
ساعتروز

سالن اجتماعات17:00-14:00سه شنبهدکتر حافظیبیماری های شغلی

سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهولی نژادتفسیر موضوعی قرآن

سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهرستمیمهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

سالن اجتماعات10:45-9:15پنجشنبهبهارمهندسی ایمنی

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهمحمد کرمانیروانشناسی کار

15:30103-14:00پنجشنبهبهرامی نسبفیزیک کاربردی

***زادگان1کارورزی 

 HSEکارشناسی

97ورودی مهر 

97ورودی مهر - HSEکارشناسی 

شماره کالس نام مدرسنام درسرشته
کالس



ساعتروز
9:30107-8:00جمعهزین علیانکنترل پروژه

مدل سازی و روش های عددی در فرآیندهای 

شیمیایی
سالن اجتماعات11:00-9:30جمعهرستمیان

سالن اجتماعات12:30-11:00جمعهپیوندیراه اندازی و بهره برداری از واحدهای تولید

سالن اجتماعات14:00-12:30جمعهپیوندیروش های بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی

- طراحی تجهیزات فرآیندی به کمک نرم افزار

کارگاه طراحی تجهیزات فرآیندی واحدهای 

تولید کلرآلکالی

سالن اجتماعات17:00-15:30جمعهمیرمعصومی

16:30-15:00یکشنبهباغبان(آقایان)1ورزش 
مجموعه ورزشی هالل 

احمر

***کالتهپروژه

***کالته2کارورزی

96ورودی مهر –تولید کلرآلکالی -مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

مهندسی فناوری 

-صنایع شیمیایی

تولید کلرآلکالی 

96ورودی مهر



ساعتروز

15:30103-14:00چهارشنبهاحسانیقوانین و آئین نامه های ایمنی کار

17:00103-15:30چهارشنبهاحسانیاخالق حرفه ای

9:00106-7:30پنجشنبهمحمودیانکارگاه ایمنی و حفاظت فنی

10:45103-9:15پنجشنبهرحمانیایمنی تاسیسات الکتریکی

15:30107-14:00سه شنبهشکریروشهای ایمنی آتش سوزی

17:00107-15:30سه شنبهشکریایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

12:30105-11:00جمعهزین علیانمدیریت ایمنی و بهداشت کار

کالس
رشته

 کاردانی فنی ایمنی 

کار و حفاظت فنی   

96ورودی مهر 

شماره کالس

96ورودی مهر- کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

نام مدرسنام درس



ساعتروز

سالن اجتماعات17:00-14:00سه شنبهدکتر حافظیبیماری های شغلی

سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهولی نژادتفسیر موضوعی قرآن

12:30107-11:00پنجشنبهمحمودیانبهداشت آب و فاضالب

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهمحمد کرمانیروانشناسی کار

سالن اجتماعات15:30-14:00پنجشنبهعلی کرمانیتاثیر پرتوها و میدان های مغناطیسی

سایت15:30-14:00چهارشنبهمرادیکاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت

17:00106-15:30چهارشنبهمحمودیانعوامل فیزیکی در صنعت

16:30-15:00یکشنبهباغبان(آقایان)1ورزش 
مجموعه ورزشی هالل 

احمر
***مرادی2کارورزی 

   HSE کارشناسی

96ورودی مهر 

96ورودی مهر- HSEکارشناسی 

شماره کالسنام مدرسنام درسرشته
کالس



ساعتروز

15:30103-14:00چهارشنبهاحسانیقوانین و آئین نامه های ایمنی کار
17:00103-15:30چهارشنبهاحسانیاخالق حرفه ای

9:00106-7:30پنجشنبهمحمودیانکارگاه ایمنی و حفاظت فنی

10:45106-9:15پنجشنبهمحمودیانعوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها

سالن اجتماعات12:30-11:00پنجشنبههمتیانروش های تولید صنعتی

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهمحمد کرمانیروانشناسی کار

17:00106-15:30پنجشنبهتقدسیزبان تخصصی

15:30107-14:00جمعهکرمآمار و احتماالت کاربردی

17:00107-15:30جمعهمرادیمبانی ایمنی کار

 کاردانی فنی ایمنی 

کار و حفاظت فنی   

97ورودی مهر 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

97ورودی مهر- کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی



ساعتروز

15:30106-14:00چهارشنبهرستمیانآزمایشگاه عملیات واحد صنعتی

سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهرستمیمهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

9:00107-7:30پنجشنبهرحمانیکنترل صنعتی

10:45107-9:15پنجشنبهحیدریهشیمی و الکتروشیمی فرآیندهای کلرآلکالی

14:00107-12:30پنجشنبههمتیانکنترل فرآیند شیمیایی

15:30107-14:00پنجشنبهپیوندیID&P و PFDکارگاه ترسیم و نقشه خوانی 

17:00107-15:30پنجشنبهپیوندیعملیات واحد صنعتی

9:30107-8:00جمعهزین علیانکنترل پروژه

11:00107-9:30جمعهمیرحاجاصول کارکرد و طراحی تجهیزات فرآیندی

12:30107-11:00جمعهمیرحاجاصول کارکرد و طراحی تبادلگرهای حرارتی

14:00107-12:30جمعهرضاییمدیریت آب و پساب در صنعت کلر

97ورودی مهر- تولید کلرآلکالی-مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته

    مهندسی   

فناوری صنایع 

تولید -شیمیایی

ورودی -  کلرآلکالی

97مهر

کالس
شماره کالس



ساعتروز

15:30107-14:00چهارشنبهمیرمعصومیکارگاه تاسیسات صنعتی

17:00107-15:30چهارشنبهسعدالدینجمعیت و تنظیم خانواده

15:30106-14:00پنجشنبهخاتمینگه داری و تعمیرات در صنایع کلرآلکالی

17:00-15:30پنجشنبهاسدیآزمایشگاه شیمی کلرآلکالی
آزمایشگاه شرکت 

کلران

سایت9:00-7:30جمعهرستمیانکاربرد رایانه در صنایع شیمیایی

10:45106-9:15جمعهصانعیعملیات فرآیند تولید

12:30106-11:00جمعهصانعیکنترل تولید در صنایع کلرآلکالی

14:00106-12:30جمعهصانعیکارگاه الکتروالیزر

دانشگاه آزاد اسالمی14:30-13:00یکشنبهمیرحاجآزمایشگاه تجهیزات فرآیندی

***شاطری2کارورزی 

 کاردانی فنی 

صنایع شیمیایی 

تولیدکلرالکالی   

96ورودی مهر 

96ورودی مهر- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس



ساعتروز

15:30103-14:00چهارشنبهاحسانیقوانین و آئین نامه های ایمنی کار

17:00107-15:30چهارشنبهسعدالدیندانش خانواده و جمعیت

15:30104-14:00پنجشنبهتقدسیزبان خارجی عمومی

17:00104-15:30پنجشنبهنصیریشیمی

سالن اجتماعات9:00-7:30جمعهدوست محمدیفیزیک پیش دانشگاهی

سالن اجتماعات10:45-9:15جمعهدوست محمدیفیزیک کاربردی

12:30102-11:00جمعهناظمیانریاضی پیش دانشگاهی

14:00102-12:30جمعهکرمریاضیات

***محمودیانکاربینی

97ورودی بهمن- کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

 کاردانی فنی ایمنی 

کار و حفاظت فنی   

97ورودی بهمن 



ساعتروز

سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهولی نژادتفسیر موضوعی قرآن کریم

اصول کارکرد و طراحی تجهیزات 

(جبرانی)فرآیندی
17:00105-15:30چهارشنبهمیرحاج

15:30105-14:00پنجشنبهنصیریشیمی کاربردی

17:00105-15:30پنجشنبهبهرامی نسبفیزیک الکتریسیته

9:00106-7:30جمعهصانعی(جبرانی)شیمی کلرآلکالی

11:00104-9:30جمعهزین علیان2ریاضی عمومی 

12:30104-11:00جمعهرضاییمبانی ترمودینامیک محلول ها

14:00107-12:30جمعهرضاییمدیریت آب و پساب در صنعت کلر

***اسدیکاربینی

    مهندسی   

فناوری صنایع 

تولید -شیمیایی

ورودی -  کلرآلکالی

97بهمن

97ورودی بهمن- تولید کلرآلکالی-مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس




