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 بهداشت حرفه ای وایمنی کار 0011ورودی 0011ترم یک نیمسال اول واحدهای 
   

همنیا نیازپیش  تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 ز

پایه –عمومی  گروه

 عملی نظری اختصاصی -

 عمومی 11 - ندارد - 3 111122 زبان پیش دانشگاهی 0-0

 پایه 8 - ندارد - 1 126431 (1ریاضیات عمومی) 0-2

 پایه 8 - ندارد - 1 126412 (1فیزیک اختصاصی ) 0-3

 پایه 8 - ندارد - 3 126471 فیزیولوژی و کالبد شناسی  0-0

 پایه 8 - ندارد - 1 126417 آلی( -شیمی عمومی) معدنی 0-5

 عمومی 11 - ندارد - 1 1411221 (1اندیشه اسالمی ) 0-6

 اختصاصی 8 - ندارد - 1 126462 دینامیک گازها و آئروسل ها  0-7

آشنایی با صنایع و فنون  0-8

 صنعتی

 پایه 8 - ندارد 1 1 126461

 پایه 8 - ندارد - 1 126432 تغذیهبیوشیمی و اصول  0-9

  0 09 تفکیک نوع واحدها 0-01

 واحد21جمع   
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 بهداشت حرفه ای وایمنی کار  99ورودی 0011نیمسال اولسوم  واحدهای  ترم
 نیاز پیش تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری

  - 1 1411271 انقالب اسالمی 3-0

  1 1 126472 1ارگونومی شغلی  3-2

 1فیزیک اختصاصی 1/2 1/1 126471 صدا در محیط کار 3-3

 1فیزیک اختصاصی  11/2 21/2 126473 ارتعاش در محیط کار 3-0

  1 1 126438 نقشه کشی صنعتی 3-5

 بیوشیمی و اصول تغذیه - 1 126421 اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک 3-6

 شیمی تجزیه

  - 1 1411121 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 3-7

آشنایی با صنایع و فنون  1/2 1/1 126211 ایمنی در عملیات های عمرانی  3-8

 صنعتی

   3 132123 ادبیات فارسی 3-9

  1 - 467121 1تربیت بدنی  3-01

  25/0 75/05 تفکیک نوع واحدها 3-00

 واحد 12جمع   
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 بهداشت حرفه ای وایمنی کار 98ورودی 0011نیمسال اول پنجمواحدهای  ترم 

شماره  نام درس ردیف

 درس

 پیش نیاز واحد تعداد

 عملی نظری

   1/2 747471 نحوه ارتباط با صنعت 1-1

آشنایی عملی با کارگاه های مشمول قانون  1-1

 کار و بازدیدهای گروهی
747471 1 1  

آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه  1-3

 ای در بخش های دولتی
747471 1 1  

  1/2 - 747471 کارگاه عمومی 1-6

  1/2 1/2 747471 روش تحقیق 1-1

  747471  1 (GISآشنایی با سامانه اطالعات جغرافیایی ) 1-4

فنون بازرسی در بهداشت حرفه ای و ایمنی  1-2

 کار
747471 1/2   

آشنایی با قوانین، مقررات، حقوق و مکاتبات  1-8

 اداری در بهداشت حرفه ای و ایمنی
747471 1/2   

 070702س:کارآموزی به شماره دروس به نام کلیه در

 

 واحد 8جمع   
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 بهداشت حرفه ای وایمنی کار 97ورودی 0011نیمسال اول هفتمواحدهای  ترم 
   

شماره  نام درس ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

هم  نیاز پیش

 نیاز

گروه 

 درسی

 اصلی –پایه 

 عمومی -اختصاصی 

 عملی نظری

    1ارگونومی شغلی  1/2 1/1 126478 1ارگونومی شغلی  7-0

    - - 1 126443 کلیات محیط زیست 7-2

سیستم مدیریت  7-3

 ایمنی

126477 1/1 1/2 -    

ارزیابی و مدیریت  7-0

 ریسک

 عمرانیایمنی در عملیات  1/2 1/1 126222

حوادث ناشی از کار و شرایط  

 اضطراری

ایمنی حریق و مواد شیمیایی  

 ایمنی برق و ماشین آالت

   

تاریخ فرهنگ و تمدن  7-5

 اسالم و ایران
141111 1 - -    

    - - 1 126474 آموزش بهداشت  7-6

طراحی تهویه  7-7

 صنعتی

مکانیک سیاالت، مبانی نمونه  1 1 126226

 آالینده های هوابرداری از 

   

    1و1فیزیک اختصاصی 1 1 126221 بهداشت پرتوها 7-8

    - 1/3 1/13 مجموع  7-9

 واحد 07جمع   

 

 

 


