
 « 2کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ترم »

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

الکترونیک 

 (2صنعتی)ترم

::110 – 10:11 شنبه دکتر فروغیقای آ 1کارگاه عمومی  دانشگاه آزاد 

10:11 – 10:11 شنبه اقای نعمت اللهیآ 1کارگاه عمومی برق   دانشگاه آزاد 

آزمایشگاه اندازه گیری 

 1الکتریکی
10:11 – 10:11 یکشنبه آقای نعمت اللهی  دانشگاه آزاد 

10:11 – 10:11 دوشنبه آقای زارعین 1تربیت بدنی  دانشگاه آزاد 

10:11-13:81 سه شنبه قای نعمت اللهیآ 1نقشه کشی و نقشه خوانی  سایت مرکز 

10:10 – 10:10 پنج شنبه خانم افضلی پور 2مدار منطقی  118 

10:11 – 13:81 پنج شنبه خانم افضلی پور 2اندازه گیری الکتریکی  118 

3:11 – 0:81 جمعه آقای زین علیان 2ریاضی کاربردی  111 

0:10 – 11:10 جمعه خانم عمارتی 2اصول سرپرستی  112 

11:11 – 18:11 جمعه خانم عارفی 2کارآفرینی  112 

18:11 – 10:11 جمعه غفاریآقای  2اخالق اسالمی  111 

10:10 – 10:10 جمعه خانم دوست محمدی 8فیزیک عمومی  112 



 «2کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترم »

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

ایمنی کار و حفاظت 

 (2فنی)ترم 

 آزمایشگاه فیزیک کاربردی
خانم دوست 

 محمدی
10:11 – 10:11 یکشنبه  دانشگاه آزاد 

 دانشگاه آزاد  10:11 - 10:11 دوشنبه آقای زارعین تربیت بدنی

10:11 – 13:81 جمعه زادگانآقای  مبانی ایمنی کار  111 

13:10 – 21:10 سه شنبه خانم عبدوس زبان تخصصی   112 

13:10 – 21:10 چهارشنبه خانم و حید پور فیزیک کاربردی   111 

10:10 – 10:10 پنج شنبه خانم حسن نیا شیمی  112 

 111  3:11  – 0:81 جمعه  خانم عارفی گزارش نویسی

0:10 – 10:10 جمعه خانم عمارتی اصول سرپرستی  112 

11:11 – 18:11 جمعه آقای زین علیان آمارو احتماالت  111 

18:81 – 10:11 جمعه آقای غفاری اخالق اسالمی  111 

10:10 – 10:10 جمعه خواهانآقای خیر روش های تولید صنعتی  111 

 



 «8کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترم »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد نام درس رشته
شماره  کالس    

 ساعت روز کالس

ایمنی کار و حفاظت 

 (8فنی)ترم 

10:11 – 10:1 دوشنبه آقای زارعین تربیت بدنی  
دانشگاه 

 آزاد

10:11 – 13:81 سه شنبه آقای زادگان ایمنی تاسیسات = ایمنی ماشین آالت  112 

13:10 – 21:10 سه شنبه آقای زادگان وسایل حفاظت فردی  118 

10:10 – 10:10 چهارشنبه آقای زادگان روش های ایمنی آتش سوزی  112 

10:10 – 21:10 چهارشنبه آقای زادگان ایمنی تاسیسات  112 

10:10 – 10:10 پنج شنبه آقای زادگان روش های ایمنی آتش سوزی  111 

10:10 – 21:10 پنج شنبه آقای زادگان ماشین آالتایمنی   111 

0:10 – 11:10 جمعه خانم عمارتی اصول سرپرستی  112 

11:11 – 18:11 جمعه آقای زین علیان آمارو احتماالت  111 

18:81 – 10:11 جمعه آقای غفاری اخالق اسالمی  111 

10:10 – 10:10 جمعه آقای خیر خواهان روش های تولید صنعتی  111 



 «8کاردانی فنی برق صنعتی ترم »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

 (8برق صنعتی)ترم

11:11-10:11 شنبه آقای پرج plcکارگاه   دانشگاه آزاد 

11:11-10:11 یکشنبه آقای پرج کارگاه برق صنعتی  دانشگاه آزاد 

10:11-10:11 دوشنبه آقای زارعین تربیت بدنی  دانشگاه آزاد 

10:11-10:11 دوشنبه قای پرجآ آزمایشگاه مدار الکتریکی  دانشگاه آزاد 

13:10-21:10 سه شنبه خانم همتی الکترونیک عمومی  111 

10:10-21:10 چهارشنبه قای پرجآ و ترانس  acماشین های   111 

10:11-13:81 پنج شنبه خانم افضلی پور اصول اندازه گیری سنسورها   118 

13:10-21:10 پنج شنبه خانم افضلی پور آزمایشگاه انتقال توزیع  سایت مرکز 

3:11-0:81 جمعه قای زین علیانآ ریاضی کاربردی  111 

11:81-18:11 جمعه خانم عارفی کارآفرینی  111 

:0303-::100 جمعه  آقای غفاری اخالق اسالمی  111 



 

 «8ترم  صنعتی - کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی»

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

شیمی 

-آزمایشگاهی

 (8صنعتی)ترم

 111 0:11  - 11:81 سه شنبه خانم شاطری شیمی تجزیه

11:81 – 18:11 سه شنبه خانم خدام عباسی تربیت بدنی  دانشگاه آزاد 

 خانم ارغوان بیدختی فلزاتخوردگی 
10:10 – 10:10 سه شنبه  118 

 میرحاجخانم  تصفیه آب و فاضالب

10:11 – 13:81 سه شنبه خانم اتوکش شیمی پلیمر  111 

11:10 – 18:10 چهارشنبه خانم اتوکش آزمایشگاه پلیمر  دانشگاه آزاد 

10:11 – 10:11 چهارشنبه آقای اسدی آزمایشگاه شیمی معدنی  دانشگاه آزاد 

10:11 – 10:11 چهارشنبه آقای اسدی آزمایشگاه شیمی فیزیک  دانشگاه آزاد 

10:10 – 10:10 پنج شنبه آقای رستمیان شیمی فیزیک  112 

10:11 – 13:81 پنج شنبه خانم ماندگارزاده تکنولوژیهای شیمیایی  112 

13:10 – 21:10 پنج شنبه آقای برهانی اصول محاسبات شیمی صنعتی  111 

3:11 – 0:10 جمعه خانم عارفی گزارش نویسی  111 

11:11- 18:11 جمعه خانم عارفی کارآفرینی  111 

18:81 – 10:11 جمعه آقای غفاری اخالق اسالمی  111 

 



 

 

 « 59-59تحصیلی ورودی نیم سال اول  تولید کلرآلکالیخط  – کاردانی فنی صنایع شیمیایی» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد نام درس رشته
 کالس    

 شماره کالس
 ساعت روز

صنایع شیمیایی خط 

 (1تولید کلرآلکالی)ترم

11:11-10:11 شنبه دکتر فروغیآقای  واحد1-کارگاه عمومی  دانشگاه آزاد 

10:11 – 10:11 یکشنبه خانم دوست محمدی واحد 1-عمومی فیزیک آزمایشگاه  دانشگاه آزاد 

10:11 – 10:11 یکشنبه آقای صانعی واحد1-عمومی شیمیآزمایشگاه   دانشگاه آزاد 

10:11-13:81 چهارشنبه خانم کرم واحد2-ریاضی عمومی  118 

13:10 – 21:10 چهارشنبه خانم وحید پور واحد2-فیزیک عمومی  118 

10:10-10:10 پنج شنبه خانم حسن نیا واحد2-شیمی عمومی  112 

10:11 – 10:11 دوشنبه زارعینآقای  1تربیت بدنی  دانشگاه آزاد 

11:81 – 18:11 سه شنبه خانم خدام عباسی 1تربیت بدنی  دانشگاه آزاد 

11:81 -10:11 سه شنبه خانم اصغری واحد8-فارسی  118 

18:81 – 10:11 جمعه آقای غفاری اخالق اسالمی  111 

10:11-13:81 سه شنبه آقای صانعی واحد1-کاربینی  112 


