13-16   يدکتر محمد هوسم 3 21 8120025 برنامه نويسي کامپيوتر

 صبح9

 30 3سمعي بصري

 30/10/96    10-12  10-12 دکتر جمشيد محمدي روشنده 3 21 8120063 شيمي عمومي يك

13:30 

 30 4كالس شماره 

 25/10/96     8-9:30 8-9:30 آقاي ابراهيم خادمي ارده 3 21 8120071 زبان فارسي

 صبح9

 30 2سمعي بصري

 4/11/96  9-12     دکتر صابر فرجامي 3 21 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

 30 3سمعي بصري

 13:30-15    حسن زاده عاطفهدکتر  3 21 8120121 رياضي يك

17-15:30 

  23/10/96 

 صبح9

 30 5كالس شماره

 2/11/96    16-17:30   هآقای سید یوسف رزاق زاد 2 21 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 30 2سمعي بصري

 8120151 تربيت بدني  ) خواهران(

 

 25 سالن تربیت بدنی -     10-11:30  خانم فريده حافظي 1 21

 8120151 برادران(تربيت بدني )

 

 25 سالن تربیت بدنی -  17-18:30     آقاي حميد سرورزاده 1 22

ربیت بدنی سالن ت -  14-15:30     آقاي حميد سرورزاده 1 23 8120151 تربيت بدني ) برادران(

 سالن تربیت بدنی

25 

 25 سالن تربیت بدنی -  15:30-17     آقاي حميد سرورزاده 1 24 8120151 ) برادران( تربيت بدني

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 11/8/96خواهران  –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 8-12      خانم مريم آخته  21 8120157

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 25/8/96رانبراد –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 8-12      آقاي داريوش هدايتي  22 8120157

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 25/8/96برادران –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 13-16      آقاي داريوش هدايتي  23 8120157
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 ني  دانشگاه تهرانف هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 96-97سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 (96مهندسي 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   

 هخانم سيده شادفر پورپنا 1 21 8120006 آزمايشگاه شيمي عمومي
 

 20 آزمايشگاه -      19-17

 27/10/96      13-16 يعقوب هاشم زادهآقاي  3 21 8120053 زبان انگليسي

 صبح9

 30 2كالس شماره

 دکتر جمشيد محمدي روشنده 3 21 8120063 شيمي عمومي 
 

12-10  12-10    30/10/96 

 13:30 

 20 4كالس شماره 

 25/10/96     8-9:30 8-9:30 دمي اردهآقاي ابراهيم خا 3 21 8120071 زبان فارسي

 صبح9

 20 2سمعي بصري

 4/11/96  9-12     دکتر صابر فرجامي 3 21 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

 20 3سمعي بصري

 13:30-15    حسن زاده عاطفهدکتر  3 21 8120121 رياضي يك

17-15:30 

  23/10/96 

 صبح9

 20 5كالس شماره 

 2/11/96    16-17:30   هآقای سید یوسف رزاق زاد 2 21 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 20 2سمعي بصري

 8120151 تربيت بدني  ) خواهران(

 

 25 سالن تربیت بدنی -     10-11:30  خانم فريده حافظي 1 21

 8120151 (برادرانتربيت بدني ) 

 

 25 سالن تربیت بدنی -  17-18:30     آقاي حميد سرورزاده 1 22

سالن تربیت بدنی  -  14-15:30     آقاي حميد سرورزاده 1 23 8120151 تربيت بدني ) برادران(

 سالن تربیت بدنی

25 

 25 سالن تربیت بدنی -  15:30-17     آقاي حميد سرورزاده 1 24 8120151 تربيت بدني  ) برادران(

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 11/8/96خواهران  –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 8-12      خانم مريم آخته  21 8120157

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 25/8/96برادران –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 8-12      آقاي داريوش هدايتي  22 8120157

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 25/8/96برادران –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 13-16      آقاي داريوش هدايتي  23 8120157
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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 96-97سال تحصيلي  اولرنامه هفتگي نيمسال ب

 (96مهندسي مكانيک )ورودي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

     پنجشنبه چهارشنبه نبهسه ش دوشنبه يكشنبه شنبه  واحد   

 15 آزمايشگاه -     13:30-15:30  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120012 1آزمایشگاه فیزیک 

 15 آزمايشگاه -     15:30-17:30  خانم فروزان میر مسعودی 1 22 8120012 1آزمایشگاه فیزیک 

 25/10/96     8-9:30 8-9:30 آقاي ابراهيم خادمي ارده 3 21 8120071 زبان فارسي

 صبح9

 30 2سمعي بصري

 27/10/96   13-16    دکتر محمد ابراهیم فلزی 2 21 8120106 1نقشه کشی صنعتی 

 صبح9
 15 8كالس شماره

 27/10/96   16-19    دکتر محمد ابراهیم فلزی 2 22 8120106 1نقشه کشی صنعتی 

 صبح9
 15 8كالس شماره

 4/11/96  9-12     کتر صابر فرجاميد 3 22 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

 30 3سمعي بصري

 8:30-10    دکتر عاطفه حسن زاده 3 22 8120121 رياضي يك

12-10:30 

  23/10/96 

 صبح9

 30 5كالس شماره 

 2/11/96    16-17:30   هآقای سید یوسف رزاق زاد 2 21 8120133 انديشه اسالمي يك

13:30 

 30 2سمعي بصري

 8120141 کشیمی فیزی

 

 30/10/96    13:30-15:30  16-18 دکتر جمشيد محمدي روشنده 3 21

 صبح9
 30 3كالس شماره

 8120151 تربيت بدني  ) خواهران(

 

 25 سالن تربیت بدنی -     10-11:30  خانم فريده حافظي 1 21

 8120151 برادران(تربيت بدني ) 

 

 25 ن تربیت بدنیسال -  17-18:30     آقاي حميد سرورزاده 1 22

سالن تربیت بدنی  -  14-15:30     آقاي حميد سرورزاده 1 23 8120151 تربيت بدني ) برادران(

 سالن تربیت بدنی

25 

 25 سالن تربیت بدنی -  15:30-17     آقاي حميد سرورزاده 1 24 8120151 تربيت بدني  ) برادران(

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 11/8/96خواهران  –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 8-12      خانم مريم آخته  21 8120157

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 25/8/96برادران –زندگي 
 30 2سمعي بصري - 8-12      آقاي داريوش هدايتي  22 8120157

کارگاه آموزش مهارت هاي 

 25/8/96برادران –زندگي 
 30 2ي بصريسمع - 13-16      آقاي داريوش هدايتي  23 8120157

 


