
ساعتروز

16:45103-15:15چهارشنبه

18:30101-17:00چهارشنبه

20:15101-18:45چهارشنبه

دانشکده فنی پسران11:30-10:00پنجشنبه

دانشگاه فرهنگیان14:00-12:00پنجشنبه

دانشگاه فرهنگیان16:00-14:00پنجشنبه

18:30101-17:00پنجشنبه

20:15101-18:45پنجشنبه

13:00101-10:30جمعه

16:45101-15:15جمعه

--- خانم شاطری

فیزیک عمومی

ریاضی عمومی

1اندیشه اسالمی

کارورزی

آقای زینعلیان

آقای غفاری

خانم وحیدپور

شیمی معدنی

شیمی تجزیه

زبان تخصصی

شیمی آلی

آقای برهانی

برنامه کالسی رشته شیمی آزمایشگاهی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه شیمی آلی

شماره کالس نام استادنام درس
کالس    

خانم دوستمحمدی

خانم اتوکش

خانم شاطری

خانم تقدسی

خانم اتوکش

خانم شاطری



ساعتروز

18:30103-16:00سه شنبه

20:15103-18:45سه شنبه

20:15103-17:00چهارشنبه

دانشکده فنی پسران15:00-13:30پنجشنبه

17:00101-15:30پنجشنبه

13:00103-11:30جمعه

15:00103-13:30جمعه

16:45101-15:15جمعه

18:30101-17:00جمعه

---

آقای کرمانیقوانین و آیین نامه های ایمنی کار

آقای کرمانی1کارورزی

خانم عبدوسزبان تخصصی

آقای جباریروانشناسی کار

آقای زینعلیانریاضیات

برنامه کالسی رشته ایمنی کار و حفاظت فنی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

93-94ورودی های نیمسال اول سال تحصیلی 

آقای غفاری1اندیشه اسالمی

آقای خیرخواهانکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

آقای کرمانیمبانی ایمنی کار

آقای کرمانیعوامل زیان آور محیط کار

خانم دوستمحمدیآزمایشگاه فیزیک

نام استادنام درس
کالس    

شماره کالس



ساعتروز

19:30104-17:00چهارشنبه

11:15102-09:30پنجشنبه

13:45102-11:30پنجشنبه

سایت15:15-13:45پنجشنبه

16:45102-15:15پنجشنبه

18:30102-17:00پنجشنبه

14:15102-11:30جمعه

16:45101-15:15جمعه

18:30101-17:00جمعه

---

       برنامه کالسی  رشته برق صنعتی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

اصول سیم کشی روشنایی فنی

انتقال توزیع انرژی الکتریکی

زبان فنی

مدار الکتریکی

شماره کالس نام استادنام درس
کالس    

خانم افضلی پور

خانم افضلی پور

خانم همتی

خانم کرم

خانم افضلی پور

خانم افضلی پور

خانم افضلی پور

1اندیشه اسالمی

ریاضی عمومی

رسم فنی برق

آزمایشگاه مدارمنطقی

آقای غفاری

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

آقای پرج1کارورزی

آقای خیرخواهان



                   برنامه کالسی  رشته الکترونیک صنعتی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

ساعتروز

17:45101-15:15سه شنبه

20:15101-17:45سه شنبه

17:00101-15:00چهارشنبه

19:30102-17:00چهارشنبه

11:15103-9:45جمعه

16:45101-15:15جمعه

18:30102-17:00جمعه

نام استادنام درس
کالس    

شماره کالس

خانم کواکبیانادبیات

آقای زینعلیانریاضی پیش

خانم تقدسیزبان عمومی

خانم کرمریاضی عمومی

آقای پرجکاربینی

آقای غفاری1اندیشه اسالمی

خانم وحیدپورفیزیک پیش



ساعتروز

17:45101-15:15سه شنبه

20:15102-17:45سه شنبه

16:45101-14:15چهارشنبه

09:45103-08:00پنجشنبه

دانشگاه فرهنگیان18:00-16:00پنجشنبه

13:00104-11:30جمعه

15:00103-13:30جمعه

16:45101-15:15جمعه

18:30102-17:00جمعه

           برنامه کالسی  رشته ایمنی کارو حفاظت فنی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

کالس    
نام استاد شماره کالسنام درس

93-94ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلی 

خانم کواکبیان

آقای کرمانی

خانم تقدسی

خانم اتوکش

فیزیک پیش

ادبیات

کاربینی

زبان عمومی

آزمایشگاه شیمی پیش

شیمی پیش

ریاضی پیش

خانم اتوکش

آقای زینعلیان

آقای غفاری1اندیشه اسالمی

خانم وحیدپور

آقای زینعلیانریاضیات


