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 بسمه تعالي

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

 (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 بهيكشن شنبه  

 13 آزمایشگاه -     11-13  دکتر سیده شاد فر پور پناه 1 21 8104008 آزمایشگاه شیمی فیزیک

 

 13 آزمایشگاه -     13:30-15:30  دکتر سیده شاد فر پور پناه 1 22 8104008 آزمایشگاه شیمی فیزیک

 24/3/99   11-12:30   11-12:30 مد حالجی ثانیدکتر اح 3 21 8104053 انتقال حرارت دو

13:30 

 26 3سمعی بصری

 3/4/99    8-10  8-10 دکتر محمد علی آرون 3 21 8104236 عملیات واحد یک

13:30 

 26 6کالس شماره

 28/3/99  13:30-15  13:30-15   شهروسوند محسن دکتر 3 21 8104267 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

 صبح9

 26 3بصری سمعی

 1/4/99    15-17 16-18  دکتر عمیدالدین نور علیشاهی 4 21 8104507 سینتیک و طراحی راکتور

13:30 

 26 7کالس شماره

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 29/3/99   15-16:30    موسویعلی  سید حاج آقا 2 35 1120012

 صبح10

 35 3سمعی بصری

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 29/3/99   16:30-18    موسویسید علی حاج آقا  2 36 1120012

 صبح10

 35 3سمعی بصری

 5/4/99     8-10  دکتر کریم کیا کجوری 2 03 1120027 مبانی کار آفرینی

13 

 35 4کالس شماره
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 انفني  دانشگاه تهر هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي دومنيمسال  برنامه هفتگي 

 (96)ورودي  پليمرمهندسي 

 

 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  

 24/3/99   11-12:30   11-12:30 دکتر احمد حالجی ثانی 3 21 8104053 2انتقال حرارت 

13:30 

 18 2سمعی بصری

 28/3/99  13:30-15  13:30-15   دکتر محسن شهروسوند 3 21 8104267 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

 صبح9

 18 3سمعی بصری

 31/3/99 13:30-15:30      مهندس امیر حسین یزدان بخش 2 21 8104445 رزین های صنعتی 

13:30 

 30 7کالس شماره

 3/4/99  8-10   10-12  دکتر محسن شهروسوند 4 22 8104507 احی راکتورهاسینتیک و طر

13:30 

 18 7کالس شماره

 1/4/99  11-12:30  11-12:30   دکتر فرخنده همتی  3 21 8104529 رئولوژی پلیمرها

13:30 

 18 3کالس شماره

 4/4/99    8:30-10:30   دکتر محسن شهروسوند 2 21 8104532 مهندسی الیاف

13:30 

 18 2کالس شماره

 26/3/99   13:30-15   13:30-15 دکتر سید حامد موسوی 3 21 8104619 عملیات واحد 

 صبح9

 18 2سمعی بصری

 31/3/99 10-13      مهندس امیر حسین یزدان بخش 3 21 8104641 علوم و فناوری رنگ در پلیمرها

 صبح9

 30 7کالس شماره

 18 - - 15:30-17:30       1 21 8120090 کارگاه عمومی

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 29/3/99   15-16:30    حاج آقا سید علی موسوی 2 35 1120012

 صبح10

 35 3سمعی بصری

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 29/3/99   16:30-18    حاج آقا سید علی موسوی 2 36 1120012

 صبح10

 35 3سمعی بصری

 5/4/99     8-10  کتر کریم کیا کجورید 2 03 1120027 مبانی کار آفرینی

13 

 18 4کالس شماره
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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 98-99سال تحصيلي  دومنيمسال  برنامه هفتگي 

 (96)ورودي  مكانيکمهندسي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 خ امتحانتاري

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

 15 آزمایشگاه -    8-10   دکتر محمد پور جعفر 1 21 8106024 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 28/3/99  15-18     مهندس سید حسین روحانی 3 21 8106035 مبانی الکترونیک

 صبح9

 30 3کالس شماره

 30 - -     13:30-17:30  مهندس اکبر دانش پژوه 1 21 8106036 آز برق و الکترونیک

 26/3/99   9-12    دکتر محمد ابراهیم فلزی 3 21 8106121 دینامیک ماشین

13:30 

 30 6کالس شماره

 30 - -     8-12  مهندس مرتضی تیموری ماسوله 1 21 8106217 کارگاه اتو مکانیک

 4/4/99  9:30-11  13:30-15   دکتر محمد پور جعفر 3 21 8106273 ت دومکانیک سیاال

 صبح9

 30 3کالس شماره

 24/3/99  13:30-15  11-12:30   دکتر کامبیز قائمی اسگویی 3 21 8106308 2طراحی اجزاء ماشین 

 صبح9

 30 4کالس شماره

 31/3/99    8:30-10:30  13:30-15:30 دکتر تارا فریضه 3 21 8106309 کنترل اتوماتیک

13:30 

 30 3کالس شماره

 1/4/99    15:30-16:30   دکتر تارا فریضه 1 21 8106366 نگارش متون فنی

13:30 

 30 3کالس شماره

 29/3/99   15-16:30    حاج آقا سید علی موسوی 2 35 1120012 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 صبح10

 35 3سمعی بصری

 29/3/99   16:30-18    حاج آقا سید علی موسوی 2 36 1120012 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 صبح10

 35 3سمعی بصری

 


