
 1 

 (96مهندسي شيمي )ورودي  - فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 

 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 آزمایشگاه -      8-10 دکتر احمد حالجی ثانی 1 21 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

-17:30 دکتر احمد حالجی ثانی 1 22 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

15:30 

 15 آزمایشگاه -     

-19:30 ی ثانیدکتر احمد حالج 1 23 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

17:30 

 15 آزمایشگاه -     

-12:30  10-12 دکتر محمد علی آرون 3 21 8104044 انتقال جرم

10:30 

   21/10/98 

 صبح9

 50 6کالس شماره

 28/10/98   8-9:30  8-9:30  دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8104051 انتقال حرارت یک

 صبح9

 50 4کالس شماره

 1/11/98   10-12    دکتر سید حامد موسوی 2 21 8104313 مکانیک سیاالت دو
13:30 

 30 2سمعی بصری 

-16:30   مژگان شفقتمهندس  3 21 8104363 شیمی فیزیک 

13:30 

   25/10/98 

 صبح9

 30 4کالس شماره

 11-12:30     دکتر علی احمدی ارکمی 3 21 8104388 تصفیه آب و فاضالب و حفاظت محیط زیست

15-13:30 

 3/11/98 

 صبح9

 30 5کالس شماره

 22/10/98  15-16:30     حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120009 انقالب اسالمی

 صبح9

 30 4کالس شماره

 22/10/98     17-18:30  حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120009 انقالب اسالمی

 صبح9

 30 4کالس شماره

 29/10/98   15-16:30    قا  سید علی موسویحاج آ 2 * 1120019 دانش خانواده و جمعیت)خواهران(
13:30 

 17 4کالس شماره

 29/10/98   16:30-18    حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120019 دانش خانواده و جمعیت )برادارن(
13:30 

 56 4کالس شماره

 ين دروس تا اطالع ثانوي امكان پذير نمي باشد.*به دليل تغيير و تحوالت كلي شماره گروههاي درسهاي عمومي در دانشكده فني، امكان اخذ ا
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 (96)ورودي  پليمر مهندسي - فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 

 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 آزمایشگاه -      8-10 دکتر احمد حالجی ثانی 1 21 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

-17:30    دکتر احمد حالجی ثانی 1 22 8104020 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

15:30 

 15 آزمایشگاه -  

-19:30 دکتر احمد حالجی ثانی 1 23 8104020 گاه مکانیک سیاالتآزمایش

17:30 

 15 آزمایشگاه -     

-12:30  10-12 دکتر محمد علی آرون 3 21 8104044 انتقال جرم

10:30 

   21/10/98 

 صبح9

 50 6کالس شماره

 28/10/98   8-9:30  8-9:30  دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8104051 انتقال حرارت یک

 صبح9

 50 4کالس شماره

 3/11/98  13:30-15  8:30-10   دکتر فرخنده همتی 3 21 8104130 خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
13:30 

 18 4کالس شماره

 25/10/98  10-12     دکتر فرخنده همتی 2 21 8104961 پلیمرها روشهای تعیین مشخصات مولکولی
13:30 

 18 7کالس شماره

 22/10/98  15-16:30     حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120009 انقالب اسالمی

 صبح9

 30 4کالس شماره

 22/10/98     17-18:30  حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120009 انقالب اسالمی

 صبح9

 30 4کالس شماره

 29/10/98   15-16:30    حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120019 دانش خانواده و جمعیت)خواهران(
13:30 

 17 4کالس شماره

 29/10/98   16:30-18    حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120019 دانش خانواده و جمعیت )برادارن(
13:30 

 56 4کالس شماره

 18 آزمایشگاه -   9:30-12:30    دکتر فرخنده همتی 1 21 8104700 آزمایشگاه خواص فیزیک و مکانیکی پلیمرها

 والت كلي شماره گروههاي درسهاي عمومي در دانشكده فني، امكان اخذ اين دروس تا اطالع ثانوي امكان پذير نمي باشد.*به دليل تغيير و تح
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 (96)ورودي مكانيک مهندسي - فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 

 نام درس 

 

 رس شماره د

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

-15:30 دکتر محمد پور جعفر 1 21 8106024 2آزمایشگاه مکانیک سیاالت

13:30 

 18 آزمایشگاه -     

-17:30 دکتر محمد پور جعفر 1 22 8106024 2آزمایشگاه مکانیک سیاالت

15:30 

 18 آزمایشگاه -     

 1/11/98     10-13  زهرا شفیعی مهندس 3 21 8106029 مدار و ماشینهای الکترونیکی

 صبح9

 30 7کالس شماره

 28/10/98   8-9:30  8-9:30  دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8106044 انتقال حرارت یک

 صبح9

 20 4کالس شماره

 3/11/98  13:30-15  10-11:30   دکتر عابد زاده گل محمدی 3 21 8106091  2ترمودینامیک 

 صبح9

 30 1کالس شماره

 26/10/98  8-9:30  14-15:30   دکتر کامبیز قائمی اسگوئی 3 21 8106164 1طراحی اجزاء ماشین 
13:30 

 30 2کالس شماره

 24/10/98   13:30-15   8-9:30 پور جعفر دکتر محمد 3 21 8106272 مکانیک سیاالت یک

 صبح9

 30 1کالس شماره

 21/10/98   10-11:30   10-11:30 دکتر  محمد پور جعفر 3 21 8106273 مکانیک سیاالت دو

 صبح9

 30 1کالس شماره

 22/10/98  15-16:30     حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120009 انقالب اسالمی

 صبح9

 30 4کالس شماره

 22/10/98     17-18:30  حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120009 نقالب اسالمیا

 صبح9

 30 4کالس شماره

 29/10/98   15-16:30    حاج آقا  سید علی موسوی 2 * 1120019 دانش خانواده و جمعیت )خواهران(
13:30 

 17 4کالس شماره

 29/10/98   16:30-18    ید علی موسویحاج آقا  س 2 * 1120019 دانش خانواده و جمعیت )برادارن(
13:30 

 56 4کالس شماره

 *به دليل تغيير و تحوالت كلي شماره گروههاي درسهاي عمومي در دانشكده فني، امكان اخذ اين دروس تا اطالع ثانوي امكان پذير نمي باشد.


