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 بسمه تعالي

 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 (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 بهيكشن شنبه  

-15:30     سوده طرفهمهندس  1 21 8104002 )فومن(آزمایشگاه انتقال حرارت

13:30 

 12 آزمایشگاه - 

-17:30     سوده طرفهمهندس  1 22 8104002 )فومن(آزمایشگاه انتقال حرارت

15:30 

 12 آزمایشگاه - 

-19:30     مهندس سوده طرفه 1 23 8104002 آزمایشگاه انتقال حرارت)فومن(

17:30 

 12 آزمایشگاه - 

 12 آزمایشگاه -     9:30-12:30  مهندس الهه بهاری جوکندان 1 21 8104011 آزمایشگاه عملیات واحد

 12 آزمایشگاه -     13:30-16:30  مهندس الهه بهاری جوکندان 1 22 8104011 آزمایشگاه عملیات واحد

 12 آزمایشگاه -     16:30-19:30  مهندس الهه بهاری جوکندان 1 23 8104011 ت واحدآزمایشگاه عملیا

 26/10/98    15-16:30  8-9:30 دکتر علی فاضلی 3 21 8104037 اقتصاد و طرح در مهندسی
13:30 

 50 2سمعی بصری 

-16:30    دکتر سید حامد موسوی 3 21 8104236 عملیات واحد یک

13:30 

  1/11/98 
13:30 

 25 2سمعی بصری 

 29/10/98   10-11:30 10-11:30   دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8104237 عملیات واحد دو

 صبح9

 40 4کالس شماره 

 21/10/98    13:30-15 8-9:30  دکتر عمیدالدین نور علیشاهی 3 21 8104275 کنترل فرآیند ها 

 صبح9

 50 5کالس شماره 

 23/10/98      14-17 دکتر علی فاضلی 3 21 8104422 پیوترشبیه سازی فرآیند به کمک کام
13:30 

 20 سایت

 3/11/98  8-11     دکتر علی احمدی ارکمی 3 21 8104504 مهندسی محیط زیست
13:30 

 25 5کالس شماره

 50 - -        3 21 8104500 پروژه
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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده پين  پرديسدانشكده فني كاس ، 98-99سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 (95)ورودي  پليمر مهندسي

 

 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  

-15:30     مهندس سوده طرفه 1 21 8104002 آزمایشگاه انتقال حرارت)فومن(

13:30 

 12 آزمایشگاه - 

-17:30     مهندس سوده طرفه 1 22 8104002 آزمایشگاه انتقال حرارت)فومن(

15:30 

 12 آزمایشگاه - 

-19:30     مهندس سوده طرفه 1 23 8104002 آزمایشگاه انتقال حرارت)فومن(

17:30 

 12 آزمایشگاه - 

 12 آزمایشگاه -     9:30-12:30  مهندس الهه بهاری جوکندان 1 21 8104011 یات واحدآزمایشگاه عمل

 12 آزمایشگاه -     13:30-16:30  مهندس الهه بهاری جوکندان 1 22 8104011 آزمایشگاه عملیات واحد

 12 شگاهآزمای -     16:30-19:30  مهندس الهه بهاری جوکندان 1 23 8104011 آزمایشگاه عملیات واحد

 26/10/98    15-16:30  8-9:30 دکتر علی فاضلی 3 21 8104037 اقتصاد و طرح مهندسی
13:30 

 50 2سمعی بصری 

-17:30 دکتر محسن شهروسوند 2 21 8104039 مقدمه ای بر نانو پلیمرها و نانو کامپوزیت ها

15:30 

     30/10/98 
13:30 

 40 3کالس شماره

-18:30   دکتر محسن شهروسوند 2 21 8104077 ی طبیعی خواص کاربرد پلیمرها

16:30 

   30/10/98 
13:30 

 40 5کالس شماره

 29/10/98   10-11:30 10-11:30   دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8104237 عملیات واحد دو

 صبح9

 20 4کالس شماره

 21/10/98    13:30-15 8-9:30  دکتر عمیدالدین نور علیشاهی 3 21 8104275 کنترل فرایندها 

 صبح9

 50 5کالس شماره

 3/11/98  10:30-12 13:30-15    دکتر محسن شهروسوند 3 21 8104322 مهندسی االستومرها

 صبح9

 20 4کالس شماره

 28/10/98    10-11:30  10-11:30 دکتر محسن شهروسوند 3 21 8104637 مهندسی پلیمرایزاسیون
13:30 

 20 3کالس شماره

-15:30 دکتر فرخنده همتی 3 21 8104957 ستیکمهندسی پال

13:30 

   10-8  24/10/98 

 صبح9

 20 3کالس شماره

 20  -        3 21 8104500 پروژه
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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي  اولنيمسال  برنامه هفتگي 

 (95)ورودي  مكانيکمهندسي 

 

 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 -    14-16   دکتر عابد زاده گل محمدی 1 21 8106014 آزمایشگاه ترمودینامیک

 15 آزمایشگاه -   10-12    دکتر تارا فریضه 1 21 8106016 ارتعاشات  آزمایشگاه دینامیک و

 1/11/98 14-17      دکتر حسن بیگلریان 3 21 8106050 انرژیهای تجدید پذیر
13:30 

 25 5کالس شماره

-16:30    دکتر تارا فریضه 3 21 8106136 روشهای تولید و کارگاه

13:30 

  29/10/98 

 صبح9

 25 3کالس شماره

 26/10/98    10-13   دکتر کامبیز قائمی اسگویی 3 21 8106168 رایانهطراحی به کمک 
13:30 

 25 7کالس شماره

 25 - -       - 3 21 8106299 پروژه تخصصی

روش های محاسباتی در دینامیک 

 سیاالت

 26/10/98  10:30-12  8-9:30   دکتر عابد زاده گل محمدی 3 21 8106339

 صبح9

 25 1رهکالس شما

سیستمهای اندازه گیری و 

 آزمایشگاه 

 21/10/98     14-17  مهندس زهرا شفیعی 3 21 8106384
13:30 

 25 7کالس شماره

سیستمهای هیدرولیک و 

 پنوماتیک

 23/10/98  8-10     دکتر عابد زاده گل محمدی 2 21 8106392

 صبح9

 25 4کالس شماره

-17 علی موسویحاج آقا سید  2 * 1120012 تاریخ اسالم

15:30 

     24/10/98 
13:30 

 20 7کالس شماره

 3/11/98 10-13      دکتر حسن بیگلریان 3 21 8106364 طراحی و تکامل محصول
13:30 

 25 5کالس شماره

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


