
ساعت امتحانتاریخ امتحاننام استادرشتهنام درس

1400/03/2915:00مریم شجاعانHSEکارشناسی شیمی تجزیه

1400/03/2915:00محمدرضا بهرامی نسبHSEکارشناسی فیزیک کاربردی

ایمن سازی محیط کار و مدیریت 

حوادث
1400/03/2915:00مسعود شکریکاردانی ایمنی

مدل سازی و روش های عددی در 

فرآیندهای شیمیایی
1400/03/2915:00حسین رستمیانمهندسی کلرآلکالی

1400/03/2915:00افسانه رضاییکاردانی کلرآلکالیآشنایی با ترمودینامیک

1400/03/2915:00سید مجتبی خاتمیHSEکارشناسی تهویه صنعتی

1400/03/3115:00مهدی خراسانیانمهندسی معدنتهویه در معادن زیرزمینی

1400/03/3115:00اندیشه محمودیانHSEکارشناسی تنظیم شرایط محیطی در صنعت

1400/03/3115:00صفورا بهنامکاردانی ایمنیریاضیات

1400/03/3115:00لطف اله ساالریانHSEکارشناسی روانشناسی صنعتی

1400/03/3115:00افسانه رضاییHSEکارشناسی ایمنی مواد شیمیایی

1400/04/0115:00مسعود شکریکاردانی ایمنیایمنی ماشین آالت

1400/04/0115:00راضیه تقدسیکاردانی ایمنیزبان خارجی عمومی

1400/04/0115:00احمد مرادیHSEکارشناسی مهندسی ایمنی

1400/04/0215:00فهیمه کرمHSEکارشناسی ریاضیات کاربردی

1400/04/0215:00فهیمه کرمکاردانی ایمنیآمار و احتماالت کاربردی

1400/04/0215:00مهدی خراسانیانمهندسی معدنحفریات زیرزمینی با کاربرد خاص

تاثیرات پرتوها و میدان های 

مغناطیسی
1400/04/0215:00افسانه رضاییHSEکارشناسی 

1400/04/0313:00اندیشه محمودیانHSEکارشناسی بیماری های شغلی

1400/04/0313:00افسانه رضاییکاردانی کلرآلکالیایمنی کلر و سود

1400/04/0313:00سمانه میرحاجکاردانی کلرآلکالیآشنایی با موازنه مواد و انرژی

راه اندازی و بهره برداری از واحدهای 

تولید
1400/04/0313:00مهدی پیوندیمهندسی کلرآلکالی

1400/04/0313:00مسعود شکریکاردانی ایمنیروشهای ایمنی آتش سوزی

1400/04/0313:00سونیا نصیریکاردانی ایمنیشیمی

روش های بهینه سازی فرآیندهای 

شیمیایی
1400/04/0515:00آرمین صانعیمهندسی کلرآلکالی

1400/04/0515:00اندیشه محمودیانHSEکارشناسی عوامل انسانی در محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار و اندازه 

گیری آنها
1400/04/0515:00اندیشه محمودیانکاردانی ایمنی

1400/04/0515:00افسانه رضاییکاردانی کلرآلکالیشیمی کلرآلکالی

1400/04/0515:00اعظم رحمانیکاردانی ایمنیایمنی تاسیسات الکتریکی

1400/04/0515:00مهدی خراسانیانHSEکارشناسی آشنایی با دفاع مقدس

1400/04/0515:00محمدرضا بهرامی نسبکاردانی ایمنیفیزیک کاربردی
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1400/04/0615:00فهیمه کرمHSEکارشناسی آمار حیاتی

1400/04/0615:00مهدی خراسانیانمهندسی معدنمکانیزاسیون معادن زیرزمینی

1400/04/0715:00راضیه تقدسیکاردانی ایمنیزبان تخصصی

نگه داری و تعمیرات در صنایع 

کلرآلکالی
1400/04/0715:00حسین همتیانکاردانی کلرآلکالی

1400/04/0715:00محمدرضا ولی نژادتمامی گروه هاانسان در اسالم

1400/04/0715:00اندیشه محمودیانHSEکارشناسی کارکرد های زیست محیطی صنعتی

1400/04/0915:00سمانه میرحاجکاردانی کلرآلکالیاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

1400/04/0915:00احمد مرادیHSEکارشناسی کلیات بهداشت محیط

1400/04/1013:00احمد مرادیHSEکارشناسی ایمنی صنعتی

1400/04/1013:00حسین همتیانکاردانی ایمنیروشهای تولید صنعتی

1400/04/1013:00محمدرضا ولی نژادتمامی گروه هاتفسیر موضوعی نهج البالغه

1400/04/1310:30مهدی قزوینیکاردانی ایمنی(آزمون متمرکز) کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

1400/04/1410:30محمد احسانیکاردانی ایمنی(آزمون متمرکز)اخالق حرفه ای

1400/04/1412:00محمد کرمانیHSEکارشناسی (آزمون متمرکز)روانشناسی کار

1400/04/1612:00محمد احسانیHSEکارشناسی (آزمون متمرکز)مدیریت منابع انسانی

1400/04/2210:30داود پیوندیتمامی گروه ها(آزمون متمرکز)دانش خانواده و جمعیت
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