
ساعت امتحانتاریخ امتحاننام استادرشتهنام درس

مهارت های  مسئله یابی و تصمیم 

گیری
98/03/1914:00عباس رستمیتمامی گروها

98/03/2114:00حسین سعدالدینتمامی گروه هادانش خانواده و جمعیت

98/03/2214:00محمدرضا ولی نژاد کشتلیتمامی گروهاتفسیر موضوعی قرآن کریم

98/03/2514:30مهدی پیوندیمهندسی کلرآلکالیعملیات واحد صنعتی

98/03/2514:30حامد زین علیانمهندسی کلرآلکالی2ریاضی عمومی 

نگه داری و تعمیرات در صنایع 

کلرآلکالی
98/03/2514:30سید مجتبی خاتمیکاردانی کلرآلکالی

98/03/2514:30سعیده دوست محمدیکاردانی ایمنیفیزیک پیش دانشگاهی

98/03/2514:30حامد زین علیانکاردانی ایمنیمدیریت ایمنی و بهداشت کار

98/03/2614:30پریوش پیوندیHSEکارشناسی بیماری های شغلی

مدل سازی و روش های عددی در 

فرآیندهای شیمیایی
98/03/2614:30حسین رستمیانمهندسی کلرآلکالی

عوامل زیان آور محیط کار و اندازه 

گیری آن ها
98/03/2614:30اندیشه محمودیانکاردانی ایمنی

98/03/2714:30احمد مرادیHSEکارشناسی کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت

98/03/2714:30سونیا نصیریکاردانی ایمنیشیمی

اصول کارکرد و طراحی تجهیزات 

فرآیندی

ورودی -مهندسی کلرآلکالی

97مهر 
98/03/2714:30سمانه میرحاج

98/03/2814:30سونیا نصیریمهندسی کلرآلکالیشیمی کاربردی

98/03/2814:30اعظم رحمانیکاردانی ایمنیایمنی تاسیسات الکتریکی

98/03/2814:30فهیمه کرمکاردانی ایمنیآمار و احتماالت کاربردی

98/03/2814:30افسانه رضائیمهندسی صنایع شیمیاییصنایع شیمیایی

تاثیرات پرتوها و میدان های 

مغناطیسی
98/03/2914:30علی کرمانیHSEکارشناسی 

98/03/2914:30فهیمه کرمکاردانی ایمنیریاضیات

اصول کارکرد و طراحی تبادلگرهای 

حرارتی
98/03/2914:30سمانه میرحاجمهندسی کلرآلکالی

98/03/2914:30محمدرضا بهرامی نسبHSEکارشناسی فیزیک کاربردی

98/03/3014:30حسین همتیانکاردانی ایمنیروشهای تولید صنعتی
98/03/3014:30مسعود شکریکاردانی ایمنیروش های ایمنی آتش سوزی

98/03/3114:30آرمین صانعیمهندسی کلرآلکالی(جبرانی)شیمی کلرآلکالی

98/03/3114:30آرمین صانعیکاردانی کلرآلکالیشیمی کلرآلکالی

98/03/3114:30راضیه تقدسیکاردانی ایمنیزبان تخصصی

98/04/0114:30راضیه تقدسیکاردانی ایمنیزبان خارجی عمومی

98/04/0114:30اندیشه محمودیانHSEکارشناسی بهداشت آب و فاضالب

راه اندازی و بهره برداری از واحدهای 

تولید
98/04/0114:30مهدی پیوندیمهندسی کلرآلکالی

98/04/0114:30حسین همتیانمهندسی کلرآلکالیکنترل فرآیندهای شیمیایی

97برنامه امتحانی نیمسال دوم 
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98/04/0214:30حسین همتیانمهندسی صنایع شیمیاییکنترل فرآیندها

اصول و کارکرد تجهیزات 

(جبرانی)فرآیندی

ورودی -مهندسی کلرآلکالی

97بهمن 
98/04/0214:30سمانه میرحاج

98/04/0214:30سمانه میرحاجکاردانی کلرآلکالیاصول و کارکرد تجهیزات فرآیندی

98/04/0214:30مسعود شکریکاردانی ایمنیایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن 

98/04/0314:30محمد کرمانیHSEکارشناسی روانشناسی کار

98/04/0314:30محمد کرمانیکاردانی ایمنیروانشناسی کار

98/04/0314:30حامد زین علیانمهندسی کلرآلکالیکنترل پروژه

98/04/0414:30افسانه رضائیمهندسی کلرآلکالیمبانی ترمودینامیک محلول ها

98/04/0414:30آرمین صانعیکاردانی کلرآلکالیکنترل تولید در صنایع کلرآلکالی

98/04/0414:30سعیده دوست محمدیکاردانی ایمنیفیزیک کاربردی

98/04/0514:30افسانه رضائیمهندسی کلرآلکالیمدیریت آب و پساب در صنعت کلر

98/04/0514:30محمد احسانیکاردانی ایمنیقوانین و آئین نامه های ایمنی کار

98/04/0614:30احمد مرادیکاردانی ایمنیمبانی ایمنی کار

روش های بهینه سازی فرآیندهای 

شیمیایی
98/04/0614:30مهدی پیوندیمهندسی کلرآلکالی

98/04/0614:30پیام بهارHSEکارشناسی مهندسی ایمنی

98/04/0714:30اندیشه محمودیانHSEکارشناسی عوامل فیزیکی در صنعت

98/04/0714:30اعظم رحمانیمهندسی کلرآلکالیکنترل صنعتی

98/04/0714:30محمدرضا بهرامی نسبمهندسی کلرآلکالیفیزیک الکتریسیته

98/04/0714:30راضیه ناظمیانکاردانی ایمنیریاضی پیش دانشگاهی

شیمی و الکتروشیمی فرآیندهای 

کلرآلکالی
98/04/0914:30سید احمد حیدریهمهندسی کلرآلکالی

98/04/0914:30سید مجتبی خاتمیHSEکارشناسی تهویه صنعتی

98/04/0914:30محمد احسانیکاردانی ایمنیاخالق حرفه ای


