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 (98مهندسي شيمي )ورودي -فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال 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

 25 آزمايشگاه -      8-10 سيده شادفر پورپناهدکتر  1 21 8120007 آزمايشگاه شيمي عمومي

 30/10/98   14-17    دکترمحمد هوسمي 3 22 8120025 برنامه نويسي کامپيوتر

 صبح9
 25 3سمعي بصری

 3/11/98  13:30-15  13:30-15   دکتر جمشيد محمدی روشنده 3 21 8120063 شيمي عمومي يك

 صبح9

 50 7كالس شماره 

 22/10/98  8-9:30 8-9:30    آقای ابراهيم خادمي ارده 3 * 1120017 زبان فارسي
13:30 

 25 3سمعي بصری

-16:30 دکتر سحر ايزدی ويشکائي 3 21 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

     25/10/98 

 صبح9

 38 5كالس شماره

 25/10/98    8-11   دکتر فروزان ميرمسعودی 3 22 8120115 فيزيك عمومي يك

 صبح9

 38 5كالس شماره

-16:30 دکتر فاطمه طالقاني 3 21 8120121 رياضي يك

13:30 

     21/10/98 
13:30 

 38 4كالس شماره

 21/10/98   10-13    دکتر وحيد سلطاني محمدی 3 22 8120121 رياضي يك
13:30 

 38 5كالس شماره

 28/10/98     15:30-17  حاج آقا اسماعيل رنجبر 2 * 1120001 ه اسالمي يكانديش

 صبح9

 38 5كالس شماره

 28/10/98     17-18:30  حاج آقا اسماعيل رنجبر 2 * 1120001 انديشه اسالمي يك

 صبح9

 38 5كالس شماره

 10 تربيت بدني سالن -  9:30-11     خانم فريده حافظي 1 * 1120024 تربيت بدني  ) خواهران(

 10 سالن تربيت بدني -  11-12:30     خانم فريده حافظي 1 * 1120024 تربيت بدني  ) خواهران(

 15 سالن تربيت بدني  -      16:30-18 آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني ) برادران(

 15 سالن تربيت بدني -      18-19:30 آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني ) برادران(

 15 سالن تربيت بدني -    17:30-19   آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني )برادران(

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)خواهران 
 25 2سمعي بصري - 8-12      خانم مريم آخته  21 8120157

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)برادران
 25 3سمعي بصري - 8-12      آقای داريوش هدايتي  22 8120157

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98برادران)
-17:30      آقای داريوش هدايتي  23 8120157

13:30 

 25 3سمعي بصري -

 

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

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 اره كالسشم

 

 ظرفيت 

     پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  واحد   

 سيده شادفر پورپناه دکتر 1 22 8120006 آزمايشگاه شيمي عمومي
 

 25 آزمايشگاه -      12-10

-16:30  دکترمحمد هوسمي 3 21 8120025 برنامه نويسي کامپيوتر

13:30 

    30/10/98 

 صبح9

 18 3سمعي بصری 

 30/10/98   14-17    دکترمحمد هوسمي 3 22 8120025 برنامه نويسي کامپيوتر

 صبح9

 17 3سمعي بصری 

 دکتر جمشيد محمدی روشنده 3 21 8120113 شيمي عمومي يك

 

  15-13:30  15-13:30  3/11/98 

 صبح9

 50 7كالس شماره 

 22/10/98  8-9:30 8-9:30    آقای ابراهيم خادمي ارده 3 * 1120017 زبان فارسي
13:30 

 25 3سمعي بصری 

-16:30 دکتر سحر ايزدی ويشکائي 3 21 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

     25/10/98 

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 25/10/98    8-11   دکتر فروزان ميرمسعودی 3 22 8120115 فيزيك عمومي يك

 صبح9

 40 5كالس شماره 

-16:30 اطمه طالقانيدکتر ف 3 21 8120121 رياضي يك

13:30 

     21/10/98 
13:30 

 40 4كالس شماره 

 21/10/98   10-13    دکتر وحيد سلطاني محمدی 3 22 8120121 رياضي يك
13:30 

 40 5كالس شماره 

 28/10/98     15:30-17  حاج آقا اسماعيل رنجبر 2 * 1120001 انديشه اسالمي يك

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 28/10/98     17-18:30  حاج آقا اسماعيل رنجبر 2 * 1120001 انديشه اسالمي يك

 صبح9

 35 5كالس شماره 

 10 سالن تربيت بدني   9:30-11     خانم فريده حافظي 1 * 1120024 تربيت بدني  ) خواهران(

 10 بيت بدنيسالن تر   11-12:30     خانم فريده حافظي 1 * 1120024 تربيت بدني  ) خواهران(

 15 سالن تربيت بدني       16:30-18 آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني ) برادران(

 15 سالن تربيت بدني       18-19:30 آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني ) برادران(

 15 سالن تربيت بدني     17:30-19   آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني )برادران(

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)خواهران 
 25 2سمعي بصري - 8-12      خانم مريم آخته  21 8120157

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)برادران

 25 3سمعي بصري - 8-12      آقای داريوش هدايتي  22 8120157

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)برادران

-17:30      آقای داريوش هدايتي  23 8120157

13:30 

 25 3سمعي بصري -

 *به دليل تغيير و تحوالت كلي شماره گروههاي درسهاي عمومي در دانشكده فني، امكان اخذ اين دروس تا اطالع ثانوي امكان پذير نمي باشد.
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 (98مهندسي مکانيك )ورودی  - فني  دانشگاه تهران های دانشکده کده فني کاسپين  پرديسدانش ، 98-99سال 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   

 17 آزمايشگاه -    11-13   خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120012 1آزمایشگاه فیزیک 

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

13:30 

 17 آزمايشگاه -   

-17:30   خانم فروزان میر مسعودی 1 23 8120012 1آزمایشگاه فیزیک 

15:30 

 17 آزمايشگاه -   

 22/10/98  8-9:30 8-9:30    آقای ابراهيم خادمي ارده 3 * 1120017 زبان فارسي
13:30 

 25 3سمعبي بصري 

 30/10/98   13:30-16:30    دکتر محمد ابراهیم فلزی 2 21 8120106 1نقشه کشی صنعتی 

 صبح9
 25 8كالس شماره 

-16:30 دکتر سحر ايزدی ويشکائي 3 21 8120115 فيزيك عمومي يك

13:30 

     25/10/98 

 صبح9
 40 5كالس شماره 

 25/10/98    8-11   دکتر فروزان مير مسعودی 3 22 8120115 فيزيك عمومي يك

 صبح9
 40 5كالس شماره 

-16:30 دکتر فاطمه طالقاني 3 21 8120121 رياضي يك

13:30 

     21/10/98 
13:30 

 40 4كالس شماره 

 21/10/98   10-13    دکتر وحيد سلطاني محمدی 3 22 8120121 رياضي يك
13:30 

 40 5كالس شماره 

 28/10/98     15:30-17  حاج آقا اسماعيل رنجبر 2 * 1120001 انديشه اسالمي يك

 صبح9
 40 5كالس شماره 

 28/10/98     17-18:30  حاج آقا اسماعيل رنجبر 2 * 1120001 انديشه اسالمي يك

 صبح9
 35 5كالس شماره 

 8120141 شیمی فیزیک
 

 3/11/98  15-16:30    9-10:30 ر جمشيد محمدی روشندهدکت 3 21

 صبح9
 25 7كالس شماره 

 10 سالن تربيت بدني -  9:30-11     خانم فريده حافظي 1 * 1120024 تربيت بدني  ) خواهران(

 10 سالن تربيت بدني -  11-12:30     خانم فريده حافظي 1 * 1120024 تربيت بدني  ) خواهران(

 15 سالن تربيت بدني  -      16:30-18 آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 ي ) برادران(تربيت بدن

 15 سالن تربيت بدني -      18-19:30 آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني ) برادران(

 15 سالن تربيت بدني -    17:30-19   آقای حميد سرورزاده 1 * 1120020 تربيت بدني )برادران(

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)خواهران

 25 2سمعي بصري - 8-12      خانم مريم آخته  21 8120157

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)برادران

 25 3سمعي بصري - 8-12      آقای داريوش هدايتي  22 8120157

 –کارگاه آموزش مهارت های زندگي 

 (2/8/98)برادران

 25 3سمعي بصري - 13:30-17:30      آقای داريوش هدايتي  23 8120157

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


