
ویژه دانشجویان ورودی جدید   HSEدوره ی یک روزه ی  نحوه و چگونگی برگساریدر خصوص  مهماطالعیه 

 کارشناسی ارشد و دکترا

چگًَگی  ٍ سهاى تٌذی تزگشاری اٍلیي دٍرُ ی  ،در اطالعیِ ای ًحَُ هعاًٍت پضٍّشی داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى 

 را تِ شزح سیز اعالم ًوَد.ٍیضُ ی داًشجَیاى جذیذ هقطع کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتزا ایي داًشگاُ  HSE آهَسشی 

تزای  HSEهحل تزگشاری دٍرُ ی تز اساط اطالعیِ ی هعاًٍت پضٍّش ٍ فٌاٍری داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى،   

ٍاقع توع حضزت اهام خویٌی)رُ( هج "شیوی"ٍ  "هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرصی"، "هٌْذسی شیوی"داًشجَیاى داًشکذُ ّای

هٌْذسی "دٍرُ ی تزای داًشجَیاى چْار داًشکذُ ی ّویي ٍ  هحل تزگشاری  خَاّذ تَددر ضلع شوال غزتی داًشگاُ 

ٍاقع در رٍتِ رٍی درب اصلی داًشگاُ  شْیذ تْزاهی سالي "فیشیک"ٍ  "هٌْذسی کاهپیَتز "، "هٌْذسی هکاًیک"، "تزق

 هی تاشذ.

تزای اًجام فزآیٌذ ثثت ًام ٍ هی تاشذ ٍ داًشجَیاى  29هْزهاُ  92صثح رٍس پٌجشٌثِ  03:7ساعت شزٍع ایي دٍرُ راط 

حضَر یاتٌذ. ضوٌا اهتحاى در هحل تزای داًشجَیاى ّز داًشکذُ هحل تعییي شذُ  هی تایست تز اساط شزکت در دٍرُ، 

تزگشار خَاّذ شذ کِ حضَر داًشجَیاى شزکت کٌٌذُ در آى  29اٍل آتاى هاُ ، رٍس شٌثِ 70راط ساعت دٍرُ ی هذکَر 

 الشاهی هی تاشذ.

تَاًٌذ هجَس ٍرٍد تِ آسهایشگاّْای داًشکذُ ّای هذکَر را  تز اساط تخش دیگزی اس ایي اطالعیِ، تٌْا داًشجَیاًی هی

 ی در آى شذُ تاشٌذ.دریافت ًوایٌذ کِ درایي دٍرُ ی شزکت ًوَدُ ٍ هَفق تِ کسة ًوزُ ی قثَل

حضَر داًشجَیاى جذیذ کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتزی ایي داًشگاُ در دٍرُ هذکَر الشاهی است ٍ ایي گزٍُ اس داًشجَیاى، صزفا 

 تعذ اس گذراًذى ایي دٍرُ ٍ کسة ًوزُ قثَلی در آى، هی تَاًٌذ هجَس ٍرٍد تِ آسهایشگاّْای داًشکذُ را اخذ ًوایٌذ.

داًشجَیاى سٌَات گذشتِ ی هقطع  تزای  HSEیک رٍسُ ی دٍرُ ی ی آهذُ است3 تِ سٍدی  وچٌیي در ایي اطالعیِّ

پیش رٍ ٍ شزکت ایي دستِ اس داًشجَیاى در دٍرُ ی  تزگشار خَاّذ شذایزاى کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتزا داًشگاُ علن ٍ صٌعت 

 اهکاى پذیز ًوی تاشذ.

 « HSEدوره آموزشي » جدول زمان بندی

 29مهرماه  92پنجشنبه

 مجتمع امام خميني )ره(

 دانشکده هاي مهندسي شيمي، شيمي و مهندسي مواد و متالورژي

 حوسه مهندسي سالمت

 آقاي دکتز صادقي نائيني

03 :9- 33 :8 



 9: 03 – 03: 33 پذيزايي

 حوسه مهندسي ايمني

 آقاي دکتز قوسي

03 :00- 33 :03 

 00: 03 -00: 33 ناهار و نماس
 

 حزيقمهندسي 

 تجشيه و تحليل ايمني شغل

 آقاي دکتز دهقاني

 

 

03 :01- 33 :00 

 01: 03 -02:33 پذيزايي

 

 انبارش مواد شيميايي

 بزگه هاي اطالعات ايمني مواد

 مديزيت پسماند

 آقاي دکتز سارع

 آقاي دکتز هاشمي

 آقاي دکتز توتونچيان

 

 

 

 

33 :01- 33 :02 

 

 

 

 

 

 « HSEدوره آموزشي » جدول زمان بندی

 29مهرماه  92پنجشنبه

 مجتمع شهيد بهرامي

 دانشکده هاي مهندسي برق، مهندسي مکانيک، مهندسي کامپيوتر و فيزيک

 حوسه مهندسي ايمني

 آقاي دکتز قوسي

9:03-8:33 

 9: 03 -03: 33 پذيزايي

 حوسه مهندسي سالمت

 آقاي دکتز صادقي نائيني

03 :00- 33 :03 



 00: 03 -00: 33 ناهار و نماس
 

 مهندسي بزق

 انبارش مواد شيميايي

 بزگه هاي اطالعات ايمني مواد

 آقاي دکتز توتونچيان

 آقاي دکتز سارع

 

03 :01- 33 :00 

 01: 03 -02:33 پذيزايي

 مهندسي حزيق

 تجشيه و تحليل ايمني شغل

 مديزيت پسماند

 انبارش مواد شيميايي

 آقاي دکتز هاشمي

 آقاي دکتز دهقاني

 

 

33 :01- 33 :02 

 


