
ساعتروز

سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهعمارتیاصول سرپرستی
17:00106-15:30چهارشنبهعمارتیگزارش نویسی

12:30106-11:00پنجشنبههمتیانکارگاه جوشکاری
15:30105-14:00پنجشنبهقزوینی نژادتاسیسات و پروژه
17:00103-15:30پنجشنبهقزوینی نژادروش های تولید 

9:00107-7:30جمعههمتیانمبانی کنترل خوردگی

10:45107-9:15جمعههمتیانبرنامه ریزی، سرویس و نگه داری تاسیسات

12:30107-11:00جمعههمتیانموتورهای حرارتی داخلی 
15:30107-14:00جمعهزین علیانایمنی و بهداشت محیط کار

ساعتروز
سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهعمارتیاصول سرپرستی
17:00106-15:30چهارشنبهعمارتیگزارش نویسی

12:30107-11:00پنجشنبهصانعیکارگاه الکتروالیزر
سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهزادگانایمنی کلر و سود

15:30106-14:00پنجشنبهسعدالدیناخالق اسالمی
17:00107-15:30پنجشنبهخاتمینگه داری و تعمیرات در صنایع کلرآلکالی

- --صانعی2کارورزی 
سایت9:00-7:30پنجشنبههمتیکارگاه برق و ابزار دقیق

10:45106-9:15پنجشنبهنصیریزبان فنی و کاتالوگ خوانی
سالن اجتماعات10:45-9:15پنجشنبهمیرحاجاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

17:00105-15:30پنجشنبهرستمیانآشنایی با موازنه مواد و انرژی
15:30107-14:00جمعهزین علیانایمنی و بهداشت محیط کار

ساعتروز
سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهعمارتیاصول سرپرستی
سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهسعدالدین1اندیشه اسالمی 

سایت9:00-7:30پنجشنبههمتیکارگاه برق و ابزار دقیق
10:45106-9:15پنجشنبهنصیریزبان فنی و کاتالوگ خوانی

12:30106-11:00پنجشنبههمتیانکارگاه عمومی
14:00107-12:30پنجشنبهصانعیشیمی کلرآلکالی

15:30106-14:00پنجشنبهسعدالدیناخالق اسالمی
17:00105-15:30پنجشنبهرستمیانآشنایی با موازنه مواد و انرژی
15:30107-14:00جمعهزین علیانایمنی و بهداشت محیط کار

17:00106-15:30جمعهرضاییآشنایی با ترمودینامیک
15:30106-14:00سه شنبهنصیریشیمی عمومی
17:00106-15:30سه شنبهکرمریاضی عمومی

95مهر- کاردانی مکانیک 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

95مهر-تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

شماره کالس

 کاردانی فنی

  صنایع شیمیایی

 تولیدکلرالکالی

96ورودی مهر

نام مدرسنام درسرشته
کالس

96مهر- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

کاردانی مکانیک 

95ورودی مهر 

کاردانی فنی صنایع 

شیمیایی 

تولیدکلرالکالی   

95ورودی مهر 



ساعتروز

سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهعمارتیاصول سرپرستی
سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهسعدالدین1اندیشه اسالمی 

سالن اجتماعات9:00-7:30پنجشنبهزادگانمهندسی فاکتورهای انسانی
سالن اجتماعات10:45-9:15پنجشنبهزادگانایمنی تاسیسات الکتریکی

سالن اجتماعات12:30-11:00پنجشنبهزادگانایمنی ماشین آالت
سالن اجتماعات15:30-14:00پنجشنبهزادگانروش های ایمنی آتش سوزی

سالن اجتماعات15:30-14:00جمعهکرمانیوسایل حفاظت فردی
17:00107-15:30جمعهزین علیانمدیریت ایمنی و بهداشت کار

ساعتروز
سالن اجتماعات15:30-14:00چهارشنبهعمارتیاصول سرپرستی
سالن اجتماعات17:00-15:30چهارشنبهسعدالدین1اندیشه اسالمی 
15:30106-14:00پنجشنبهسعدالدیناخالق اسالمی

17:00103-15:30پنجشنبهقزوینی نژادروش های تولید صنعتی
سالن اجتماعات9:00-7:30جمعهمرادیمبانی ایمنی کار

سالن اجتماعات10:45-9:15جمعهکرمانیعوامل زیان آور محیط کار
14:00107-12:30جمعهزین علیانآمار و احتماالت کاربردی

15:30106-14:00جمعهآقا بیگیروانشناسی کار
17:00105-15:30جمعهتقدسیزبان تخصصی

-اعالم می گردداعالم می گرددوحیدپورآزمایشگاه فیزیک
15:30106-14:00سه شنبهنصیریشیمی عمومی
17:00106-15:30سه شنبهکرم ریاضی عمومی

ساعتروز
15:30106-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

17:00107-15:30چهارشنبهولی نژادتفسیر موضوعی قرآن کریم
15:30107-14:00پنجشنبهخاتمیتهویه صنعتی
17:00106-15:30پنجشنبهسعدالدین2اندیشه اسالمی 

سالن اجتماعات12:30-11:00جمعهکرمانیتاثیر پرتوها و میدان های مغناطیسی
سالن اجتماعات14:00-12:30جمعهکرمانیمولفه های بازرسی ریسک

15:30106-14:00جمعهآقا بیگیروانشناسی کار
---مرادی-کرمانی2کارورزی 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

95مهر –کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

95مهر - HSEکارشناسی 

 کاردانی ایمنی 

کار و حفاظت فنی 

95ورودی مهر

 HSEکارشناسی 

95ورودی مهر 

شماره کالس

 96مهر- کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

 کاردانی ایمنی 

کار و حفاظت فنی 

96ورودی مهر

نام مدرسنام درسرشته
کالس



ساعتروز
سالن اجتماعات15:30-14:00سه شنبهمرادیکاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت

سالن اجتماعات17:00-15:30سه شنبهرستمیمدیریت در بحران
17:00106-15:30سه شنبهکرمریاضیات کاربردی

سالن اجتماعات18:30-17:00سه شنبهزادگانمهندسی ایمنی

سالن اجتماعات20:00-18:30سه شنبهزادگانآلودگی هوا

15:30106-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

17:00103-15:30چهارشنبهحیدریهشیمی تجزیه

15:30103-14:00پنجشنبهبهرامی نسبفیزیک کاربردی
سالن اجتماعات17:00-15:30پنجشنبهزادگانایمنی مواد شیمیایی

ساعتروز

15:30107-14:00چهارشنبهمیرحاجاصول عملیات واحد

17:00107-15:30چهارشنبهولی نژادتفسیر موضوعی قرآن کریم

سایت9:00-7:30جمعهرستمیانکارگاه کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی

سایت10:45-9:15جمعهرستمیانکارگاه اصول عملیات واحد

12:30106-11:00جمعهرستمیانطراحی راکتورهای شیمیایی

14:00106-12:30جمعهرضاییصنایع شیمیایی

سایت15:30-14:00جمعههمتیانکارگاه کنترل فرآیند

سالن اجتماعات17:00-15:30جمعههمتیانکنترل فرآیند

---رستمیانپروژه

---شاطری2کارورزی 

ساعتروز

15:30107-14:00چهارشنبهمیرحاجعملیات واحد صنعتی

17:00107-15:30چهارشنبهولی نژادتفسیر موضوعی قرآن کریم

9:00107-7:30پنجشنبهمیرحاجاصول کارکرد و طراحی تبادلگرهای حرارتی

10:45107-9:15پنجشنبهمیرحاجاصول کارکرد و طراحی تجهیزات فرآیندی

12:30105-11:00پنجشنبهرحمانیکنترل صنعتی

14:00106-12:30پنجشنبهحیدریهشیمی و الکتروشیمی فرآیندهای کلرآلکالی

 ID&P و PFDکارگاه ترسیم و نقشه خوانی

واحدهای کلرآلکالی
سایت15:30-14:00پنجشنبهرستمیان

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

کلران
15:30105-14:00جمعهرضاییمدیریت آب و پساب در صنعت کلر

سالن اجتماعات17:00-15:30جمعههمتیانکنترل فرآیند شیمیایی

نام مدرسنام درس
کالس

96مهر –تولید کلرآلکالی -مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

مهندسی فناوری 

-صنایع شیمیایی

تولید کلرآلکالی 

96مهر

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

    مهندسی   

فناوری صنایع 

شیمیایی  ورودی 

95مهر

  HSE کارشناسی 

96 ورودی مهر 

96مهر- HSEکارشناسی 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

شماره کالس

95مهر- مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

رشته



ساعتروز

سالن اجتماعات15:30-14:00سه شنبهمرادیکاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت

سالن اجتماعات17:00-15:30سه شنبهرستمیمدیریت در بحران

17:00106-15:30سه شنبهکرمریاضیات کاربردی

سالن اجتماعات18:30-17:00سه شنبهزادگانمهندسی ایمنی

سالن اجتماعات20:00-18:30سه شنبهزادگانآلودگی هوا

15:30106-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

17:00103-15:30چهارشنبهحیدریهشیمی تجزیه

15:30103-14:00پنجشنبهبهرامی نسبفیزیک کاربردی

سالن اجتماعات17:00-15:30پنجشنبهزادگانایمنی مواد شیمیایی

کالس
شماره کالس

  HSE کارشناسی 

96 ورودی مهر 

96مهر- HSEکارشناسی 

نام مدرسنام درسرشته


