
ساعتروز

15:30107-14:00چهارشنبهولی نژاد2اندیشه اسالمی 

17:00107-15:30چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

14:00107-12:30پنجشنبهمحمودیانکارکردهای زیست محیطی در صنعت

15:30104-14:00پنجشنبهحیدریهشیمی تجزیه

17:00104-15:30پنجشنبهکرمانیروانشناسی صنعتی

سالن اجتماعات9:00-7:30جمعهمحمودیانمولفه های بازرسی ریسک

سالن اجتماعات10:45-9:15جمعهکرمانیعوامل انسانی در محیط کار

12:30106-11:00جمعهکرمریاضیات کاربردی

سالن اجتماعات14:00-12:30جمعهتقدسیزبان تخصصی

***مرادیکاربینی

 HSEکارشناسی

97ورودی مهر 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

97ورودی مهر - HSEکارشناسی 



ساعتروز
سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهرستمیمهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهاحسانیمدیریت منابع انسانی
12:30107-11:00پنجشنبهبهارتنظیم شرایط محیطی در صنعت

14:00107-12:30پنجشنبهمحمودیانکارکردهای زیست محیطی در صنعت

15:30107-14:00پنجشنبهخاتمیتهویه صنعتی

سالن اجتماعات17:00-15:30پنجشنبهزادگانایمنی صنعتی

سالن اجتماعات12:30-11:00جمعهکرمانیعوامل فیزیکی در صنعت

سالن اجتماعات14:00-12:30جمعهتقدسیزبان تخصصی
سالن اجتماعات17:00-14:00جمعهعربیانتاریخ تحلیلی صدر اسالم

***زادگان1کارورزی 

کالس
شماره کالس

   HSE کارشناسی

96ورودی مهر 

96ورودی مهر- HSEکارشناسی 

نام مدرسنام درسرشته



ساعتروز
15:30107-14:00چهارشنبهولی نژاد2اندیشه اسالمی 

17:00107-15:30چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

15:30103-14:00پنجشنبهزین علیان2ریاضی عمومی 

17:00103-15:30پنجشنبهحیدریهشیمی کاربردی

9:00103-7:30جمعهبهرامی نسبفیزیک الکتریسیته

10:45107-9:15جمعهمیرحاجاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

12:30107-11:00جمعهصانعیالکتروالیزر

14:00106-12:30جمعهرضاییمبانی ترمودینامیک محلول ها 

---کالتهکاربینی

97ورودی مهر- تولید کلرآلکالی-مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

    مهندسی   

فناوری صنایع 

تولید -شیمیایی

ورودی -  کلرآلکالی

97مهر



ساعتروز
سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهرستمیمهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهاحسانیمدیریت منابع انسانی

9:00107-7:30پنجشنبهمیرحاجآزمایشگاه تبادلگرهای حرارتی

10:45107-9:15پنجشنبهکالتهفناوری های نوین در صنعت کلرآلکالی

11:45105-11:00پنجشنبهکالتهکنترل کیفیت و استانداردها در صنعت کلر

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهزادگانتحلیل مخاطرات در واحدهای کلرآلکالی

15:30106-14:00پنجشنبهپیوندیکارگاه اتاق کنترل

آنالیز ریسک و پیامد سیستم در فرآیندهای 

کلرآلکالی
17:00106-15:30پنجشنبهپیوندی

9:00106-7:30جمعهرستمیانسینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

10:45106-9:15جمعهرستمیانآزمایشگاه عملیات واحد صنعتی
نمک و کاستیک - آماده سازی و فرآوری آب

الکتروالیزر
14:00107-12:30جمعهصانعی

سالن اجتماعات17:00-14:00جمعهعربیانتاریخ تحلیلی صدر اسالم

***شاطری1کارورزی 

مهندسی فناوری 

-صنایع شیمیایی

تولید کلرآلکالی 

96ورودی مهر

96ورودی مهر –تولید کلرآلکالی -مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس



ساعتروز

15:30106-14:00چهارشنبهاصغریفارسی

17:00105-15:30چهارشنبهولی نژاددانش خانواده

15:30105-14:00پنجشنبهناظمیانریاضی پیش

17:00105-15:30پنجشنبهدوست محمدیفیزیک پیش

9:00105-7:30جمعهنصیریشیمی

10:45105-9:15جمعهوحیدپورفیزیک کاربردی

12:30105-11:00جمعهتقدسیزبان خارجی

14:00105-12:30جمعهکرمریاضیات

***محمودیانکاربینی

 کاردانی فنی ایمنی 

کار و حفاظت فنی   

97ورودی مهر 

97ورودی مهر- کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس



ساعتروز

15:30106-14:00چهارشنبهاصغریفارسی

17:00106-15:30چهارشنبهمرادیگزارش نویسی

سالن اجتماعات19:15-17:45چهارشنبهزادگانوسایل حفاظت فردی

سالن اجتماعات20:45-19:15چهارشنبهزادگانایمن ساز ی محیط کار و مدیریت حوادث
روش های شناسایی عوامل زیان آور محیط 

کار
سالن اجتماعات9:00-7:30پنجشنبهزادگان

سالن اجتماعات10:45-9:15پنجشنبهزادگانمهندسی فاکتورهای انسانی

سالن اجتماعات12:30-11:00پنجشنبهزادگانایمنی ماشین آالت

9:00107-7:30جمعهقزوینیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 کاردانی فنی ایمنی 

کار و حفاظت فنی   

96ورودی مهر 

96ورودی مهر- کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس



ساعتروز

15:30106-14:00چهارشنبهاصغریفارسی

17:00105-15:30چهارشنبهولی نژاددانش خانواده

آزمایشگاه15:30-14:00پنجشنبهاسدیآز شیمی عمومی

9:00105-7:30جمعهنصیریشیمی عمومی

10:45105-9:15جمعهوحیدپورفیزیک عمومی

12:30105-11:00جمعهتقدسیزبان خارجی

14:00105-12:30جمعهکرمریاضی عمومی

***صانعیکاربینی

 کاردانی فنی 

صنایع شیمیایی 

تولیدکلرالکالی   

97ورودی مهر 

کالس
شماره کالس

97ورودی مهر- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته



ساعتروز
17:00106-15:30چهارشنبهمرادیگزارش نویسی

سالن اجتماعات15:30-14:00پنجشنبهزادگانایمنی کلر و سود
17:00107-15:30پنجشنبهخاتمیبهره برداری و نگه داری از تاسیسات صنعتی

9:00107-7:30جمعهقزوینیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
10:45107-9:15جمعهمیرحاجاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

12:30107-11:00جمعهصانعیالکتروالیزر
14:00107-12:30جمعهصانعیفرآیندهای کلرآلکالی

15:30106-14:00جمعهرضاییآشنایی با ترمودینامیک

 کاردانی فنی 

صنایع شیمیایی 

تولیدکلرالکالی   

96ورودی مهر 

96ورودی مهر- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس


