
ساعتروز

- 16:30-13:30یک شنبهباغبان1تربیت بدنی 

- 14:30-13:00سه شنبههمتیانآزمایشگاه مکانیک سیاالت

سالن اجتماعات 15:00-14:00چهارشنبهسعدالدیناخالق اسالمی

سالن اجتماعات16:00-15:00چهارشنبهسعدالدیندانش خانواده

15:30 107-14:00پنجشنبهخاتمیانتقال حرارت

17:00107-15:30پنجشنبهخاتمیسیستم های کنترل تاسیسات

 سایت9:00-7:30جمعهقزوینیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

10:45 103-9:15جمعههمتیانشناخت اجزای ماشین

12:30 103-11:00جمعههمتیانمکانیک سیاالت

14:00 103-12:30جمعههمتیانزبان تخصصی

 سایت17:00-14:00جمعههمتیانکارگاه تاسیسات

ساعتروز

-16:30-13:30یکشنبهباغبان1تربیت بدنی 

15:30101-14:00چهارشنبهقیومیرله و حفاظت

9:45102-7:30پنجشنبهرحمانی و ترانسacماشین های 

11:30102-10:00پنجشنبهرحمانیاصول اندازه گیری الکتریکی و سنسورها

13:15102-11:45پنجشنبههمتیاکترونیک عمومی

سایت15:00-13:30پنجشنبههمتیآزمایشگاه الکترونیک عمومی

سایت16:45-15:15پنجشنبههمتیآزمایشگاه مدار الکتریکی

 9:00101-7:30جمعهپرجالکترونیک صنعتی

10:45107-9:15جمعهپرجآزمایشگاه الکترونیک صنعتی

سایت12:30-11:00جمعهنعمت الهیآزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

سایت15:00-12:45جمعهنعمت الهیکارگاه سیم پیچی

 --- همتی2کارورزی 

ساعتروز

-11:30-10:00شنبهمیرحاجآزمایشگاه تجهیزات فرآیندی

13:30-16:30

15:00-16:30

سالن اجتماعات 15:00-14:00چهارشنبهسعدالدیناخالق اسالمی

9:00107-7:30پنجشنبهمیرحاجاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

سالن اجتماعات12:30-11:00پنجشنبهصانعیکارگاه تاسیسات صنعتی

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهصانعیفرآیندهای کلرآلکالی

15:30107-14:00جمعهخاتمینگه داری و تعمیرات در صنایع کلرآلکالی

- --صانعیعملیات فرآیند تولید

- --رستمیان2کارورزی

کاردانی فنی صنایع 

شیمیایی 

تولیدکلرالکالی   

94ورودی بهمن 

1تربیت بدنی 
باغبان 

خرمیان

یک شنبه 

دوشنبه
-

کاردانی برق 

صنعتی ورودی 

94بهمن 

94بهمن- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

کاردانی مکانیک 

95ورودی مهر 

94بهمن- کاردانی برق صنعتی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

95مهر- کاردانی مکانیک

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس



ساعتروز

-11:30-10:00شنبهمیرحاجآزمایشگاه تجهیزات فرآیندی

13:30-16:30

15:00-16:30

9:00107-7:30پنجشنبهمیرحاجاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

سالن اجتماعات12:30-11:00پنجشنبهصانعیکارگاه تاسیسات صنعتی

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهصانعیفرآیندهای کلرآلکالی

9:00107-7:30جمعهصانعیکنترل تولید در صنایع کلرآلکالی 

11:30105-9:15جمعهصانعیالکتروالیزر

14:00107-12:30جمعهخاتمیبهره برداری و نگه داری از تاسیسات صنعتی

---صانعیعملیات فرآیند تولید

---رستمیانآشنایی با موازنه مواد و انرژی

ساعتروز

-12:30-11:00شنبه وحیدپور آزمایشگاه فیزیک عمومی 

13:30-16:30

15:00-16:30

16:15107-14:00سه شنبهاصغریفارسی

9:00106-7:30پنجشنبهناظمیانریاضی عمومی

10:45106-9:15پنجشنبهوحیدپورفیزیک عمومی

14:00106-12:30پنجشنبهتقدسیزبان عمومی

-15:30-14:00پنجشنبهاسدیآزمایشگاه شیمی عمومی  

17:00103-15:30پنجشنبهنصیریشیمی عمومی 

---صانعیکاربینی 

ساعتروز

13:30-16:30

15:00-16:30

16:15107-14:00سه شنبهاصغریفارسی

سالن اجتماعات1500-14:00چهارشنبهسعدالدیناخالق اسالمی

سالن اجتماعات16:00-15:00چهارشنبهسعدالدیندانش خانواده

سالن اجتماعات9:00-7:30پنجشنبهزادگانروشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

سالن اجتماعات10:45-9:15پنجشنبهزادگانایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث

12:30107-11:00پنجشنبهزادگانمهندسی فاکتورهای انسانی

14:00107-12:30پنجشنبهزادگانایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

سالن اجتماعات15:30-14:00پنجشنبهزادگانکارگاه ایمنی و حفاظت فنی

10:45101-9:15جمعهزین علیانآمار و احتماالت کاربردی

12:30107-11:00جمعهزین علیانمدیریت ایمنی و بهداشت کار

RE#--مرادی2کارورزی F !

  کاردانی ایمنی 

کارو      حفاظت 

فنی     ورودی 

94بهمن

1تربیت بدنی 
باغبان 

خرمیان

یک شنبه 

دوشنبه
-

94بهمن  –کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

کاردانی فنی 

صنایع شیمیایی  

تولیدکلرالکالی 

96ورودی مهر

1تربیت بدنی 
باغبان 

خرمیان

یکشنبه 

دوشنبه
-

96مهر- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

کاردانی فنی 

صنایع شیمیایی  

تولیدکلرالکالی 

95ورودی مهر

1تربیت بدنی 
باغبان 

خرمیان

یک شنبه 

دوشنبه
-

95مهر- تولیدکلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی



ساعتروز

16:30-13:30یک شنبه

16:30-15:00دوشنبه

16:15 107-14:00سه شنبهاصغریفارسی

سالن اجتماعات 1500-14:00چهارشنبهسعدالدیناخالق اسالمی

سالن اجتماعات 16:00-15:00چهارشنبهسعدالدیندانش خانواده

سالن اجتماعات 9:00-7:30پنجشنبهزادگانروشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

سالن اجتماعات 10:45-9:15پنجشنبهزادگانایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث

12:30 101-11:00پنجشنبهتقدسیزبان تخصصی

14:00 107-12:30پنجشنبهزادگانایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

سالن اجتماعات15:30-14:00پنجشنبهزادگانکارگاه ایمنی و حفاظت فنی

سالن اجتماعات17:00-15:30پنجشنبهزادگانعوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آن ها

سایت9:00-7:30جمعهقزوینیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

10:45101-9:15جمعهزین علیانآمار و احتماالت کاربردی

ساعتروز

13:30-16:30

15:00-16:30

سالن اجتماعات16:00-15:00چهارشنبهسعدالدیندانش خانواده

9:00103-7:30پنجشنبهوحیدپورفیزیک کاربردی

10:45103-9:15پنجشنبهناظمیانریاضی پیش   

12:30103-11:00پنجشنبهقاسمیانفیزیک پیش  

14:00106-12:30پنجشنبهتقدسیزبان عمومی 

15:30103-14:00پنجشنبهنصیریشیمی پیش

15:30106-14:00جمعهزین علیانریاضیات

17:00106-15:30جمعهرضاییشیمی

---مرادیکاربینی

ساعتروز

13:30-12:00یک شنبه

15:00-13:30دوشنبه

سالن اجتماعات15:30-14:00سه شنبه کرمانیمولفه های بازرسی ریسک

15:30107-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

سالن اجتماعات17:00-16:00چهارشنبهسعدالدیناندیشه اسالمی

سالن اجتماعات9:45-7:30جمعهکرمانیعوامل فیزیکی در صنعت

سالن اجتماعات12:00-9:45جمعهکرمانیتنظیم شرایط محیطی در صنعت

سالن اجتماعات15:30-14:00جمعهعربیانتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

17:00 107-15:30جمعهاحسانیمدیریت منابع انسانی

- --عبدوس2کارورزی

94بهمن- HSEکارشناسی 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

کارشناسی    

HSE  ورودی   

94بهمن 

2تربیت بدنی
باغبان 

خرمیان
- 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

 96مهر- کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی 

  کاردانی ایمنی 

کارو      حفاظت 

فنی     ورودی 

96مهر

1تربیت بدنی 
    باغبان    

خرمیان

یکشنبه 

دوشنبه
-

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

  کاردانی ایمنی 

کاروحفاظت فنی 

95ورودی مهر

1تربیت بدنی 
باغبان 

خرمیان
 -

95مهر  –کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی



ساعتروز

13:30-12:00یک شنبه

15:00-13:30دوشنبه

15:30106-14:00سه شنبه رستمیمهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

سالن اجتماعات17:00-15:30سه شنبهکرمانیعوامل انسانی در محیط کار

18:30107-17:00سه شنبهزادگانایمنی صنعتی

سالن اجتماعات9:45-7:30جمعهکرمانیعوامل فیزیکی در صنعت 

سالن اجتماعات12:00-9:45جمعهکرمانیتنظیم شرایط محیطی در صنعت

سالن اجتماعات14:00-12:00جمعهکرمانیایمنی مواد شیمیایی

سالن اجتماعات15:30-14:00جمعهعربیانتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

17:00107-15:30جمعهاحسانیمدیریت منابع انسانی 

ساعتروز

-15:00-13:30دوشنبهخرمیان2تربیت بدنی 

سالن اجتماعات15:30-14:00سه شنبهکرمانیمولفه های بازرسی ریسک

سالن اجتماعات17:00-15:30سه شنبهکرمانیعوامل انسانی در محیط کار

15:30106-14:00چهارشنبهکرمآمار حیاتی

سالن اجتماعات17:00-16:00چهارشنبهسعدالدیناندیشه اسالمی

12:30106-11:00پنجشنبهحیدریهشیمی تجزیه

14:00103-12:30پنجشنبهکرمریاضی کاربردی

15:30106-14:00پنجشنبهمرادیکلیات بهداشت محیط

17:00106-15:30پنجشنبهمرادیروانشناسی صنعتی

- --عبدوسکاربینی

ساعتروز

13:30-12:00یک شنبه

15:00-13:30دوشنبه

15:30107-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

17:00107-15:30چهارشنبههمتیانکارگاه کنترل فرآیند

 12:30 105-11:00پنجشنبهمیرحاجصنایع شیمیایی

14:00105-12:30پنجشنبهمیرحاجاصول عملیات واحد

9:00105-7:30جمعههمتیانکنترل فرآیند

سایت10:45-9:15جمعهرستمیانکارگاه کاربرد رایانه در صناع شیمیایی

12:30 104-11:00جمعهرستمیانکارگاه اصول عملیات واحد

14:00 105-12:30جمعهرستمیانطراحی راکتورهای شیمیایی

سالن اجتماعات15:30-14:00جمعهعربیانتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

---رستمیانپروژه

 ---شاطری2کارورزی 

2تربیت بدنی
باغبان 

خرمیان
- 

  مهندسی 

فناوری   صنایع 

شیمیایی ورودی 

94بهمن 

 94بهمن- مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

95مهر - HSEکارشناسی 

 HSE  کارشناسی 

96  ورودی مهر 

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس

96مهر- HSEکارشناسی 

کارشناسی    

HSE     ورودی

95مهر 

2تربیت بدنی
باغبان 

خرمیان
-

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس



ساعتروز

-10:30-9:00شنبهوحیدپورآزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

-13:00-11:30شنبهمیرحاجآزمایشگاه انتقال حرارت

12:00-13:30

13:30-15:00

15:30106-14:00سه شنبهرستمیمهارت مسئله یابی و تصمیم گیری

15:30107-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

17:00103-15:30چهارشنبهکرممحاسبات عددی

9:00101-7:30پنجشنبهارغوانیزبان تخصصی

10:45101-9:15پنجشنبهمیرحاجانتقال جرم

14:00101-12:30پنجشنبهمرادیمدیریت کسب و کار و بهره وری

15:30107-14:00پنجشنبهخاتمیانتقال حرارت

-17:00-15:30پنجشنبهاسدیآزمایشگاه شیمی فیزیک

سالن اجتماعات15:30-14:00جمعهعربیانتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

---رستمیانموازنه مواد و انرژی

ساعتروز

-15:00-13:30دوشنبهخرمیان 2تربیت بدنی 

15:30107-14:00چهارشنبهخراسانیانآشنایی با دفاع مقدس

سالن اجتماعات17:00-16:00چهارشنبهسعدالدیناندیشه اسالمی

9:00107-7:30پنجشنبهمیرحاجاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

10:45107-9:15پنجشنبهارغوانیشیمی کاربردی

12:30104-11:00پنجشنبهوحیدپورفیزیک الکتریسیته

سالن اجتماعات14:00-12:30پنجشنبهصانعیفرآیندهای کلرآلکالی 

15:30104-14:00جمعهرضاییمبانی ترمودینامیک

17:00104-15:30جمعهزین علیان2ریاضی عمومی 

- --صانعی کاربینی

شماره کالس

96مهر –تولید کلرآلکالی -مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

    مهندسی 

فناوری     صنایع 

شیمیایی  ورودی 

95مهر

تربیت بدنی 
باغبان 

خرمیان

یک شنبه 

دوشنبه
-

مهندسی فناوری 

-صنایع شیمیایی

تولید کلرآلکالی 

96مهر

نام مدرسنام درسرشته
کالس

95مهر- مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

نام مدرسنام درسرشته
کالس

شماره کالس


