
ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد رشتهنام درس

1397/03/2714:30حامد زین علیانکاردانی ایمنی آمار و احتماالت کاربردی

1397/03/2714:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنی روشهای ایمنی آتش سوزی

1397/03/2714:30حامد زین علیانمهندسی کلرآلکالی 2ریاضی عمومی

1397/03/2714:30حسین همتیانکاردانی مکانیک موتورهای حرارتی داخلی

1397/03/2714:30نیما زاده گان باویHSEکارشناسی مهندسی ایمنی

1397/03/2814:30حسین رستمیانکاردانی کلرآلکالی آشنایی با موازنه انرژی و مواد

1397/03/2814:30سمانه میرحاجمهندسی کلرآلکالی اصول عملیات واحدها

1397/03/2814:30سمانه میرحاجمهندسی صنایع شیمیایی عملیات واحد صنعتی

تاثیرات پرتوها و میدانهای 

مغناطیسی
1397/03/2814:30 علی کرمانیHSEکارشناسی 

1397/03/2814:30پریسا وحیدپور کاردانی کلرآلکالی فیزیک عمومی

1397/03/2914:30نیما زاده گان باویHSEکارشناسی ایمنی مواد شیمیایی

1397/03/2914:30عباس قزوینی نژادکاردانی ایمنی روشهای تولید

1397/03/2914:30عباس قزوینی نژادکاردانی مکانیک روشهای تولید صنعتی

1397/03/2914:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنیمهندسی فاکتورهای انسانی

نگهداری و تعمیرات در صنایع 

کلرآلکالی
1397/03/2914:30سید مجتبی خاتمی کاردانی کلرآلکالی 

1397/03/3014:30آرمین صانعی کاردانی کلرآلکالی شیمی کلر آلکالی

1397/03/3014:30حسین همتیانمهندسی صنایع شیمیایی کنترل فرآیندها

1397/03/3014:30حسین همتیانمهندسی کلرآلکالی کنترل فرآیندهای شیمیایی

1397/03/3014:30علی کرمانی HSEکارشناسی موءلفه های بازسی ریسک

1397/03/3114:30نیما زاده گان باویHSEکارشناسی آلودگی هوا

1397/03/3114:30سمانه میرحاجکاردانی کلرآلکالی اصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

برنامه ریزی،سرویس و نگهداری 

تاسیسات
1397/03/3114:30حسین همتیانکاردانی مکانیک 

عوامل زیان آور محیط کار و اندازه 

گیری آنها
1397/03/3114:30علی کرمانی کاردانی ایمنی

1397/03/3114:30حامد زین علیانکاردانی برقمبانی کنترل کیفیت

1397/03/3114:30علی کرمانی کاردانی ایمنیوسایل حفاظت فردی

1397/04/0114:30نیما زاده گان باویکاردانی کلرآلکالی ایمنی کلر و سود

1397/04/0114:30سید مجتبی خاتمی HSEکارشناسی تهویه صنعتی

1397/04/0114:30سونیا نصیریکاردانی کلرآلکالی شیمی

1397/04/0114:30سونیا نصیریکاردانی ایمنی شیمی عمومی

شیمی و الکتروشیمی فرآیندهای 

کلرآلکالی
1397/04/0114:30سیداحمد حیدریهمهندسی کلرآلکالی 

1397/04/0114:30حسین رستمیانمهندسی صنایع شیمیایی طراحی راکتورهای شیمیایی

1397/04/0214:30افسانه رضائی کاردانی کلرآلکالی آشنایی با ترمودینامیک

1397/04/0214:30افسانه رضائی مهندسی صنایع شیمیایی ترمودینامیک

1397/04/0214:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنی ایمنی ماشین آالت

 96برنامه امتحانی نیمسال دوم 



ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد رشتهنام درس

1397/04/0214:30عباس قزوینی نژادکاردانی مکانیک تاسیسات و پروژه

1397/04/0214:30محمدرضا بهرامی نسب HSEکارشناسی فیزیک کاربردی

1397/04/0214:30احمد مرادیکاردانی ایمنی مبانی ایمنی کار

1397/04/038:30ارمغان عمارتی تمامی گروه ها اصول سرپرستی

اصول کارکرد و طراحی تجهیزات 

فرآیندی
1397/04/0314:30سمانه میرحاجمهندسی کلرآلکالی 

1397/04/0314:30عباس رستمی HSEکارشناسی مدیریت در بحران

1397/04/0314:30سمانه میرحاجمهندسی صنایع شیمیایی مکانیک سیاالت

1397/04/0414:30سید مجتبی خاتمیکاردانی مکانیک انتقال حرارت

1397/04/0414:30سید مجتبی خاتمی مهندسی صنایع شیمیاییانتقال حرارت

1397/04/0414:30حسین سعدالدین تمامی گروه ها(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی

1397/04/0414:30فهیمه کرمکاردانی کلرآلکالیریاضی عمومی

1397/04/0414:30فهیمه کرمکاردانی ایمنیریاضیات

1397/04/0414:30فهیمه کرمHSEکارشناسی ریاضیات کاربردی

1397/04/0414:30افسانه رضائی مهندسی کلرآلکالیمدیریت آب و پساب در صنعت کلر

1397/04/058:30سونیا نصیریکاردانی کلرآلکالیزبان فنی و کاتالوگ خوانی

1397/04/0514:30نیما زاده گان باویکاردانی ایمنی ایمنی تاسیسات الکتریکی

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

صنعتی
1397/04/0514:30حسین همتیان کاردانی کلرآلکالی

1397/04/0514:30آتوسا آقابیکی کاردانی ایمنیروانشناسی کار

1397/04/0514:30آتوسا آقابیکی HSEکارشناسی روانشناسی کار

1397/04/0514:30حسین همتیانکاردانی مکانیکمبانی کنترل خوردگی

1397/04/0614:30حسین سعدالدین تمامی گروه ها اخالق اسالمی

اصول کارکرد و طراحی تبادلگرهای 

حرارتی
1397/04/0614:30سمانه میرحاجمهندسی کلرآلکالی 

1397/04/0614:30احمد مرادی HSEکارشناسی ایمنی صنعتی

1397/04/0614:30احمد مرادی HSEکارشناسی کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت

1397/04/0714:30مهدی خراسانیان تمامی گروه ها آشنایی با دفاع مقدس

1397/04/0714:30افسانه رضائی مهندسی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی

1397/04/0714:30ارمغان عمارتی تمامی گروه ها گزارش نویسی

1397/04/0714:30حامد زین علیانکاردانی ایمنی مدیریت ایمنی و بهداشت کار

1397/04/0814:30علی کرمانی کاردانی ایمنی ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

ایمنی و بهداشت محیط کار
کاردانی مکانیک ، کاردانی 

کلرآلکالی
1397/04/0814:30حامد زین علیان

1397/04/0814:30راضیه تقدسی کاردانی ایمنی زبان تخصصی

1397/04/0814:30سید احمد حیدریه HSEکارشناسی شیمی تجزیه

1397/04/0814:30اعظم رحمانی مهندسی کلرآلکالی کنترل صنعتی

1397/04/0914:30حسین سعدالدین تمامی گروه ها 1اندیشه اسالمی

1397/04/0914:30محمدرضا ولی نژاد تمامی گروه هاتفسیر موضوعی قرآن


