
 99اول سال هفته  برنامه تشکیل کالسهای آنالین

 استادنام  نام درس آنالینساعت  ایام هفته

 شنبه

16/01/99 

 خانم مرادی فیزیک پیش 9-8

 خانم مرادی فیزیک عمومی 10-9

 خانم شریفی 1اندیشه اسالمی 11-10

 خانم شریفی اخالق اسالمی  12-11

 خانم دکتر زرمهی ریاضیات 13-12

 خانم حسینی فارسی 14-13

 خانم محمودی اصول سرپرستی  15-14

 آقای مسلم پور روشهای تولید صنعتی  16-15

 آقای شاهی تکنولوژی پیشرفته در خودرو 17-16

 آقای یزدانی قوانین و آیین نامه های ایمنی کار 18-17

 خانم هاوشکی قوانین و مقررات آمادگی جسمانی 19-18

 آقای میرشکاری وسایل حفاظت فردی 20-19

 یکشنبه

17/01/99 

 خانم شریفی تفسیر موضوعی قرآن 10-9

 خانم شریفی 2اندیشه اسالمی  11-10

 خانم حمیده محمودی 98ایمنی بهمن -فیزیک کاربردی 12-11

 خانم یزدانی ریاضیات کاربردی 13-12

 خانم یزدانی محاسبات عددی  14-13

 خانم شجاع الدینی روانشناسی کار  15-14

 خانم اسدی کاربرد کامپیوتر در سالمت 16-15

 آقای میرسعیدی 98کارشناسی ایمنی بهمن -کلیات بهداشت محیط 17-16

 آقای جعفری عوامل زیان آور محیط کار و انداره گیری آنها 18-17

 آقای جعفری مهندسی ایمنی 19-18

 آقای میرسعیدی محیطیکارکردهای زیست  20-19

 آقای شاهی تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک 21-20

 دوشنبه

18/01/99 

 خانم افسا زبان خارجی عمومی 10-9

 خانم دکتر حیدری شیمی عمومی  11-10

 خانم زهرا طهماسبی فیزیولوژی ورزشی 12-11

 خانم قاسمیان آمار حیاتی 13-12

 مرادیخانم  فیزیک کاربردی  14-13

 خانم حمیده محمودی فیزیک پیش 15-14

 انآقای میرشکاری  روشهای شناسایی عوامل زیان آور  16-15

 آقای زین الدینی ترمودینامیک و تهویه مطبوع  17-16

 خانم صابری 98ایمنی مهر–کاربرد فناوری اطالعات  18-17

 خانم ام البنین محمودی کارآفرینی 19-18

 خانم جعفری کاربرد فناوری اطالعات  20-19

 خانم کارگر زبان تخصصی  10-9 سه شنبه

 دکتر حیدری شیمی تجزیه 10-11



19/01/99 
 

 

 

 

 

 

 

 خانم هاشمیان ایمنی تاسیسات الکتریکی  11-12

 آقای قاسمیان مدیریت آموزشهای امدادی 13-12

 خانم قاسمیان آمار و احتماالت کاربردی 14-13

 خانم کارگر عمومی زبان خارجی 15-14

 خانم آقارحیمی مبانی کنترل کیفیت 16-15

 خانم آقارحیمی ایمنی ماشین آالت 17-16

 خانم آقارحیمی مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری 18-17

 آقای زینلی برنامه ریزی شهری  19-18

 آقای میرشکاریان مهندسی فاکتورهای انسانی 20-19

 آقای شاهی / ترمز شاسی فرمان سامانه مدیریت موتور 21-20

 چهارشنبه

20/01/99 
 

 خانم هاوشکی مکمل های غذایی در ورزش 9-10

 خانم رفیع زاده اصول و مبانی ایروبیک 10-11

 خانم دکتر پورامینی ایمنی مواد شیمیایی 11-12

 آقای طالبیان مدیریت کسب و کار 13-12

 دکتر صیفوری بحران مدیریت 14-13

 آقای قاسمیان کمک های اولیه پزشکی 15-14

 آقای میرشکاریان ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث 16-15

 آقای میرشکاریان عوامل انسانی در محیط کار 17-16

 حاج آقا کریم پور دانش خانواده و جمعیت 18-17

 آقای میرسعیدی ایمنی کار در ارتفاع 19-18

 ی کارگرآقا تحلیل هزینه و منفعت 20-19

 پنجشنبه

21/01/99 
 

 آقای طهماسبی تکنولوژی مولد قدرت 8-9

 آقای میرسعیدی روشهای ایمنی آتش سوزی 9-10

 خانم افسا زبان تخصصی 10-11

 آقای طهماسبی تکنولوژی انتقال قدرت 11-12

 آقای طالبیان مدیریت منابع انسانی 13-12

 خانم طهماسبی استعدادیابی ورزشی 14-13

 آقای میرسعیدی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار 15-14

 آقای میرسعیدی مبانی ایمنی کار 16-15

 آقای طهماسبی هیدرولیک و پنوماتیک 17-16

 آقای افضلی دینامیک و ارتعاشات 18-17

 آقای افضلی مقاومت مصالح 19-18

 آقای زین الدینی ترمودینامیک 20-19

 آقای شاهی اجزای ماشین 21-20

 توجه: 
 .برگزاری کالسها در ساعت مقرر الزامی می باشد 

 .لطفا پس از ساعت تعیین شده  کالس خود را به اتمام رسانید 

 .لطفا حضور و غیاب کالسی خود را یادداشت کرده و به آموزش تحویل دهید 

  و به آموزش تحویل دهید. برگزار شده خود عکس بگیریدلطفا جهت درج در سوابق از صفحه کالسی 

 مرکز آموزش علمی کاربردی شهربابک

 


