
89بهمن ورودی   - HSE  کارشناسی حرفه ای ه شده رشتهئدروس ارا  

 

 

 

 نام درس
 

 نام مدرس تعداد واحد تاریخ برگزاری کالس

03:41-00:11سه شنبه  تفسیر موضوعی قرآن کریم   آقای ولی نژاد 2 

00:11-03:41سه شنبه  صنعتعوامل فیزیکی در   آقای محمودیان 4 

محمودیان آقای 4 00:11-03:41پنجشنبه  آلودگی هوا  

1100:-4130: پنجشنبه بهداشت آب و فاضالب محمودیان آقای 4   



8938مهرورودی    - HSE  کارشناسی حرفه ای ه شده رشتهئدروس ارا                     

                     

 

مدرسنام  تعداد واحد کالس برگزاری روز نام درس  

4100:-1100: دوشنبه تهویه صنعتی  آقای خاتمی 2 

محمودیان آقای 2 00:41-21:11دوشنبه  تنظیم شرایط محیطی در صنعت  

 آقای ولی نژاد 2 03:41-00:11 شنبه سه تفسیر موضوعی نهج البالغه

محمودیان آقای 4 00:11-03:41سه شنبه  عوامل فیزیکی در صنعت  

4130:-1120: شنبه سه مدیریت منابع انسانی  آقای احسانی 2 

00:11-03:41 پنجشنبه آلودگی هوا محمودیان آقای 4   

1100:-41:03 پنجشنبه بهداشت آب و فاضالب  آقای محمودیان 4 



9388بهمن ورودی   - HSE  کارشناسی حرفه ای ه شده رشتهئدروس ارا  

 

 

 نام مدرس تعداد واحد کالس برگزاری روز نام درس

 آقای بهرامی نسب 4 03:41-03:11 شنبه سه فیزیک کاربردی

03:41-20:11 شنبه سه مدیریت منابع انسانی  آقای احسانی 2 

03:41-03:11چهارشنبه  آشنایی با دفاع مقدس  آقای خراسانیان 2 

00:11-03:41 پنجشنبه آلودگی هوا محمودیان آقای 4   

00:11-03:41 پنجشنبه بهداشت آب و فاضالب محمودیان آقای 4   



9389بهمن ورودی     کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ه شده رشتهئدروس ارا  -                      

 

 

 

 نام مدرس تعداد واحد کالس برگزاری روز نام درس

00:11-00:41شنبه  مدیریت ایمنی و بهداشت کار  آقای زین علیان 2 

شکری آقای 4 03:41-03:11شنبه  ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن  

شکری آقای 2 00:11-00:41شنبه سه  وسایل حفاظت فردی  

03:41-03:11شنبه سه  مهندسی فاکتورهای انسانی مرادی آقای 2   

 خانم اصغری 4 00:11-03:41پنجشنبه  فارسی

1100:-4130: پنجشنبه گزارش نویسی احسانیآقای  2   



9388مهر  ورودی    کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ه شده رشتهئدروس ارا  -     

                 

 نام مدرس تعداد واحد کالس برگزاری روز نام درس

00:11-00:41 شنبه مدیریت ایمنی و بهداشت کار  آقای زین علیان 2 

شکری آقای 4 03:41-03:11 شنبه ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن  

شکری آقای 2 00:11-00:41 شنبهسه  وسایل حفاظت فردی  

انسانیمهندسی فاکتورهای  مرادی آقای 2 03:41-03:11 شنبهسه    

 آقای شکری 4 03:41-20:11 شنبهسه  سوزی آتش ایمنی روشهای

 آقای مرادی 2 03:41-20:11 شنبهچهار مبانی ایمنی کار

00:11-03:41 پنجشنبه گزارش نویسی احسانیآقای  2   

00:11-03:41 پنجشنبه فارسی  خانم اصغری 4 



9388بهمن  ورودی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ه شده رشتهئدروس ارا  -   

 

 

 

 نام مدرس تعداد واحد کالس برگزاری روز نام درس

14:30-11:30 نبهشسه  زبان تخصصی  خانم تقدسی 2 

 خانم برقی 2 03:41-20:11 شنبهسه  آمار و احتماالت کاربردی

محمودیان آقای 2 03:41-03:11شنبه چهار عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها  

03:41-20:11 شنبهچهار مبانی ایمنی کار  آقای مرادی 2 

00:11-03:41 شنبهپنج فارسی  خانم اصغری 4 

11:00-14:03 شنبهپنج گزارش نویسی  آقای احسانی  2 



9388مهر  ورودی  تولید کلرآلکالی-کاردانی فنی صنایع شیمیایی ه شده رشتهئدروس ارا  -   

 نام مدرس تعداد واحد کالس برگزاری روز نام درس

11:00-103:4 نبهشیک ایمنی و بهداشت محیط کار  آقای زین علیان 2 

 آقای صانعی 2 00:11-00:41 شنبهدو کلرآلکالی صنایع در تولید کنترل

03:41-03:11 نبهشدو الکتروالیزر صانعی آقای 4   

00:11-00:41 شنبهچهار از تاسیسات صنعتیبهره برداری و نگه داری   آقای همتیان 2 

11:30-14:21 نبهشچهار فرآیندهای کلرآلکالی  آقای رستمیان 4 

00:11-03:41 پنجشنبه فارسی  خانم اصغری 4 

 آقای احسانی  2 00:11-03:41 پنجشنبه گزارش نویسی


