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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 97-98سال تحصيلي  دوم نيمسال برنامه هفتگي 

 (96مهندسي شيمي )ورودي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 نام مدرس 

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه ه شنبهس دوشنبه يكشنبه شنبه  

 1/4/98  14-17      دکتر بیگلریان 3 21 8104024 استاتیک و مقاومت مصالح

 صبح9

 30 5كالس شماره 

 6/4/98  10-13      دکتر ملیحه راجی 3 21 8104108 ترمودینامیک مهندسی شیمی دو

 صبح9

 30 4كالس شماره

 رضا شادمانی مهندس محمد 1 21 8104269 کارگاه عمومی

 

 30 سازمان فني حرفه اي - 12-8      

 25/3/98    13:3015   15-16:30 دکتر سید حامد موسوی 3 21 8104310 مکانیک سیاالت یک

13:30 

 30 2سمعی بصری 

 27/3/98  17-19 17-19     مهندس معین غالمی 4 21 8104321 موازنه انرژی و مواد

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 27 آزمایشگاه -   13:30-16:30     دکتر سیده شاد فر پور پناه 1 21 8104389 اه شیمی تجزیهآزمایشگ

 28/3/98   9:30-12:30     دکتر سیده شاد فر پور پناه 3 21 8104391 شیمی تجزیه

 صبح9

 40 4كالس شماره 

 20 ایشگاهآزم -      10-12  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120013 آزمایشگاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -      15:30-17:30  خانم فروزان میر مسعودی 1 22 8120013 آزمایشگاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -      17:30-19:30  خانم فروزان میر مسعودی 1 23 8120013 آزمایشگاه فیزیک دو

 11-12:30 دکتر فاطمه طالقانی 3 21 8120047 ریاضی مهندسی

15-13:30 

      29/3/98 

 صبح9

 30 3سمعی بصری 

 3/4/98     8-10   دکتر علی فاضلی 2 21 8120096 محاسبات عددی

 صبح9

 30 2سمعی بصری 

 30/3/98    9:30-11    حاج آقا حمید پور عیسی 2 21 8120135 تفسیر موضوعی قرآن

13:30 

 30 4كالس شماره
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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 97-98سال 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  

 6/4/98 10-13      ملیحه راجیدکتر  3 21 8104108 دسی شیمی دوترمودینامیک مهن

 صبح9

 30 4كالس شماره

 25/3/98   11-13   8:30-10:30 دکتر فرخنده همتی 3 21 8104310 یکمکانیک سیاالت 

13:30 

 20 2سمعی بصری 

 27/3/98 17-19 17-19     مهندس معین غالمی 4 21 8104321 موازنه انرژی و مواد

 صبح9

 40 5كالس شماره 

 25 آزمایشگاه -  9:30-12:30     دکتر فرخنده همتی 1 22 8104531 آزمایشگاه شیمی و فیزیک پلیمرها

 28/3/98  13:30-15:30  13:30-15:30   دکتر فرخنده همتی  3 21 8104962 شیمی فیزیک پلیمرها

13:30 

 25 4كالس شماره

 11-12:30 دکتر فاطمه طالقانی 3 21 8120047 ریاضی مهندسی

15-13:30 

     29/3/98 

 صبح9

 20 3سمعی بصری 

 3/4/98    8-10   دکتر علی فاضلی 2 21 8120096 محاسبات عددی

 صبح9

 25 2سمعی بصری 

 1/4/98      15:30-18:30 دکتر سجاد حق زاد 3 21 8120116 فیزیک عمومی دو

13:30 

 25 4كالس شماره

 30/3/98   9:30-11    حاج آقا حمید پور عیسی 2 21 8120135 آنتفسیر موضوعی قر

13:30 

 25 4كالس شماره
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 فني  دانشگاه تهران هاي دانشكده دانشكده فني كاسپين  پرديس ، 97-98سال تحصيلي  دومنيمسال  برنامه هفتگي 

 (96)ورودي  مكانيکمهندسي 

 

 نام درس 

 

 شماره درس 

 

 گروه 

 

 تعداد 

 واحد

 

 مدرس  نام

 

 زمان و محل درس 

 

 تاريخ امتحان

 

 شماره كالس

 

 ظرفيت 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه  

 25/3/98  8-10  10-12   دکتر تارا فریضه 3 21 8106007 ارتعاشات مکانیکی

13:30 

 35 3كالس شماره

 15 آزمایشگاه -    15:30-18:30   ائمی اسگوییدکتر کامبیز ق 1 21 8106023 2آزمایشگاه مقاومت مصالح 

 15 آزمایشگاه -   15:30-18:30    دکتر کامبیز قائمی اسگویی 1 22 8106023 2آزمایشگاه مقاومت مصالح 

 6/4/98    13:30-15 8-9:30  دکتر عابد زاده گل محمدی 3 21 8106090 1ترمودینامیک 

 صبح9

 35 7كالس شماره

 11-12:30 فاطمه طالقانیدکتر  3 21 8106147 ریاضی مهندسی

15-13:30 

     29/3/98 

 صبح9

 15 3سمعی بصری

 29/3/98    8-10   دکتر علی فاضلی 2 21 8106255 محاسبات عددی

13:30 

 40 2سمعی بصری 

 3/4/98   13:30-15:30    دکتر کامبیز قائمی اسگویی 2 21 8106266 2مقاومت مصالح 

 صبح9

 35 3سمعی بصری 

 27/3/98   8-9:30   8-9:30 پور جعفردکتر  3 21 8106272 مکانیک سیاالت یک

 صبح9

 35 3كالس شماره

 20 آزمایشگاه -     10-12  خانم فروزان میر مسعودی 1 21 8120013 آزمایشکاه فیزیک دو

 20 گاهآزمایش -     15:30-17:30  خانم فروزان میر مسعودی 1 22 8120013 آزمایشکاه فیزیک دو

 20 آزمایشگاه -     17:30-19:30  خانم فروزان میر مسعودی 1 23 8120013 آزمایشکاه فیزیک دو

 30/3/98   9:30-11    حاج آقا حمید پور عیسی 2 21 8120135 تفسیر موضوعی قرآن

13:30 

 30 4كالس شماره

 1/4/98  10-12     وحید سلطانی محمدیدکتر  2 21 8120139 آمار و احتماالت مهندسی

 صبح9

 40 3كالس شماره

  


