هفته آینده دومین دوره ایمنی آزمایشگاهها و محیط زیست ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه علم
و صنعت ایران برگزار خواهد شد
دومین دوره بهداشت ،سالمت ،ایمنی آزمایشگاه و محیط زیست ( )HSEویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
ورودی  49و  49دانشکده های مهندسی برق ،مکانیک ،کامپیوتر ،فیزیک ،مهندسی شیمی ،شیمی ،مواد و متالورژی و
فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران بعد از ظهر روز های ( 01و  01اسفندماه  )49یا ( 00و  01اسفندماه )49
برگزار خواهد شد.
بر اساس اطالعیه دفتر امور پژوهش دانشگاه ،کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ورودی  49و  49و همچنین
کلیه دانشجویان این مقطع که در گذشته موفق به شرکت در دوره مذکور نشده یا نمره قبولی در آزمون دوره های
پیش -دوره ایمنی آزمایشگاهها یا  - HSEرا کسب نکرده اند می توانند ب ه انتخاب خود در یکی از روزهای برگزاری
دوره ایمنی آزمایشگاهها و محیط زیست بر اساس زمان بندی در جدول زیر به تاریخ ( 01و  01اسفند ماه  )49یا (00و
 01اسفندماه  )49شرکت نمایند.
گفتنی است داشتن گواهی نامه این دوره از الزامات ورود دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا به آزمایشگاههای
دانشگاه می باشد.
ضمنا آزمون پایانی دوره مذکور به صورت الکترونیکی روز یکشنبه  49/02/22از ساعت  01لغایت  09در سایت واحد
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی ( )http://vu.iust.ac.irانجام خواهد شد و شرکت کنندگان در این
دوره می بایست با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور (کد ملی بدون لحاظ صفرهای ابتدای آن) اقدام به شرکت در
آزمون نمایند.
برنامه دوره دوم یکروزه بهداشت سالمت ،ایمنی آزمایشگاه و محیط زیست()HSE
مجتمع امام (ره) ،سه شنبه ( 49/02/01عصر ساعت )01-01
حوزه مهندسی سالمت
آقای دکتر صادقی نائینی

41 :00 -45 :54

پذیرایی

45 :54 – 44 :44

حوزه مهندسی ایمنی
آقای دکتر قوسی

44 :44 -41 :00

مجتمع امام (ره) ،سه شنبه ( 49/02/01عصر ساعت )01-01
انبارش مواد شیمیایی
برگه های اطالعات ایمنی مواد
مهندسی حریق و تجزیه تحلیل ایمنی شغل
آقای دکتر زارع
آقای دکتر دهقانی

41 :00 -45 :54

پذیرایی

45 :54 – 44 :44

ایمنى کارگاه هاى مواد
مهندسی برق
آقای دکتر هاشمی
آقای دکتر توتونچیان

44 :44 -41 :00

مجتمع امام (ره) ،چهارشنبه (49/02/01عصر ساعت )01-01
انبارش مواد شیمیایی
برگه های اطالعات ایمنی مواد
مهندسی حریق و تجزیه تحلیل ایمنی شغل
آقای دکتر زارع
آقای دکتر دهقانی

41 :00 -45 :54

پذیرایی

45 :54 – 44 :44

ایمنى کارگاه هاى مواد
مهندسی برق
آقای دکتر هاشمی
آقای دکتر توتونچیان

44 :44 -41 :00

مجتمع امام (ره) ،چهارشنبه (49/02/00عصر ساعت )01-01
حوزه مهندسی سالمت
آقای دکتر صادقی نائینی

41 :00 -45 :54

پذیرایی

45 :54 – 44 :44

حوزه مهندسی ایمنی
آقای دکتر قوسی

44 :44 -41 :00

