
دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
۳۹۴-۱دروس ارائه شده در ترم 

۱۳۹۴/۰۶/۱۰: زمان - ۰۷:۳۷

۳از ۱: صفحه ۱۱۰: شماره گزارش

 دروس عمومي آموزشي: گروه آموزشي فني هاي دانشكده پرديس: دانشكده درس 

شماره و گروه 

نام درسدرس

ظر 

فيت

ثبت نام 

توضيحاتامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسيتشده

واحد

عکل

١٢:٠٠-١٠:٠٠شنبه ): ع(درسصابرى خواه الهاممختلط١١١١٥٠آزمایشگاه شیمی عمومی 8120007-41

١٥:٠٠-١٣:٠٠سه شنبه ): ع(درسصابرى خواه الهاممختلط١١١١٥٠آزمایشگاه شیمی عمومی 8120007-42

١٢:٠٠-١٠:٠٠دو شنبه ): ع(درسصابرى خواه الهاممختلط١١١١٥٠آزمایشگاه شیمی عمومی 8120007-43

١١:٠٠-٠٩:٠٠سه شنبه ): ع(درسصابرى خواه الهاممختلط١١١١٥٠آزمایشگاه شیمی عمومی 8120007-44

١٤:٣٠-١٣:٠٠سه شنبه ): ع(درسكلاهی سانازمختلط٢١١٢٥٢٥آزمایشگاه فیزیك 8120013-41

١٨:٣٠-١٧:٠٠سه شنبه ): ع(درسكلاهی سانازمختلط٢١١١٧٧آزمایشگاه فیزیك 8120013-42

٠٩:٣٠-٠٨:٠٠سه شنبه ): ع(درسكلاهی سانازمختلط٢١١١٧٤آزمایشگاه فیزیك 8120013-43

١٦:٣٠-١٥:٠٠سه شنبه ): ع(درسكلاهی سانازمختلط٢١١٢٥٢٣آزمایشگاه فیزیك 8120013-44

١٧:٠٠-١٤:٠٠یك شنبه ): ت(درسپورپاك علی محمدمختلط٣٠٤٠٤برنامه نویسی كامپیوتر8120025-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٧_١٦(امتحان

١٢:٠٠-٠٩:٠٠یك شنبه ): ت(درسپورپاك علی محمدمختلط٣٠٤٠٣برنامه نویسی كامپیوتر8120025-42
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٧_١٦(امتحان

١٢:٠٠-٠٩:٠٠سه شنبه ): ت(درسسلطانی محمدى وحیدمختلط٣٠٤٠٨ریاضی مهندسی8120047-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٤_٣(امتحان

١٩:٠٠-١٦:٠٠سه شنبه ): ت(درسمحمدى ویسروى محمدمختلط٣٠٤٠٠زبان انگلیسی8120053-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٦_١٥(امتحان

١٦:٠٠-١٣:٠٠سه شنبه ): ت(درسمحمدى ویسروى محمدمختلط٣٠٤٠٠زبان انگلیسی8120053-42
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٦_١٥(امتحان

١٢:٠٠-١٠:٣٠دو شنبه ): ت(درسمحمدى روشنده جمشیدمختلط١٣٠٤٠١شیمی عمومی 8120063-41
١٥:٣٠-١٤:٠٠چهار شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٩_٨(امتحان

١٢:٠٠-٠٩:٠٠چهار شنبه ): ت(درسموسوى راد سیدمصطفیمختلط٣٠١٢٠١زبان فارسی 8120071-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٣_١٢(امتحان

١٩:٠٠-١٦:٠٠دو شنبه ): ت(درسحسن زاده عاطفهمختلط٢٠٤٠١٧محاسبات عددى8120096-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٦_١٥(امتحان

١٥:٠٠-١٣:٣٠دو شنبه ): ت(درسمحمدى روشنده جمشیدمختلط٣٠٤٠٠شیمی عمومی8120113-41
١٧:٣٠-١٦:٠٠چهار شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٩_٨(امتحان

١٩:٠٠-١٦:٠٠چهار شنبه ): ت(درساسماعیل زاده لیمودهی حمیدمختلط١٣٠٤٠١فیزیك 8120115-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٦_٥(امتحان

١٢:٣٠-٠٩:٣٠سه شنبه ): ت(درساسماعیل زاده لیمودهی حمیدمختلط١٣٠٦٠٣فیزیك 8120115-42
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٦_٥(امتحان

١٦:٠٠-١٣:٠٠چهار شنبه ): ت(درساسماعیل زاده لیمودهی حمیدمختلط١٣٠٤٠٢فیزیك 8120115-43
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٦_٥(امتحان
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١٤:٣٠-١٣:٠٠شنبه ): ت(درسشفیعی نصرالهمختلط٢٠٤٠٤٠)مبانی و مفاهیم(اخلاق اسلامی8120119-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٧_١٦(امتحان

١٧:٣٠-١٦:٠٠شنبه ): ت(درسرستگار محمدمختلط٢٠٤٠٤٠)مبانی و مفاهیم(اخلاق اسلامی8120119-42
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٧_١٦(امتحان

١٤:٣٠-١٣:٠٠دو شنبه ): ت(درساسماعیلی خلیل سرایی فاطمهمختلط١٣٠٤٠٠ریاضی 8120121-41
١١:٣٠-١٠:٠٠سه شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٣_٢(امتحان

١١:٣٠-١٠:٠٠دو شنبه ): ت(درساسماعیلی خلیل سرایی فاطمهمختلط١٣٠٤٠٤ریاضی 8120121-42
١٥:٠٠-١٣:٣٠سه شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٣_٢(امتحان

١٦:٣٠-١٥:٠٠دو شنبه ): ت(درساسماعیلی خلیل سرایی فاطمهمختلط١٣٠٤٠٢ریاضی 8120121-43
١٦:٣٠-١٥:٠٠سه شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٣_٢(امتحان

٠٩:٣٠-٠٨:٠٠سه شنبه ): ت(درساسماعیلی خلیل سرایی فاطمهمختلط١٣٠٤٠٢ریاضی 8120121-44
١٤:٣٠-١٣:٠٠چهار شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٣_٢(امتحان

١٢:٠٠-١٠:٣٠شنبه ): ت(درسشفیعی نصرالهمختلط٢٠٥٠٢٢انقلاب اسلامی ایران8120126-41
١١:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٨_١٧(امتحان

١٤:٣٠-١٣:٠٠دو شنبه ): ت(درسشفیعی نصرالهمختلط٢٠٥٠٢٩انقلاب اسلامی ایران8120126-42
١١:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٨_١٧(امتحان

١٩:٠٠-١٧:٣٠دو شنبه ): ت(درسرستگار محمدمختلط٢٠٧٠١)مبدا و معاد (١اندیشه اسلامی 8120133-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٩_١٨(امتحان

١٧:٣٠-١٦:٠٠دو شنبه ): ت(درسرستگار محمدمختلط٢٠٧٠٠)مبدا و معاد (١اندیشه اسلامی 8120133-42
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٩_١٨(امتحان

١٨:٣٠-١٦:٣٠یك شنبه ): ت(درسخادمی ارده ابراهیممختلط٢٠٥٠٤١تفسیر موضوعی قرآن8120135-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٨_١٧(امتحان

١٦:٣٠-١٥:٠٠چهار شنبه ): ت(درسدهقان علیمرد٢٠٥٠٥٠دانش خانواده و جمعیت8120136-41
١٥:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٩_١٨(امتحان

١٦:٣٠-١٥:٠٠دو شنبه ): ت(درسدهقان علیزن٢٠٥٠١٤دانش خانواده و جمعیت8120136-42
١٥:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٩_١٨(امتحان

١٠:٠٠-٠٨:٣٠یك شنبه ): ت(درسگل پسند نوچوكامبرى ساسانمرد١٠٫٥٢٠٠تربیت بدنی8120151-41

١٨:٣٠-١٧:٠٠یك شنبه ): ت(درسرمضان زاده پیژده فرحزن١٠٫٥٢٠٠تربیت بدنی8120151-42

١١:٣٠-١٠:٠٠یك شنبه ): ت(درسگل پسند نوچوكامبرى ساسانمرد١٠٫٥٢٠٠تربیت بدنی8120151-43

١٧:٠٠-١٥:٣٠یك شنبه ): ت(درسرمضان زاده پیژده فرحزن١٠٫٥٢٠١تربیت بدنی8120151-44
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١٤:٣٠-١٣:٠٠یك شنبه ): ت(درسگل پسند نوچوكامبرى ساسانمرد١٠٫٥٢٠٠تربیت بدنی8120151-45
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