
 امور مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
 

 «1کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترم »

 

 «1 ترم صنعتی برق فنی کاردانی»

 

 «1خط تولید کلرآلکالی ترم -کاردانی صنایع شیمیایی» 

کاردانی ایمنی کار و 
 (1حفاظت فنی)ترم 

 نام استاد نام درس
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

56:51-54:61 یکشنبه آقای رفعیان قوانین و آیین نامه های مدیریت  501 

51:51-54:61 دوشنبه خانم قاسمیان فیزیک پیش  دانشگاهی  506 

50:00-53:80 دوشنبه خانم وحید پور فیزیک کاربردی  508 

53:61-10:51 دوشنبه آقای عباسی ریاضی پیش دانشگاهی  506 

51:51-56:51 پنجشنبه آقای زادگان کاربینی  505 

5:61-55:51 جمعه خانم حسن نیا شیمی  501 

51:51-53:51 جمعه خانم ارغوان بیدختی دانشگاهی شیمی پیش  501 

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

 (5برق صنعتی)ترمکاردانی 

 506  56:51-54:61 شنبه خانم تقدسی زبان عمومی

56:51-54:00 یکشنبه آقای نعمت اللهی کاربینی  508 

51:51-54:61 دوشنبه خانم قاسمیان دانشگاهی فیزیک پیش  506 

50:00-53:80 دوشنبه خانم وحید پور فیزیک الکتریسیته  508 

53:61-10:51 دوشنبه آقای عباسی ریاضی پیش دانشگاهی  506 

56:80-54:61 جمعه خانم اصغری ادبیات فارسی  506 

54:80-55:80 سه شنبه آقای نعمت اللهی کارگاه عمومی برق  دانشگاه آزاد 

 (5کاردانی کلرآلکالی)ترم

 نام استاد نام درس
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

50:00-53:80 دوشنبه خانم وحید پور فیزیک عمومی  508 

 501  5:61-55:51 جمعه خانم حسن نیا شیمی عمومی

55:80-56:51 جمعه آقای رستمیان رایانه در صنایع شیمیایی  سایت مرکز 

56:80-54:61 جمعه خانم اصغری فارسی ادبیات  506 

50:00-53:80 جمعه آقای صانعی کاربینی   505 

 505  53:61-10:51 جمعه خانم ناظمیان ریاضی عمومی

51:80-50:00 یکشنبه خانم قاسمیان آزمایشگاه فیزیک  دانشگاه آزاد 



 امور مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
 

 

 «  1کارشناسی مهندسی فناوری صنایع شیمیایی ترم»

 

 

 « 1ترم    HSEکارشناسی » 

 

 

 

 

 

58:80-51:00 یکشنبه آقای اسدی آزمایشگاه شیمی عمومی  آزاددانشگاه    

 دانشگاه آزاد 58:00-50:80 یکشنبه آقای فروغی کارگاه عمومی

56:00-50:00 شنبهدو آقای حسن آبادی کارگاه برق و ابزار دقیق   
بلوار –فنی و حرفه ای 

شهریور 11  

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

 فناوری مهندسی کارشناسی
 (1ترم) شیمیایی صنایع

51:51-54:61 شنبه خانم نصیری شیمی آلی  501 

50:00-53:80 شنبه خانم میرحاج مکانیک سیاالت   501 

51:51-54:61 یکشنبه خانم ماندگار زاد شیمی تجزیه دستگاهی  506 

51:51-54:61 دوشنبه خانم وحید پور فیزیک الکتریسیته  505 

50:00-55:80 دوشنبه خانم کرم ریاضی کاربردی  506 

50:00-53:80 جمعه آقای صانعی کاربینی  505 

53:61-10:51 جمعه خانم ناظمیان  ریاضی عمومی  505 

58:80-51:00 یکشنبه خانم قاسمیان آزمایشگاه فیزیک  دانشگاه آزاد 

 (5)ترم HSEکارشناسی 

 نام استاد نام درس
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

50:00-53:80 یکشنبه خانم ماندگارزاد شیمی تجزیه   501 

53:61-10:51 یکشنبه آقای قلیچ لی کارکرد های زیست محیطی  508 

51:51-54:61 دوشنبه خانم کرم آمار حیاتی  501 

51:51-56:51 پنج شنبه آقای زادگان کاربینی  505 

5:61-55:51 جمعه آقای جباری روانشناسی صنعتی  508 

55:80-58:00 جمعه آقای عباسی ریاضی کاربردی  508 

58:80-51:00 جمعه آقای مرادی کلیات بهداشت   508 

51:51-54:61 جمعه آقای مرادی عوامل انسانی محیط کار  505 



 امور مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
 

 «3الکترونیک صنعتی ترم  اردانیک» 

 

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

الکترونیک 

 (8صنعتی)ترم

54:00-53:80 شنبه آقای نعمت اللهی واحد5-آزمایشگاه مدار منطقی  سایت مرکز 

53:61-10:51 شنبه آقای عربیان واحد1-مبانی مخابرات  506 

54:00-53:80 یکشنبه خانم همتی واحد8-الکترونیک عمومی  506 

53:61-10:51 یکشنبه آقای شریعت پناهی واحد1-زبان تخصصی  506 

58:80-51:00 دوشنبه آقای پرج واحد1-5کارورزی  501 

58:00-50:00 پنج شنبه آقای حسن آبادی واحد5-کارگاه برق و مدار فرمان  فنی حرفه ای 

3:00-5:80 جمعه پهلووریآقای  واحد1-کاربرد فناوری اطالعات  506 

5:61-58:00 جمعه خانم رحمانی واحد1-ریز پردازنده  506 

58:80-51:00 جمعه آقای زین علیان واحد1-مبانی کنترل کیفیت  505 

51:51-50:61 جمعه آقای پرج واحد8-مدار الکتریکی  505 

58:80-54:00 شنبه خانم دوست محمدی واحد8-فیزیک عمومی  506 

51:51-54:61 دوشنبه آقای نعمت اللهی واحد5-کاربینی  501 

 

 «3کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی ترم »

 

 نام استاد نام درس رشته
 شماره کالس کالس    

 ساعت روز
 

ایمنی کار و حفاظت 

 (8فنی)ترم 

-روشهای شناسایی عوامل زیان آور

 واحد 8
 505 53:61-10:51 شنبه آقای زادگان

54:00-53:80 یکشنبه آقای رفعیان واحد8-قوانین وآیین نامه های مدیریت  501 

53:80-10:51 یکشنبه آقای زادگان واحد5-کارگاه ایمنی و حفاظت  505 

51:51-50:61 دوشنبه زادگانآقای  واحد8-ایمن سازی محیط کار  501 

50:00-58:00 پنجشنبه آقای زادگان واحد1-عوامل زیان آور محیط کار  501 

3:00-5:80 جمعه آقای پهلووری واحد1-کاربرد فناوری اطالعات  506 

5:61-55:51 جمعه آقای سعد الدین واحد1-دانش خانواده و جمعیت  505 

55:80-58:00 جمعه آقای جباری واحد1-اخالق حرفه ای  501 

58:80-51:00 جمعه آقای جباری واحد1-روانشناسی کار  501 

3:00-5:80 شنبه نیاخانم حسن  واحد1-شیمی  506 

5:61-55:51 شنبه آقای زین علیان واحد1-آمار و احتماالت  508 

 

 

 

 



 امور مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
 

 « 4کاردانی ایمنی کار و حفظت فنی ترم » 

 

 «4کاردانی برق صنعتی ترم » 

 

 

 

 

 

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

ایمنی کار و حفاظت 

 (6فنی)ترم 

50:00-53:80 شنبه آقای زادگان واحد1-بهداشتمدیریت ایمنی   505 

53:80-10:51 شنبه آقای زادگان واحد8-روش های شناسایی عوامل زیان آور  505 

 508 51:0058:80 یکشنبه آقای زادگان واحد1-1کارورزی 

50:00-53:80 یکشنبه آقای زادگان واحد1-مهندسی فاکتور  505 

53:80-10:51 یکشنبه آقای زادگان واحد5-کارگاه ایمنی و حفاظت   505 

51:51-50:61 دوشنبه زادگانآقای  واحد8-ایمن سازی محیط کار  505 

50:61-10:51 دوشنبه آقای زادگان واحد8-ایمنی در ارتفاع  505 

3:00-5:80 جمعه آقای شریفی واحد1-گزارش نویسی  508 

5:61-55:51 جمعه آقای سعدالدین واحد 1-دانش خانواده و جمعیت  505 

55:80-58:00 جمعه آقای جباری واحد1-اخالق حرفه ای  501 

5:61-55:51 شنبه آقای زین علیان واحد1-آمار و احتماالت  508 

 نام استاد نام درس رشته
شماره  کالس    

 ساعت روز کالس

 (6برق صنعتی)ترم

50:00-53:80 شنبه خانم افضلی پور واحد1-الکترونیک صنعتی  506 

53:61-10:51 شنبه خانم افضلی پور واحد5-آزمایشگاه الکترونیک صنعتی  سایت مرکز 

54:00-53:80 یکشنبه آقای نعمت اللهی -کارگاه سیم پیچی  سایت مرکز 

53:61-10:51 یکشنبه خانم همتی -آزمایشگاه الکترونیک عمومی  سایت مرکز 

51:51-54:61 دوشنبه آقای پرج واحد1-1کارورزی   508 

50:00-10:00 پنج شنبه آقای حسن آبادی واحد5-آزمایشگاه ماشین الکتریکی  

فنی و 

-حرفه ای

 50بلوار

 شهریور

5:61-55:51 جمعه آقای سعدالدین  واحد1-دانش خانواده و جمعیت  505 

55:80-58:00 جمعه آقای زین علیان  واحد1-ایمنی و بهداشت  505 

58:80-51:00 جمعه آقای زین علیان واحد1-مبانی کنترل کیفیت  505 

51:51-54:61 جمعه آقای قیومی واحد1-رله و حفاظت  508 

50:61-55:80 جمعه آقای پرج واحدdc -1ماشین های   501 



 امور مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
 

 «4کاردانی شیمی ازمایشگاهی ترم » 

 

 «2خط تولید کلرآلکالی ترم  –کاردانی صنایع شیمیایی » 

 

 نام استاد نام درس رشته
شماره  کالس    

 ساعت روز کالس

-شیمی آزمایشگاهی

 (6صنعتی)ترم

 505 3:00501-5:80 شنبه حامد زین علیان واحد5 -اصول استاندارد

5:61-55:51 شنبه خانم شاطری واحد1-اصول کنترل کیفیت  501 

 خانم ارغوان بیدختی واحد 1-علم مواد
  شنبه

54:61-51:51  
508 

 

50:00-53:80 شنبه  اتوکشخانم  واحد1-صنایع نساجی  501 

 5 -نساجی-آزمایشگاه صنایع رنگ

 واحد
55:00-58:00 یکشنبه خانم اتوکش  

دانشگاه 

 آزاد

58:80-51:00 یکشنبه آقای برهانی واحد1-1کارورزی   505 

51:51-54:61 یکشنبه خانم میرحاج واحد 1-پتروشیمی  505 

50:00-53:80 یکشنبه خانم حسن نیا واحد1-صنایع رنگ  508 

53:61-10:51 یکشنبه خانم عمارتی واحد1-اصول سرپرستی  501 

3:00-5:80 جمعه آقای پهلووری واحد1-کاربرد فناوری اطالعات  506 

5:61-55:51 جمعه آقای سعد الدین واحد 1-دانش خانواده و جمعیت  505 

55:80-58:00 جمعه زین علیانآقای  واحد1-ایمنی و بهداشت  505 

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

صنایع شیمیایی خط تولید 

 (1کلرآلکالی)ترم

55:80-58:00 شنبه آقای صانعی واحد 1-کارورزی  506 

56:51-54:61 شنبه خانم تقدسی واحد 8-زبان عمومی  506 

50:00-53:80 شنبه آقای صانعی واحد1-شیمی کلرآلکالی  508 

53:61-10:51 شنبه آقای برهانی واحد 1-موازنه  501 

51:80-50:80 یکشنبه اسدیآقای  واحد-آزمایشگاه شیمی کلرآلکالی  دانشگاه آزاد 

53:61-10:51 یکشنبه خانم عمارتی واحد1-اصول سرپرستی  501 

56:00-50:00 دوشنبه  آقای حسن آبادی واحد5-دقیقکارگاه برق و ابزار   

فنی و حرفه 

 50بلوار -ای

 شهریور

5:61-55:51 جمعه آقای سعد الدین واحد1-دانش خانواده و جمعیت  505 

3:00-5:61 جمعه آقای رستمیان واحد1-ترمودینامیک  508 

55:80- 56:80 جمعه آقای رستمیان واحد8-رایانه در صنایع شیمیایی  سایت مرکز 

3:00-5:80 شنبه خانم حسن نیا واحد1-شیمی عمومی  506 


