
 
 

 شرکت تولیدی شیمیایی کلران مرکز آموزش علمی کاربردی69-69برنامه کالسی نیم سال دوم سال تحصیلی 
 

 49ورودی بهمن  -کاردانی برق صنعتی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

ورودی  -کاردانی برق صنعتی 

 49بهمن 

 دانشگاه آزاد 00:11-00:11 یکشنبه پرج کارگاه برق صنعتی

 دانشگاه آزاد 00:11-00:11 یکشنبه پرج plcکارگاه 

 010 09:11-00:01 چهارشنبه سعدالدین اده و جمعیتدانش خانو

 019 01:11-03:01 پنجشنبه همتی مدار الکتریکی

 رحمانی مدار منطقی-آز
 پنجشنبه

 سایت 09:11-03:01

 رحمانی  dcماشین های 
 019 09:11-00:01 پنجشنبه

 رحمانی قال توزیعانت
 019 00:01-00:11 پنجشنبه

 019 00:11-03:01 جمعه زین علیان ریاضی کاربردی

 زین علیان کنترل کیفیتمبانی 
 019 03:01-09:11 جمعه

 نعمت اللهی فنی رسم
 سایت 09:11-00:01 جمعه

 نعمت اللهی ماشینهای الکتریکی-آز
 سایت 00:01-00:11 جمعه



 
 

 

 49ورودی مهر -کاردانی کلرآلکالی 

 رشته
 نام مدرس نام درس

 کالس
 شماره کالس

 
 ساعت روز

ورودی  -کاردانی کلرآلکالی 

 49مهر

00:11-00:11 چهارشنبه رستمیان عملیات فرایندی  019 

 010 0:01-4:00 پنجشنبه صانعی کارگاه الکتروالیزر

03:01-09:11 پنجشنبه عمارتی گزارش نویسی  010 

09:11-00:01 پنجشنبه خاتمی نگهداری و تعمیرات  سالن اجتماعات 

00:01-00:11 پنجشنبه صانعی کارگاه تاسیسات صنعتی  سالن اجتماعات 

0:01-4:11 جمعه مرتضی کاربرد فناوری اطالعات  سایت 

01:11-00:90 جمعه صانعی کنترل تولید صنعتی  010 

03:01-09:11 جمعه رستمیان ایمنی کلر و سود  010 

09:11-00:01 جمعه زین علیان ایمنی و بهداشت در صنایع   010 

 

 



 
 

 

 

 

 49ورودی بهمن  -کاردانی کلرآلکالی 

 رشته
 نام مدرس نام درس

 کالس
 شماره کالس

 ساعت روز  

ورودی  -کاردانی کلرآلکالی 

 49بهمن 

09:11-00:01 چهارشنبه سعدالدین خانواده و جمعیتدانش   010 

0:01-4:11 پنجشنبه صانعی کارگاه الکتروالیزر  010 

00:11 – 03:01 پنجشنبه ارغوان بیدختی زبان کاتالوگ خوانی  سالن اجتماعات 

03:01-09:11 پنجشنبه عمارتی گزارش نویسی  010 

ی از تاسیسات بهره بردار

 صنعتی
 خاتمی

 پنجشنبه
00:11-00:01  010 

0:01 -4:11 جمعه صانعی الکتروالیزر  سالن اجتماعات 

01:11-00:90 جمعه خاتمی د صنعتیکنترل تولی  010 

03:01-09:11 جمعه رستمیان و سودایمنی کلر   010 

 010 00:1100:01 جمعه رستمیان آشنایی با موازنه مواد و انرژی



 
 

 

 

 40ورودی مهر -ردانی کلرآلکالی کا

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

ورودی  -کاردانی کلرآلکالی 

 40مهر

09:11-00:01 چهارشنبه سعدالدین دانش خانواده و جمعیت  010 

00:01-00:11 چهارشنبه سعدالدین 0اندیشه اسالمی   010 

00:11-03:01 پنجشنبه بیدختیارغوان  زبان کاتالوگ خوانی  سالن اجتماعات 

03:01-09:11 جمعه همتی کارگاه ابزار دقیق  010 

09:11-00:01 جمعه صانعی شیمی کلرآلکالی  010 

0:01-4:11 جمعه مرتضی کاربرد فناوری اطالعات  سایت 

 جمعه رستمیان آشنایی با ترمودینامیک
01:90-4:00  013 

00:11-03:01 جمعه اسدی شیمی کلرآلکالی-آز آزمایشگاه-010   

09:11-00:01 جمعه زین علیان ایمنی و بهداشت  010 

 جمعه رستمیان آشنایی با موازنه مواد  انرژی
00:11-00:01  010 



 
 

 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 

4:00-01:90 پنجشنبه تقدسی زبان تخصصی  سالن اجتماعات 

00:11-03:01 پنجشنبه جباری اخالق حرفه ای  010 

03:01-09:11 پنجشنبه عمارتی یگزارش نویس  010 

0:01-4:11 جمعه زین علیان آمار احتماالت   010 

00:11-03:01 جمعه کرمانی وسایل حفاظت فردی  سالن اجتماعات 

03:01-09:11 جمعه زاده گان ایمنی ماشین آالت  سالن اجتماعات 

09:11-00:01 جمعه زاده گان ایمنی تاسیسات  سالن اجتماعات 

00:01-00:11 جمعه زاده گان ی ایمنی آتش سوزیروش ها  سالن اجتماعات 

 

  



 
 

 

 40ورودی مهر -کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کاردانی ایمنی کار و 

 مهرورودی  -حفاظت فنی 

40 

0:01-4:11 پنجشنبه تقدسی زبان عمومی  010 

00:11-03:01 پنجشنبه جباری اخالق حرفه ای  010 

03:01-09:11 پنجشنبه عمارتی گزارش نویسی  010 

0:01-4:11 جمعه زین علیان آمار احتماالت  010 

4:11-00:11 جمعه کرمانی عوامل زیان آور محیط کار  010 

03:01-09:11 جمعه مرادی مبانی ایمنی کار  010 

قوانین و آیین نامه های محیط 

 کار
09:11-00:11 جمعه احسانی  010 

  



 
 

 

  

 40ورودی مهر -تاسیسات صنعتی -کاردانی مکانیک 

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کاردانی مکانیک 

 -تاسیسات صنعتی 

 40ورودی مهر

00:01-00:11 دوشنبه همتیان ترمودینامیک-آز  دانشگاه آزاد 

00:11-00:01 دوشنبه همتیان مقاومت مصالح -آز  دانشگاه آزاد 

00:01-00:11 چهارشنبه سعدالدین اندیشه اسالمی  010 

0:00-4:00 پنجشنبه تقدسی زبان عمومی  010 

09:11-00:11 پنجشنبه همتی مبانی برق   

0:01-4:11 جمعه خاتمی ترمودینامیک  019 

4:00-00:01 جمعه همتیان استاتیک و مقاومت مصالح  013 

00:90-09:11 جمعه همتیان رسم فنی  سایت 

09:00-00:00 جمعه آزاد شیمی عمومی علم مواد   019 



 
 

  

 49ورودی بهمن - HSEکارشناسی 

 رشته
 نام مدرس نام درس

 کالس
 شماره کالس

 ساعت روز  

 49ورودی بهمن - HSEکارشناسی 

09:11-00:11 دوشنبه محمودی بیماریهای شغلی  سالن اجتماعات 

03:01-31:11 سه شنبه زاده گان ایمنی صنعتی  سالن اجتماعات 

00:01-00:11 چهارشنبه رستمی مدیریت بحران  سالن اجتماعات 

0:00-4:00 جمعه کرمانی تاثیر پرتوهای مغناطیسی  010 

4:00-01:90 جمعه خاتمی تهویه صنعتی  010 

00:11-00:00 جمعه عبدوس بهداشت آب و فاضالب  010 

00:00-00:01 جمعه عبدوس آلودگی هوا  010 



 
 

 

 

 

 40مهر -(HSE)کارشناسی ایمنی ، سالمت ، محیط زیست در صنایع

 نام درس رشته
نام 

 مدرس
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کارشناسی ایمنی ، سالمت ، 

محیط زیست در 

 40مهر(HSE)صنایع

09:11-00:11 دوشنبه محمودی بیماریهای شغلی  سالن اجتماعات 

00:11-03:01 شنبهسه  زاده گان مهندسی ایمنی  سالن اجتماعات 

کارکرد های زیست 

 محیطی
09:11-00:01 چهارشنبه قلیچ لی  سالن اجتماعات 

00:01-00:11 چهارشنبه رستمی مدیریت بحران  سالن اجتماعات 

0:01-01:11 جمعه  وحیدپور فیزیک کاربردی  010 

00:11-00:00 جمعه عبدوس بهداشت آب و فاضالب  010 

00:00-00:01 جمعه عبدوس هواآلودگی   010 



 
 

 49ورودی بهمن  -ارشناسی صنایع شیمیایی ک

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

–کارشناسی صنایع شیمیایی 

 49ورودی بهمن

 دانشگاه آزاد 3:11-4:01 شنبه میرحاج انتقال حرارت-آز

4:01-00:11 شنبه میرحاج مکانیک سیاالت-آز  دانشگاه آزاد 

00:01-00:11 چهارشنبه سعدالدین 3اندیشه اسالمی   010 

00:11-03:01 پنجشنبه میرحاج انتقال حرارت  010 

 ارغوان بیدختی بهداشت و ایمنی در صنایع
03:01-09:11 پنجشنبه  سالن اجتماعات 

 رستمیان ترمودینامیک
 پنجشنبه

00:01-09:11  010 

 زین علیان ریاضی مهندسی
00:01-00:11 پنجشنبه  010 

0:01-4:11 جمعه اسدی تصفیه پساب-آز  آزمایشگاه-013 

 زین علیان محاسبات عددی
 جمعه

01:90-4:00  019 

 مرادی تحلیل هزینه ومنفعت
00:11-03:01 جمعه  010 

 زارع مکانیک سیاالت 
 جمعه

09:11-03:01  010 

 زارع انتقال جرم
 جمعه

00:01-09  010 

 رستمیان مواد و انرژیموازنه 
 جمعه

00:11-00:01  010 

 



 
 

 

 40مهر -کارشناسی مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

 نام مدرس نام درس رشته
 کالس

 شماره کالس
 ساعت روز

کارشناسی مهندسی فناوری صنایع 

 40ورودی مهر-شیمیایی

00:11 – 03:01 شنبه میرحاج مکانیک سیاالت-آز  دانشگاه آزاد 

00:01 – 00:11 چهارشنبه سعد الدین 3اسالمی اندیشه   010 

0:11-4:00 پنجشنبه نعمت اللهی کارگاه کاربرد برق و الکتریسیته  سایت 

 رضایی شیمی فیزیک
4:00-01:90 پنجشنبه  010 

 رضایی تصفیه پساب
00:11-03:11 پنجشنبه  010 

 ارغوان بیدختی بهداشت و ایمنی در صنایع
 پنجشنبه

09:11-00:11  سالن اجتماعات 

 رستمیان ترمودینامیک
09:11-00:01 پنجشنبه  010 

 زین علیان ریاضی مهندسی
00:11-00:11 پنجشنبه  010 

0:01-4:11 جمعه اسدی تصفیه پساب-آز  آزمایشگاه-013   

 
 اسدی تجزیه دستگاهی-آز

4:00-01:90 جمعه آزمایشگاه-010   

 
 مرادی تحلیل هزینه و منفعت

00:11-03:01 جمعه  010 

 
 رستمیان مکانیک سیاالت

03:01-09:11 جمعه  010 

 
 رستمیان موازنه مواد و انرژی

00:01-00:11 جمعه  010 


