
 

 

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

00:11-03:61 دوشنبه روانشناسی کار  کرمانی 

00:11-03:61سه شنبه  کار بهداشت و ایمنی مدیریت  کیانی فیض آبادی 

11:80-16:90 شنبه سه آیین زندگی  داود احسانی 

11:00-16:30 چهارشنبه آن تجهیزات و ارتفاع در کار ایمنی  شکری 

11:80-16:90 چهارشنبه وسایل حفاظت فردی  شکری 

6100:-1170: پنجشنبه مبانی ایمنی کار  محمودیان 

11:80-16:90 پنجشنبه مهندسی فاکتورهای انسانی  مرادی 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

00:11-03:61 دوشنبه 2اندیشه اسالمی  ولی نژاد 

11:00-16:03 چهارشنبه تولید واحدهای از برداری بهره و اندازی راه  پیوندی 

1180:-6190: چهارشنبه گیری تصمیم و یابی مساله های مهارت حسانیمحمد ا   

01:11-00:61جمعه  شیمیایی فرآیندهای سازی بهینه های روش  صانعی 

6130:-1108: جمعه ی در فرآیندهای شیمیاییددمدل سازی و روش های ع  رستمیان 



 

HSE  

 
  

 

 

 

 

 نام درس
 

 نام مدرس برنامه هفتگی

00:11-03:61دوشنبه  2 اسالمی اندیشه  ولی نژاد    

ریسک بازرسی های مولفه 08:11-09:61دوشنبه             محمودیان    

صنعت در محیطی شرایط تنظیم 11:00-16:30 شنبه سه    محمودیان 

11:90-21:61 شنبه سه مغناطیسی های میدان و پرتوها تاثیر آبادی فیض کیانی   

11:80-16:09 چهارشنبه گیری تصمیم و یابی مساله های مهارت حسانیمحمد ا   

6140:-1130: جمعه ایمنی صنعتی رادیم   

03:61-08:11جمعه  صنعت عوامل فیزیکی در  محمودیان 

 

 نام درس
 

 نام مدرس برنامه هفتگی

11:00-16:03 شنبهدو کار روانشناسی  کرمانی 

کار بهداشت و ایمنی مدیریت 11:00-16:03 شنبه سه  آبادی فیض کیانی   

11:80-16:90 شنبه سه آیین زندگی حسانیداود ا   

11:00-16:03 چهارشنبه تجهیزات آنایمنی کار در ارتفاع و   شکری 

11:80-16:90 چهارشنبه وسایل حفاظت فردی  شکری 

6100:-1170: پنجشنبه مبانی ایمنی کار  محمودیان 

11:80-16:90 پنجشنبه مهندسی فاکتورهای انسانی  مرادی 

04:61-03:11جمعه  کار محیط آور زیان عوامل شناسائی روشهای  محمودیان 

6130:-1180:جمعه  سرپرستی اصول حسانیمحمد ا   



  
 

 

 

 

 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

11:00-16:03 دوشنبه 2اسالمی اندیشه  ولی نژاد 

11:80-16:90دوشنبه  الکتروالیزر کاستیک و نمک آب فرآوری و سازی آماده  کالته عربی 

1100:-6130: سه شنبه کلرآلکالی واحدهای در مخاطرات تحلیل  پیوندی 

کلرآلکالی صنعت در نوین های فناوری 1180:-6190:شنبه  سه   کالته عربی 

انسانی منابع مدیریت 11:30-16:07 چهارشنبه  حسانیمحمد ا   

11:80-16:90 چهارشنبه کلر صنعت در پساب و آب مدیریت  رضایی 

11:10-16:00 جمعه شیمیایی راکتورهای طراحی و سینتیک  رضایی 

02:11-06:61جمعه  کلرآلکالی فرآیندهای در سیستم پیامد و ریسک آنالیز  صانعی 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

11:00-16:03شنبه  بهره برداری و نگه داری تاسیسات صنعتی  همتیان 

0اندیشه اسالمی 11:80-16:90شنبه    ولی نژاد 

11:00-16:03 دوشنبه ایمنی و بهداشت محیط کار  صداقتی 

1180:-6190: دوشنبه الکتروالیزر  صانعی 

11:80-16:90شنبه سه  کنترل تولید در صنایع کلرآلکالی  صانعی 

01:11-00:61جمعه  فرآیندی تجهیزات کارکرد و اصول  میرحاج 

04:61-03:11جمعه  فرآیندهای کلرآلکالی  رستمیان 

03:61-08:11جمعه  اصول سرپرستی حسانیمحمد ا   



 

 

 

 

  

 

 

 نام درس
 

 نام مدرس برنامه هفتگی

11:00-16:03دوشنبه  2اسالمی اندیشه  ولی نژاد 

08:11-16:90دوشنبه  ها توربین و ها پمپ  همتیان 

11:80-16:90چهارشنبه  مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری حسانیمحمد ا   

11:30-6170:پنجشنبه  معادن در داری نگه های سیستم تحلیل  خراسانیان 

11:80-16:90پنجشنبه  زیرزمینی معادن در زیست محیط بهداشت و ایمنی  خراسانیان 

01:11-00:11جمعه  زیرزمینی حفریات طراحی  خراسانیان 

00:61-06:11جمعه  زیرزمینی معادن در آتشباری  خراسانیان 

04:61-03:11جمعه  زیرزمینی معادن در فنی خدمات  خراسانیان 

زیرزمینی معادن اقتصادی و فنی بررسی 6130:-1180:جمعه    خراسانیان 

 

 نام درس
 

 نام مدرس برنامه هفتگی

00:11-16:03شنبه  زبان عمومی  تقدسی  

0اندیشه اسالمی 11:80-16:90 شنبه   ولی نژاد 

 کرمانی  11:00-16:03ه شنبدو روانشناسی کار

11:08-16:09شنبه دو ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث  شکری 

6100:-1170:پنجشنبه  مبانی ایمنی کار  محمودیان 

11:80-16:90پنجشنبه  زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنهاعوامل   محمودیان 

04:61-03:11جمعه  کار محیط آور زیان روشهای شناسائی عوامل   محمودیان 

03:61-08:11جمعه  اصول سرپرستی حسانیمحمد ا   



 

 

HSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس نام
 

 نام مدرس برنامه هفتگی

2اندیشه اسالمی 11:00-16:03دوشنبه    ولی نژاد 

11:80-16:90دوشنبه  مولفه های بازرسی رسک  محمودیان 

6170:-1109:سه شنبه  ایمنی مواد شیمیایی  کیانی فیض آبادی 

11:90-21:61سه شنبه  فیزیک کاربردی  بهرامی نسب 

11:00-16:30چهارشنبه  عوامل انسانی در محیط کار  محمودیان 

11:80-16:90چهارشنبه  مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری حسانیمحمد ا   

01:11-00:61جمعه  کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت  مرادی  

11:20-16:60جمعه  مهندسی ایمنی  مرادی 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

00:11-03:61 شنبه زبان خارجی عمومی  خانم تقدسی 

08:11-09:61شنبه  0اندیشه اسالمی ولی نژاد کشتلیآقای    

11:00-16:30 دوشنبه روانشناسی کار  آقای کرمانی 

16:70-11:90 دوشنبه شیمی  خانم نصیری 

11:00-16:30 سه شنبه فیزیک کاربردی  آقای بهرامی نسب 

11:80-16:90 چهارشنبه ریاضیات  خانم کرم 



  

 

 

 

HSE  
 

 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

11:00-16:30 شنبه زبان خارجی عمومی  خانم تقدسی 

16:70-11:09 دوشنبه شیمی عمومی  خانم نصیری 

11:00-16:03 سه شنبه فیزیک عمومی  آقای بهرامی نسب 

08:11-09:61سه شنبه  آئین زندگی  آقای احسانی 

08:11-09:61چهارشنبه  عمومیریاضی   خانم کرم 

 نام مدرس برنامه هفتگی نام درس

00:11-03:61یکشنبه  مولفه های بازرسی ریسک  آقای محمودیان 

08:11-09:61یکشنبه  شیمی تجزیه  خانم شجاعان 

00:11-03:61دوشنبه  2اسالمی اندیشه   آقای ولی نژاد کشتلی 

08:11-09:61دوشنبه  مدیریت در بحران  آقای احسانی 

01:11-00:61جمعه  کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت  آقای مرادی 

02:11-06:61جمعه  ریاضیات کاربردی  خانم کرم 


