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 (99مهندسي شيمي )ورودي -فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 99-99سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

  
 پنجشنبه چهارشنبه شنبه سه دوشنبه يكشنبه شنبه

 52 آزمايشگاه -      9-01 سيده شادفر پورپناهدکتر  0 00 7001118 آزمايشگاه شيمي عمومي

 03/13/89   01-08    دکترمحمد هوسمي 3 00 7001108 برنامه نويسي کامپيوتر

 صبح8
 08 3سمعي بصری

 3/00/99  03:31-02  03:31-02   دکتر جمشيد محمدی روشنده 3 00 7001113 شيمي عمومي يك

 صبح9

 21 7كالس شماره 

 55/01/99  9-9:31 9-9:31    آقای ابراهيم خادمي ارده 3 83 0001108 زبان فارسي

03:31 

 52 3سمعي بصری

 52/01/99      03:31-03:31 دکتر سحر ايزدی ويشکائي 3 00 7001008 فيزيك عمومي يك

 صبح9

 39 2كالس شماره

 52/01/99    9-00   دکتر فروزان ميرمسعودی 3 00 7001008 فيزيك عمومي يك

 صبح9

 39 2كالس شماره

 50/01/99      03:31-03:31 دکتر فاطمه طالقاني 3 00 7001000 رياضي يك

03:31 

 39 4كالس شماره

 50/01/99   01-03    دکتر وحيد سلطاني محمدی 3 00 7001000 رياضي يك

03:31 

 39 2كالس شماره

 59/01/99     73:51-71  حاج آقا اسماعيل رنجبر 0 10 0001110 شه اسالمي يكاندي

 صبح9

 39 2كالس شماره

 59/01/99     71-73:51  حاج آقا اسماعيل رنجبر 0 13 0001110 انديشه اسالمي يك

 صبح9

 39 2كالس شماره

 01 سالن تربيت بدني -  9:31-00     خانم فريده حافظي 0 11 0001101 تربيت بدني  ) خواهران(

 01 سالن تربيت بدني -  00-05:31     خانم فريده حافظي 0 10 0001101 تربيت بدني  ) خواهران(

 02 سالن تربيت بدني  -      03:31-09 آقای حميد سرورزاده 0 33 0001101 تربيت بدني ) برادران(

 02 سالن تربيت بدني -      09-09:31 آقای حميد سرورزاده 0 11 0001101 تربيت بدني ) برادران(

 02 سالن تربيت بدني -    07:31-09   آقای حميد سرورزاده 0 10 0001101 تربيت بدني )برادران(

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)خواهران 
 52 5سمعي بصري - 9-05      خانم مريم آخته  00 7001088

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)برادران
 52 3سمعي بصري - 9-05      آقای داريوش هدايتي  00 7001088

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37برادران)
 52 3سمعي بصري - 03:31-07:31      آقای داريوش هدايتي  03 7001088
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 (99مهندسي پليمر )ورودي - فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 99-99سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 

 

 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   

 ده شادفر پورپناهسي دکتر 0 00 7001111 آزمايشگاه شيمي عمومي
 

 52 آزمايشگاه -      05-01

 03/13/89     03:31-03:31  دکترمحمد هوسمي 3 00 7001108 برنامه نويسي کامپيوتر
 صبح8

 07 3سمعي بصری 

 03/13/89   01-08    دکترمحمد هوسمي 3 00 7001108 برنامه نويسي کامپيوتر
 صبح8

 08 3سمعي بصری 

 دکتر جمشيد محمدی روشنده 3 00 7001003 شيمي عمومي 

 

  02-03:31  02-03:31  3/00/99 

 صبح9

 21 7كالس شماره 

 55/01/99  9-9:31 9-9:31    آقای ابراهيم خادمي ارده 3 83 0001108 زبان فارسي

03:31 

 52 3سمعي بصری 

 52/01/99      03:31-03:31 دکتر سحر ايزدی ويشکائي 3 00 7001008 فيزيك عمومي يك

 حصب9

 41 2كالس شماره 

 52/01/99    9-00   دکتر فروزان ميرمسعودی 3 00 7001008 فيزيك عمومي يك

 صبح9

 41 2كالس شماره 

 50/01/99      03:31-03:31 دکتر فاطمه طالقاني 3 00 7001000 رياضي يك

03:31 

 41 4كالس شماره 

 50/01/99   01-03    دکتر وحيد سلطاني محمدی 3 00 7001000 رياضي يك

03:31 

 41 2كالس شماره 

 59/01/99     73:51-71  حاج آقا اسماعيل رنجبر 0 10 0001110 انديشه اسالمي يك

 صبح9

 41 2كالس شماره 

 59/01/99     71-73:51  حاج آقا اسماعيل رنجبر 0 13 0001110 انديشه اسالمي يك

 صبح9

 32 2كالس شماره 

 01 سالن تربيت بدني   9:31-00     خانم فريده حافظي 0 11 0001101 تربيت بدني  ) خواهران(

 01 سالن تربيت بدني   00-05:31     خانم فريده حافظي 0 10 0001101 تربيت بدني  ) خواهران(

 02 سالن تربيت بدني       03:31-09 آقای حميد سرورزاده 0 33 0001101 تربيت بدني ) برادران(

 02 سالن تربيت بدني       09-09:31 آقای حميد سرورزاده 0 11 0001101 تربيت بدني ) برادران(

 02 سالن تربيت بدني     07:31-09   آقای حميد سرورزاده 0 10 0001101 تربيت بدني )برادران(

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)خواهران 
 52 5سمعي بصري - 9-05      خانم مريم آخته  00 7001088

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)برادران

 52 3سمعي بصري - 9-05      آقای داريوش هدايتي  00 7001088

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)برادران

 52 3سمعي بصري - 03:31-07:31      آقای داريوش هدايتي  03 7001088



 0 

 (37مهندسي مکانيك )ورودی  - فني  دانشگاه تهران های دانشکده دانشکده فني کاسپين  پرديس ، 37-33سال تحصيلي  اولبرنامه هفتگي نيمسال 
 

 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   

 07 آزمايشگاه -    00-03   خانم فروزان میر مسعودی 1 81 2182218 1فیزیک  آزمایشگاه

 07 آزمايشگاه -    03:31-08:31   خانم فروزان میر مسعودی 1 88 2182218 1آزمایشگاه فیزیک 

 07 آزمايشگاه -    08:31-08:31   خانم فروزان میر مسعودی 1 82 2182218 1آزمایشگاه فیزیک 

 55/01/99  9-9:31 9-9:31    آقای ابراهيم خادمي ارده 3 83 0001108 زبان فارسي

03:31 

 52 3سمعبي بصري 

 31/01/99     9:31-05:31  دکتر محمد ابراهیم فلزی 8 81 2182128 7نقشه کشی صنعتی 

 صبح9
 52 9كالس شماره 

 52/01/99      03:31-03:31 دکتر سحر ايزدی ويشکائي 3 00 7001008 فيزيك عمومي يك

 صبح9
 41 2كالس شماره 

 52/01/99    9-00   دکتر فروزان مير مسعودی 3 00 7001008 فيزيك عمومي يك

 صبح9
 41 2كالس شماره 

 50/01/99      03:31-03:31 دکتر فاطمه طالقاني 3 00 7001000 رياضي يك

03:31 
 41 4كالس شماره 

 50/01/99   01-03    یدکتر وحيد سلطاني محمد 3 00 7001000 رياضي يك

03:31 
 41 2كالس شماره 

 59/01/99     73:51-71  حاج آقا اسماعيل رنجبر 0 10 0001110 انديشه اسالمي يك

 صبح9
 41 2كالس شماره 

 59/01/99     71-73:51  حاج آقا اسماعيل رنجبر 0 13 0001110 انديشه اسالمي يك

 صبح9
 32 2كالس شماره 

 2182181 شیمی فیزیک

 

 3/00/99  02-03:31    9:31-01 دکتر جمشيد محمدی روشنده 2 81

 صبح9
 52 7كالس شماره 

 01 سالن تربيت بدني -  9:31-00     خانم فريده حافظي 0 11 0001101 تربيت بدني  ) خواهران(

 01 سالن تربيت بدني -  00-05:31     خانم فريده حافظي 0 10 0001101 تربيت بدني  ) خواهران(

 02 سالن تربيت بدني  -      03:31-09 آقای حميد سرورزاده 0 33 0001101 تربيت بدني ) برادران(

 02 سالن تربيت بدني -      09-09:31 آقای حميد سرورزاده 0 11 0001101 تربيت بدني ) برادران(

 02 لن تربيت بدنيسا -    07:31-09   آقای حميد سرورزاده 0 10 0001101 تربيت بدني )برادران(

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)خواهران

 52 5سمعي بصري - 9-05      خانم مريم آخته  00 7001088

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)برادران

 52 3سمعي بصري - 9-05      آقای داريوش هدايتي  00 7001088

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (0/7/37)رادرانب

 52 3سمعي بصري - 03:31-07:31      آقای داريوش هدايتي  03 7001088

 


