
 

 49ورودی بهمن  -کاردانی برق صنعتی 

 نام مدرس نام درس رشته
شماره  کالس

 ساعت روز کالس

کاردانی برق 

 -صنعتی 

ورودی بهمن 

49 

کاربرد فناوری 

 اطالعات
 سایت 15:30-14:00 یکشنبه مرتضی

 105 17:00-15:30 یکشنبه فاطمی شریعت پناهی زبان تخصصی

 103 9:00-7:30 پنجشنبه الهی پناه اخالق اسالمی

 103 10:45-9:15 پنجشنبه الهی پناه اندیشه اسالمی

 101 12:30-11:00 پنجشنبه رحمانی مدار منطقی

 14:00-12:30 پنجشنبه زین علیان ایمنی و بهداشت
سالن 

 اجتماعات

 105 16:30-15:00 پنجشنبه قیومی اصول سیم کشی 

 106 9:30-7:15 جمعه ناظمیان ریاضی عمومی

 سایت 12:30-10:00 جمعه مرتضی کارگاه مبانی کامپیوتر

 105 14:00-12:30 جمعه مرتضی مبانی کامپیوتر
 

 49ورودی بهمن - HSEکارشناسی 

 رشته
 نام درس

نام 

 مدرس
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز  

 - HSEکارشناسی 

 49ورودی بهمن

 یکشنبه ولی نژاد تفسیر نهج البالغه
14:00-
15:30 

104 

 یکشنبه رستمی مهارت مسئله یابی
15:30-
17:00 

104 

 پنجشنبه جباری روانشناسی کار
7:15-
8:40 

 اجتماعاتسالن 

 پنجشنبه وحیدپور فیزیک کاربردی
8:40-
11:00 

106 

 پنجشنبه تقدسی زبان تخصصی
11:00-
12:30 

107 

کاربرد کامپیوتر در 

 سالمت ..
 جمعه مرادی

7:30-
10:00 

 سایت

 جمعه زادگان مهندسی ایمنی
12:40-
15:00 

108 

 جمعه زادگان ایمنی مواد شیمیایی
15:00-
17:00 

108 



 

 49ورودی مهر -کاردانی کلرآلکالی 

 رشته
 نام مدرس نام درس

شماره  کالس

 ساعت روز   کالس

کاردانی 

 -کلرآلکالی 

ورودی 

 49مهر

 15:00-13:30 شنبه میرحاج تجهیزات فرایندی -آز
دانشگاه 

 آزاد

 104 9:00-7:30 پنجشنبه اسدی زبان فنی و کاتالوگ خوانی

 108 10:45-9:15 پنج شنبه الهی پناه اسالمی اندیشه

 105 14:15-12:30 پنجشنبه زین علیان ایمنی و بهداشت 

 104 17:00-14:30 پنجشنبه میرحاج اصول و کارکرد تجهیزات فرایندی

 107 9:00-7:30 جمعه خاتمی بهره برداری از تاسیسات 

 107 11:45-9:15 جمعه صانعی الکتروالیزر

 105 14:15-11:45 جمعه صانعی فرایندهای کلرآلکالی 

 

 49ورودی بهمن  -کاردانی الکترونیک صنعتی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کاردانی 

الکترونیک 

 صنعتی

 101 9:45-8:00 یکشنبه نعمت اللهی  2کارورزی 

 یکشنبه نعمت اللهی الکترونیک عمومی -آز 
15:30-
17:00 

 سایت

 چهارشنبه همتی الکترونیک کاربردی -آز 
14:00-
15:30 

 سایت

 چهارشنبه همتی تکنیک پالس -آز 
15:30-
17:00 

 سایت

 105 10:00-7:30 پنجشنبه همتی الکترونیک کاربردی

 پنجشنبه همتی تکنیک پالس
11:00-
12:30 

105 

 پنجشنبه رحمانی مدار الکتریکی -آز 
12:45-
14:15 

 سایت

 104 10:00-7:30 جمعه پرج ماشین های الکتریکی

 جمعه پرج کنترل صنعتی
10:00-
11:30 

104 

کارگاه بسته های نرم افزاری 

 و چاپ
 جمعه پرج

12:30-
14:00 

 سایت

 جمعه پرج کنترل صنعتی -آز 
14:00-
15:30 

 سایت



 49ورودی بهمن  -کاردانی کلرآلکالی 

 رشته
 نام درس

نام 

 مدرس
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز  

 -کاردانی کلرآلکالی 

 49ورودی بهمن 

 سایت 15:30-14:00 یکشنبه مرتضی کاربرد فناوری اطالعات 

 105 17:00-15:30 یکشنبه عمارتی اصول سرپرستی

 شرکت کلران 16:00-14:00 دوشنبه اسدی شیمی کلرآلکالی -آز

 108 17:00-14:30 چهارشنبه تقدسی زبان عمومی

آشنایی با موازنه مواد و 

 انرژی
 107 9:00-7:30 پنج شنبه برهانی

 108 10:45-9:15 پنج شنبه الهی پناه اندیشه اسالمی 

 103 12:30-11:00 پنج شنبه رستمیان آشنایی با ترمو دینامیک 

 ایمنی و بهداشت
زین 

 علیان
 105 14:00-12:30 پنج شنبه

 103 16:30-15:00 پنج شنبه صانعی شیمی کلرآلکالی

 

 

 49ورودی بهمن  -کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کاردانی ایمنی کار و 

ورودی  -حفاظت فنی 

 49بهمن 

 دانشگاه آزاد 16:00-14:15 شنبه قاسمیان آزمایشگاه فیزیک کاربردی

 سایت 15:30-14:00 یکشنبه مرتضی کاربرد فناوری اطالعات

 107 17:00-15:30 یکشنبه عمارتی اصول سرپرستی

 سالن اجتماعات 17:00-14:30 چهارشنبه تقدسی زبان عمومی

 سالن اجتماعات 8:40-7:15 پنجشنبه جباری روانشناسی کار 

 103 10:45-9:15 پنجشنبه الهی پناه اندیشه اسالمی

 سالن اجتماعات 9:30-7:15 جمعه زادگان عوامل زیان آور محیط کار

 101 11:10-9:30 جمعه ناظمیان ریاضیات

 اجتماعاتسالن  12:40-11:10 جمعه زادگان مبانی ایمنی کار 

 107 14:10-12:40 جمعه جباری روش تولید صنعتی

 

 



 49ورودی بهمن  -کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کاردانی ایمنی کار و 

 حفاظت فنی

 108 * یکشنبه زادگان وسایل حفاظت فردی

 108 * یکشنبه زادگان ایمنی ماشین آالت

 108 * یکشنبه زادگان ایمنی تاسیسات

روشهای ایمنی آتش 

 سوزی
 108 * یکشنبه زادگان

 108 * یکشنبه زادگان ایمنی کار درارتفاع

 102 9:45-8:00 یکشنبه مرادی 2کارورزی 

 103 9:00-7:30 پنجشنبه الهی پناه اخالق اسالمی

مدیریت ایمنی و 

 بهداشت
 107 16:00-14:30 پنجشنبه زین علیان

مهندسی فاکتورهای 

 انسانی
 108 10:45-9:15 جمعه زادگان

 

 49ورودی مهر -کاردانی کلرآلکالی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کاردانی کلرآلکالی 

 49ورودی مهر -

 106 11:30-9:30 جمعه اصغری فارسی عمومی

 دانشگاه آزاد 13:00-10:00 دوشنبه * کارگاه عمومی

 دانشگاه آزاد 15:45-14:00 دوشنبه قاسمیان فیزیک عمومی-آز

 سالن اجتماعات 17:00-14:30 چهارشنبه تقدسی زبان عمومی

 107 8:45-7:15 پنجشنبه رستمیان کاربینی

رایانه در صنایع 

 شیمیایی
 سایت 11:00-8:45 پنجشنبه رستمیان

 سالن اجتماعات 12:30-11:00 پنجشنبه نصیری شیمی عمومی

 106 14:00-12:30 پنجشنبه وحیدپور فیزیک عمومی

 شرکت کلران 15:30-14:00 پنجشنبه اسدی شیمی عمومی -آز

 106 9:15-7:15 جمعه ناظمیان ریاضی عمومی



 

 49ورودی مهر -تاسیسات صنعتی -کاردانی مکانیک 

 نام مدرس نام درس رشته
شماره  کالس

 ساعت روز کالس

کاردانی مکانیک 

 -تاسیسات صنعتی 

 49ورودی مهر

 106 11:30-9:30 جمعه اصغری فارسی عمومی

 14:00-12:30 دوشنبه قاسمیان فیزیک عمومی -آز 
دانشگاه 

 آزاد

 17:00-14:00 دوشنبه قاسمیان کارگاه عمومی
دانشگاه 

 آزاد

 107 16:30-15:00 چهارشنبه کرم ریاضی پیش

 106 17:00-14:30 پنجشنبه وحیدپور فیزیک عمومی

 106 9:15-7:15 جمعه ناظمیان ریاضی عمومی

 103 12:30-11:00 جمعه قاسمیان فیزیک پیش

 107 15:30-14:00 جمعه همتیان کاربینی

 49ورودی مهر -کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 کالسشماره 
 ساعت روز

کاردانی ایمنی کار و 

ورودی  -حفاظت فنی 

 49مهر

 شنبه قاسمیان فیزیک کاربردی -آز
12:30-
14:15 

 دانشگاه آزاد

 یکشنبه زادگان کاربینی
14:30-
16:00 

 سالن اجتماعات

 چهارشنبه کرم ریاضی پیش
15:00-
16:30 

107 

 پنجشنبه نصیری شیمی عمومی
11:00-
12:30 

 اجتماعاتسالن 

 پنج شنبه وحیدپور فیزیک عمومی
12:30-
14:00 

106 

 پنج شنبه نصیری شیمی پیش
14:30-
17:00 

101 

 101 10:45-9:15 جمعه ناظمیان ریاضیات

 جمعه قاسمیان فیزیک پیش
11:00-
12:30 

103 

 جمعه همتیان روش تولیدصنعتی
12:30-
14:00 

107 



 

 

 

 49مهر -(HSEصنایع)کارشناسی ایمنی ، سالمت ، محیط زیست در 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کارشناسی ایمنی ، سالمت 

، محیط زیست در 

 49مهر(HSEصنایع)

 سالن اجتماعات 16:00-14:30 یکشنبه زادگان کاربینی

 سالن اجتماعات 10:45-9:15 پنجشنبه جباری روانشناسی صنعتی

 107 12:30-11:00 پنجشنبه تقدسی زبان تخصصی

 شیمی تجزیه 
ارغوان 

 بیدختی
 107 14:00-12:30 پنجشنبه

 سالن اجتماعات 17:00-14:30 پنجشنبه برقی آمار حیاتی

کاربرد کامپیوتر در 

 سالمت و ایمنی
 سایت 10:00-7:30 جمعه مرادی

 ریاضی کاربردی
زین 

 علیان
 106 12:30-11:00 جمعه

 106 14:45-12:45 جمعه مرادی کلیات بهداشت محیط

 49مهر -کارشناسی مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کارشناسی مهندسی 

فناوری صنایع 

ورودی -شیمیایی

 49مهر

 شنبه  اتوکش شیمی آلی-آز
12:30-
14:00 

 دانشگاه آزاد

 107 9:00-7:30 پنجشنبه رستمیان کاربینی

 107 10:45-9:15 پنجشنبه اتوکش شیمی آلی 

 پنجشنبه وحیدپور فیزیک الکتریسیته
11:00-
12:30 

106 

 پنجشنبه میرحاج مکانیک سیاالت 
12:45-
14:15 

101 

 شیمی تجزیه دستگاهی
ارغوان 

 بیدختی
 101 10:45-9:15 جمعه

 جمعه کرم ریاضی عمومی
11:00-
12:30 

101 

 جمعه زین علیان  کاربردیریاضی 
12:30-
14:45 

101 



 49ورودی بهمن  -کارشناسی صنایع شیمیایی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کارشناسی صنایع 

  -شیمیایی 

 دانشگاه آزاد 16:00-14:15 شنبه اتوکش آز شیمی آلی

 107 15:30-14:00 یکشنبه ولی نژاد تفسیر نهج البالغه

 104 17:00-15:30 یکشنبه رستمی مهارت مسئله یابی

 شرکت کلران 17:00-15:00 سه شنبه اسدی شیمی فیزیک-آز

آز شیمی تجزیه 

 دستگاهی
 شرکت کلران 17:00-15:00 چهارشنبه اسدی

 107 9:00-7:30 پنجشنبه برهانی موازنه مواد و انرژی 

 103 10:45-9:15 پنجشنبه رضایی شیمی فیزیک

 102 12:30-11:00 پنجشنبه رضایی ترمودینامیک

کارگاه کاربرد  برق و 

 الکتریسیته
 سایت 17:00-14:30 پنجشنبه نعمت اللهی

 زبان تخصصی
ارغوان 

 104 9:00-7:30 جمعه بیدختی

 102 12:30-11:00 جمعه مرادی مدیریت کسب و کار

تصفیه پساب های 

 102 30;14-12:30 جمعه رضایی صنعتی

 105 17:00-14:30 جمعه زین علیان ریاضی مهندسی 

 

 

 


