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روشهای شناسایی عوامل زیان آور 

محیط کار
96/10/168:00نیما زاده گان باوی کاردانی ایمنی 

96/10/168:00مهسا قاسمیانکاردانی مکانیک- کاردانی ایمنی فیزیک پیش دانشگاهی

96/10/1614:30فهیمه کرمHSEکارشناسی آمار حیاتی 

96/10/1614:30علی کرمانی HSEکارشناسی عوامل فیزیکی در صنعت

96/10/1614:30حسین رستمیانکاردانی کلرآلکالی آشنایی با موازنه انرژی و مواد

96/10/1614:30حسین رستمیانمهندسی صنایع شیمیایی موازنه مواد و انرژی

96/10/1614:30اعظم رحمانی کاردانی برق  و ترانسacماشین 

96/10/1714:30حامد زین علیانکاردانی ایمنی ریاضیات

96/10/1714:30حسین رستمیانمهندسی صنایع شیمیایی طراحی راکتورهای شیمیایی

96/10/1714:30حسین همتیانکاردانی مکانیکمکانیک سیاالت

اصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی
مهندسی - کاردانی کلرآلکالی 

کلرآلکالی
96/10/1714:30سمانه میرحاج

96/10/188:00نیما زاده گان باوی کاردانی ایمنی ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

96/10/188:00علیرضا قیومی کاردانی برق رله و حفاظت

96/10/1814:30علی کرمانی HSEکارشناسی تنظیم شرایط محیطی در صنعت

96/10/1814:30فهیمه کرممهندسی صنایع شیمیایی محاسبات عددی

96/10/1814:30فهیمه کرمHSEکارشناسی ریاضیات کاربردی

96/10/1914:30راضیه ناظمیانکاردانی  کلرآلکالی ریاضی عمومی

96/10/1914:30حسین همتیانکاردانی مکانیکشناخت اجزای ماشین

فرآیندهای کلرآلکالی 
مهندسی - کاردانی کلرآلکالی 

کلرآلکالی
96/10/1914:30آرمین صانعی 

96/10/1914:30پریسا وحیدپورکاردانی ایمنی فیزیک کاربردی

96/10/1914:30حسین همتیانمهندسی صنایع شیمیایی کنترل فرآیندها

96/10/208:00احمدمرادی HSEکارشناسی کلیات بهداشت محیط

96/10/208:00فاطمه همتی کاردانی برقالکترونیک عمومی

96/10/2014:30محمد احسانی HSEکارشناسی مدیریت منابع انسانی

ایمن سازی محیط کار و مدیریت 

حوادث
96/10/2014:30نیما زاده گان باوی کاردانی ایمنی

96/10/2014:30سمانه میرحاجمهندسی صنایع شیمیایی انتقال جرم

96/10/2114:30پریسا وحیدپور مهندسی کلرآلکالی فیزیک الکتریسیته

96/10/2114:30پریسا وحیدپور کاردانی کلرآلکالی فیزیک عمومی

96/10/2114:30آرمین صانعی کاردانی کلرآلکالی الکتروالیزر

96/10/2114:30سید مجتبی خاتمی مهندسی صنایع شیمیایی انتقال حرارت

96/10/2114:30سید مجتبی خاتمی کاردانی مکانیکانتقال حرارت

96/10/2114:30راضیه تقدسی کاردانی ایمنی زبان تخصصی

96/10/2214:30علی کرمانی HSEکارشناسی ایمنی مواد شیمیایی
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96/10/2214:30راضیه ناظمیانکاردانی ایمنی ریاضی پیش دانشگاهی

96/10/2214:30احمد مرادی HSEکارشناسی روانشناسی صنعتی

96/10/2214:30نیما زاده گان باوی کاردانی ایمنی مهندسی فاکتورهای انسانی

96/10/2314:30سمیه ارغوانی بیدختیمهندسی کلرآلکالی شیمی کاربردی

96/10/2314:30حسین سعدالدین تمامی گروه ها دانش خانواده و جمعیت

96/10/2314:30آرمین صانعی کاردانی کلرآلکالی کنترل تولید در صنایع کلرآلکالی

96/10/2314:30احمد مرادی مهندسی صنایع شیمیایی مدیریت کسب و کار و بهره وری

96/10/248:00علی کرمانی HSEکارشناسی موءلفه های بازسی ریسک

96/10/2414:30سمیه ارغوانی بیدختیمهندسی صنایع شیمیایی زبان تخصصی

96/10/2414:30حامد زین علیانکاردانی ایمنیآمار و احتماالت کاربردی

96/10/2414:30سمانه میرحاجمهندسی صنایع شیمیاییاصول عملیات واحدها

96/10/2414:30امیر پرجکاردانی برقالکترونیک صنعتی

96/10/2414:30نیما زاده گان باوی HSEکارشناسی ایمنی صنعتی

96/10/2514:30حامد زین علیانمهندسی کلرآلکالی 2ریاضی عمومی

96/10/2514:30حسین سعدالدین تمامی گروه هااخالق اسالمی

96/10/2514:30راضیه تقدسی تمامی گروه هازبان خارجی عمومی

96/10/268:00مهدی خراسانیانتمامی گروه ها آشنایی با دفاع مقدس

96/10/2614:30علی کرمانی HSEکارشناسی عوامل انسانی در محیط کار

96/10/2714:30سید مجتبی خاتمی کاردانی مکانیکسیستم های کنترل تاسیسات

96/10/2714:30سونیا نصیری کاردانی ایمنیشیمی پیش دانشگاهی

96/10/2714:30سیداحمد حیدریهHSEکارشناسی شیمی تجزیه

96/10/2714:30الهه اصغری تمامی گروه ها فارسی

96/10/2814:30سید مجتبی خاتمی HSEکارشناسی تهویه صنعتی

96/10/2814:30حسین همتیانکاردانی مکانیکزبان تخصصی

عوامل زیان آور محیط کار و اندازه 

گیری آنها
96/10/2814:30نیما زاده گان باوی کاردانی ایمنی

96/10/2814:30افسانه رضائی مهندسی کلرآلکالی مبانی ترمودینامیک محلول ها

96/10/2814:30معصومه عربیان تمامی گروه ها تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

96/10/2814:30اعظم رحمانی کاردانی برق اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها

96/10/2914:30افسانه رضائی کاردانی ایمنی شیمی

96/10/2914:30حامد زین علیانکاردانی ایمنی مدیریت ایمنی و بهداشت کار

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

صنعتی
96/10/2914:30سید مجتبی خاتمی کاردانی کلرآلکالی 

96/10/2914:30سونیا نصیری کاردانی کلرآلکالی شیمی عمومی

96/10/2914:30سمانه میرحاجمهندسی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی

نگهداری و تعمیرات در صنایع 

کلرآلکالی
96/10/2914:30سید مجتبی خاتمی کاردانی کلرآلکالی 

96/10/3014:30حسین سعدالدین تمامی گروه ها  2اندیشه اسالمی 
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مهارت های مسئله یابی و تصمیم 

گیری

- مهندسی صنایع شیمیایی 

HSEکارشناسی 
96/10/3014:30عباس رستمی 

96/10/3014:30مهدی قزوینی کاردانی مکانیک - کاردانی ایمنیکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات


