
 

    99ورودی مهر -HSEرفه ای حارشناسی کرشته  برنامه کالسی

تعداد  نام مدرس نام درس

 واحد

 برنامه کالسی

 00:11-03:51یکشنبه  2 آقای ولی نژاد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 03:51-00:11یکشنبه  2 آقای کرمانی روانشناسی صنعتی

 08:11-09:51 یکشنبه 2 آقای محمودیان عوامل انسانی در محیط کار

 00:11-03:51 سه شنبه 2 خانم تقدسی زبان تخصصی

 03:51-00:11 شنبه سه 2 خانم دوست محمدی تاثیر پرتوها و میدان های مغناطیسی

 08:11-09:51 شنبه سه 2 خانم کرم آمار حیاتی

 00:11-03:51 چهارشنبه 2 آقای احسانی مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

 03:51-00:11 شنبه پنج 2 آقای مرادی صنعتی ایمنی

 - 2 آقای رستمیان-آقای پیوندی 2کارورزی

 

 

 

 99ورودی بهمن -HSEرشته کارشناسی حرفه ای  برنامه کالسی

تعداد  نام مدرس نام درس

 واحد

 کالسی برنامه

 00:11-03:51 یکشنبه 2 نژاد ولی آقای اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ

 03:51-00:11 یکشنبه 5 آقای محمودیان صنعت عوامل فیزیکی در

 08:11-09:51 یکشنبه 5 خانم رضایی ایمنی مواد شیمیایی

 00:11-03:51 شنبه سه 2 خانم تقدسی زبان تخصصی

 03:51-00:11 شنبه سه 2 خانم دوست محمدی تاثیر پرتوها و میدان های مغناطیسی

 00:11-03:51 چهارشنبه 2 احسانیآقای  گیری تصمیم و یابی مسئله های مهارت

 03:51-00:11پنجشنبه  2 آقای احسانی مدیریت در بحران

 00:51-09:11 پنجشنبه 5 آقای مرادی مهندسی ایمنی
 

 



 

 

 0011ورودی بهمن -HSEرشته کارشناسی حرفه ای  برنامه کالسی

تعداد  نام مدرس نام درس

 واحد

 کالسی برنامه

 00:11-03:51 یکشنبه 2 آقای ولی نژاد اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ

 03:51-00:11 یکشنبه 2 آقای مرادی صنعتی روانشناسی

 08:11-09:51 یکشنبه 2 آقای محمودیان کار محیط در انسانی عوامل

 00:11-03:51 شنبه سه 2 خانم تقدسی زبان تخصصی

 08:11-09:51 شنبه سه 2 خانم کرم آمار حیاتی

 00:11-03:51 چهارشنبه 2 خانم شجاعان شیمی تجزیه

 03:51-00:11 چهارشنبه 2 آقای محمودیان محیط بهداشت کلیات

 03:51-00:11 پنجشنبه 2 آقای احسانی مدیریت در بحران

 00:51-09:11 پنجشنبه 2 آقای زین علیان ریاضیات کاربردی

 - 0 آقای پیوندی کاربینی
 

 

 

 99 مهرورودی - و حفاظت فنیکاردانی ایمنی کار رشته  برنامه کالسی      

تعداد  نام مدرس نام درس

 واحد

 کالسی برنامه

 00:11-03:51 یکشنبه 2 آقای احسانی اصول سرپرستی

 03:51-00:11 یکشنبه 2 آقای ولی نژاد زندگی آیین

 00:11-03:51دوشنبه  5 آقای محمودیان کار محیط آور زیان عوامل شناسائی روشهای

 03:51-00:11 دوشنبه 5 آقای شکری ایمنی ماشین آالت

 03:51-00:11 پنج شنبه 5 رحمانیخانم  الکتریکی تاسیسات ایمنی

 00:51-09:11 شنبه پنج 5 آقای احسانی کار ایمنی های نامه آئین و قوانین

 - 2 آقای رستمیان-خانم شاطری 2کارورزی 
 

 

 



 

 

 

 

      99 بهمنورودی - کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنیرشته  برنامه کالسی

 کالسی برنامه تعداد واحد نام مدرس نام درس

 00:11-03:51 یکشنبه 2 آقای احسانی اصول سرپرستی

 03:51-00:11 یکشنبه 2 آقای ولی نژاد آیین زندگی

 00:11-03:51دوشنبه  5 آقای محمودیان کار محیط آور زیان عوامل شناسائی روشهای

 03:51-00:11 دوشنبه 5 شکریآقای  ایمنی ماشین آالت

 00:11-03:51چهارشنبه  2 آقای ابراهیمیان ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

 00:51-09:11چهارشنبه  2 آقای کرمانی روانشناسی کار

 03:51-00:11 پنج شنبه 5 خانم رحمانی الکتریکی تاسیسات ایمنی

 00:51-09:11 شنبه پنج 5 آقای احسانی کار ایمنی های نامه آئین و قوانین
 

 

 

 

 0011بهمن ورودی - کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنیرشته  برنامه کالسی

تعداد  نام مدرس نام درس

 واحد

 کالسی برنامه

 00:11-03:51یکشنبه  2 خانم دوست محمدی فیزیک عمومی

 00:51-09:11 یکشنبه 2 آقای ولی نژاد دانش خانواده و جمعیت

 00:11-03:51 سه شنبه 2 نصیریخانم  شیمی عمومی

 03:51-00:11 سه شنبه 5 خانم تقدسی عمومیی خارجزبان 

 00:11-03:51 چهار شنبه 2 خانم برقی آمار و احتماالت

 00:51-09:11 چهار شنبه 2 آقای کرمانی روانشناسی کار

 03:51-00:11 پنج شنبه 2 آقای زین علیان ریاضی عمومی

 00:51-09:11 پنج شنبه 5 آقای احسانی ایمنی کاراستانداردها و آیین نامه های 

 - 0 آقای رستمیان کاربینی
 



 

 

 

 99مهر  ورودی– تولید کلرآلکالی-کاردانی صنایع شیمیاییرشته  برنامه کالسی

 برنامه کالسی تعداد واحد نام مدرس نام درس

 00:11-03:51 یکشنبه 2 آقای احسانی اصول سرپرستی

 03:51-00:11 یکشنبه 5 رضاییخانم  ایمنی کلر و سود

 00:51-09:11 یکشنبه 2 آقای ولی نژاد دانش خانواده و جمعیت

 03:11-03:51سه شنبه  2 آقای همتیان نگه داری و تعمیرات در صنایع کلرآلکالی

 00:11-03:51چهارشنبه  2 آقای ابراهیمیان ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

 03:51-00:11چهارشنبه  2 خانم نصیری زبان فنی و کاتالوگ خوانی

 00:51-03:11پنج شنبه  0 آقای همتیان کارگاه عمومی

 03:11-00:51پنج شنبه  0 آقای پیوندی کارگاه الکتروالیزر

 - 2 خانم شاطری 2کارورزی
 


