
ساعت امتحانتاریخ امتحاننام استادرشتهنام درس
97/10/2214:30حسین رستمیانکاردانی کلرآلکالیآشنایی با موازنه مواد و انرژی

97/10/2214:30راضیه ناظمیانکاردانی ایمنیریاضی پیش دانشگاهی

97/10/2214:30فهیمه کرمHSEکارشناسی ریاضیات کاربردی

سینتیک و طراحی راکتورهای 

شیمیایی
97/10/2214:30حسین رستمیانمهندسی کلرآلکالی

97/10/2214:30علی کرمانیHSEکارشناسی عوامل فیزیکی در صنعت

97/10/2214:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنیمهندسی فاکتورهای انسانی

97/10/2314:30نیما زاده گان باویکاردانی کلرآلکالیایمنی کلر و سود

97/10/2314:30حامد زین علیانمهندسی کلرآلکالی2ریاضی عمومی 

کنترل کیفیت و استانداردها در 

صنعت کلرآلکالی
97/10/2314:30علی اصغر کالته عربیمهندسی کلرآلکالی

97/10/2314:30اندیشه محمودیانHSEکارشناسی مولفه های بازرسی ریسک

97/10/2414:30نیما زاده گان باویHSEکارشناسی ایمنی صنعتی

97/10/2414:30سونیا نصیریکاردانی ایمنیشیمی

97/10/2414:30افسانه رضائیمهندسی صنایع شیمیاییشیمی فیزیک

97/10/2414:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنیوسایل حفاظت فردی

97/10/2514:30سمانه میرحاجکاردانی کلرآلکالیاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

اصول و کارکرد تجهیزات 

(جبرانی)فرآیندی
97/10/2514:30سمانه میرحاجمهندسی کلرآلکالی

97/10/2514:30سید احمد حیدریهHSEکارشناسی شیمی تجزیه

فناوری های نوین در صنعت 

کلرآلکالی
97/10/2514:30علی اصغر کالته عربیمهندسی کلرآلکالی

97/10/2614:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنیایمنی ماشین آالت

97/10/2614:30پیام بهارHSEکارشناسی تنظیم شرایط محیطی در صنعت

97/10/2614:30حسین رستمیانمهندسی صنایع شیمیاییزبان تخصصی

97/10/2614:30سونیا نصیریمهندسی صنایع شیمیاییشیمی آلی

97/10/2614:30پریسا وحیدپورکاردانی ایمنیفیزیک کاربردی

آنالیز ریسک و پیامد سیستم در 

فرآیندهای کلرآلکالی
97/10/2714:30مهدی پیوندیمهندسی کلرآلکالی

بهره برداری و نگه داری از تاسیسات 

صنعتی
97/10/2714:30سید مجتبی خاتمیکاردانی کلرآلکالی

97/10/2714:30محمد کرمانیHSEکارشناسی روانشناسی صنعتی

97/10/2714:30راضیه تقدسیکاردانی ایمنیزبان خارجی عمومی

97/10/2714:30محمدرضا بهرامی نسبمهندسی کلرآلکالیفیزیک الکتریسیته

97/10/2814:30سید مجتبی خاتمیHSEکارشناسی تهویه صنعتی

روشهای شناسائی عوامل زیان آور 

محیط کار
97/10/2814:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنی

نگه داری و تعمیرات در صنایع 

کلرآلکالی
97/10/2814:30سید مجتبی خاتمیکاردانی کلرآلکالی

97برنامه امتحانی نیمسال اول 



ساعت امتحانتاریخ امتحاننام استادرشتهنام درس

آماده سازی و فرآوری آب نمک و 

کاستیک الکتروالیزر
97/10/2914:30آرمین صانعیمهندسی کلرآلکالی

97/10/2914:30اندیشه محمودیانHSEکارشناسی بهداشت آب و فاضالب

97/10/2914:30فهیمه کرمکاردانی کلرآلکالیریاضی عمومی

97/10/2914:30حامد زین علیانمهندسی صنایع شیمیاییریاضی مهندسی

97/10/2914:30فهیمه کرمکاردانی ایمنیریاضیات

97/10/2914:30آرمین صانعیکاردانی کلرآلکالیفرآیندهای کلرآلکالی

97/10/2914:30افسانه رضائیمهندسی کلرآلکالیمبانی ترمودینامیک محلول ها

ایمن سازی محیط کار و مدیریت 

حوادث
97/10/3014:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنی

97/10/3014:30حسین رستمیانمهندسی صنایع شیمیاییطراحی راکتورهای شیمیایی

97/10/3014:30علی کرمانیHSEکارشناسی عوامل انسانی در محیط کار

97/10/3014:30پریسا وحیدپورHSEکارشناسی فیزیک کاربردی

97/11/018:30راضیه تقدسیHSEکارشناسی زبان تخصصی

تحلیل مخاطرات در واحدهای 

کلرآلکالی
97/11/0114:30نیما زاده گان باویمهندسی کلرآلکالی

97/11/0114:30حسین رستمیانHSEکارشناسی ایمنی مواد شیمیایی

97/11/0114:30سید احمد حیدریهمهندسی کلرآلکالیشیمی کاربردی

97/11/0114:30سعیده دوست محمدیکاردانی ایمنیفیزیک پیش دانشگاهی

97/11/028:30الهه اصغریتمامی گروه هافارسی

97/11/0214:30آرمین صانعیکاردانی کلرآلکالیالکتروالیزر

97/11/0214:30آرمین صانعیمهندسی کلرآلکالی(جبرانی)الکتروالیزر

97/11/0214:30حامد زین علیانمهندسی صنایع شیمیاییمحاسبات عددی

97/11/0214:30عباس  رستمیتمامی گروه هامهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

97/11/0214:30احمد مرادیHSEکارشناسی مهندسی ایمنی

97/11/0314:30محمدرضا ولی نژادتمامی گروه ها2اندیشه اسالمی 

97/11/0314:30افسانه رضائیمهندسی صنایع شیمیاییصنایع شیمیایی

97/11/0314:30سمانه میرحاجمهندسی کلرآلکالیعملیات واحد صنعتی

عوامل زیان آور محیط کار و اندازه 

گیری آن ها
97/11/0314:30اندیشه محمودیانکاردانی ایمنی

97/11/0414:30افسانه رضائیمهندسی صنایع شیمیاییترمودینامیک

97/11/0414:30مهدی قزوینیتمامی گروه هاکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

97/11/0414:30اندیشه محمودیانHSEکارشناسی کارکردهای زیست محیطی صنعتی

97/11/0414:30حسین همتیانمهندسی صنایع شیمیاییکنترل فرآیندها

97/11/0514:30افسانه رضائیکاردانی کلرآلکالیآشنایی با ترمودینامیک

97/11/0514:30محمد احسانیتمامی گروه هامدیریت منابع انسانی

97/11/0514:30مهدی خراسانیانتمامی گروه هاآشنایی با دفاع مقدس

97/11/0614:30معصومه عربیانتمامی گروه هاتاریخ تحلیلی صدر اسالم

97/11/0614:30محمدرضا ولی نژادتمامی گروه هادانش خانواده و جمعیت

97/11/0614:30احمد مرادیتمامی گروه هاگزارش نویسی


