
 بسمه تعالي  

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 دانشكده بهداشت 

 بهداشت حرفه ايمهندسي گروه 
 

 به بعد 79ورودي  و ایمني كار برنامه آموزشي كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
 2جدول   1جدول 

 (ترم دوم )بهمن  (مهرماه ترم اول )

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

 پيش نياز

 

   
 

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

 عملي نظري عملي نظري پيش نياز

مهندسي فاکتورهاي انساني  1-2  - 1 1 134472 ايمني در محيط کار 1-1

 (1کاربردي )

134471 5/1 5/0 - 

سيستم اطالعات  1-2

و کاربرد آن در  (GIS)جغرافيايي

 بهداشت حرفه اي 

 5-1 1 - 134471 سم شناسي شغلي کاربردي  2-2  - 5/0 5/0 134421

آمار حياتي و استفاده از نرم  7-2  - 5/0 5/0 210203 سيستم اطالع رساني پزشکي 1-7

 افزارهاي رايانه اي 

134423 1 1 1-8 

 مدل سازي در بهداشت حرفه اي 4-2  - - 2 134401 زبان تخصصي  1-4

 

134478 1 1  

طراحي سيستمهاي کنترل گرما،  5-2  - - 2 134470 سم شناسي شغلي   1-5

 سرما و رطوبت 

1344771 2 - - 

طراحي سيستمهاي کنترل گرما،  2-1

 سرما و رطوبت 

1344772 - 1 - 

 طراحي سيستم هاي کنترل صدا 1-1

 ارتعاش در صنعت و

 - 5/0 5/0 134440 طراحي روشنايي در محيط کار 2-3    2 1344741

 

 طراحي سيستم هاي کنترل صدا 1-3

 ارتعاش در صنعت و

 - - 2 134441 ارزشيابي آالينده هاي هوا 2-8 - 1 - 1344742

  1 - 134442 ارزشيابي آالينده هاي هوا 9-2  1 1 134427 آمار حياتي مقدماتي  1-8

             

جمع 

 کل

   

 

 جمع

 کل

 

 واحد 17  واحد   17

   

 

 

 

 

 

 

 7جدول 

  

 4جدول 

 ترم چهارم )بهمن ماه(   ترم سوم )مهرماه( 

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

 پيش نياز

 

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

پيش 

 نياز

 عملي نظري عملي  نظري

طراحي سيستمهاي کنترل   7-1

 آالينده هاي هواي محيط کار 

 - 5 - 134422 پايان نامه  1-4  2-8 - 2 134447

طراحي سيستمهاي کنترل  7-2

 آالينده هاي هواي محيط کار

134444 - 1         

مهندسي فاکتورهاي انساني  7-7

 (2کاربردي )

134473 1 1 2-1        

        1-8 - 2 134405 روش تحقيق در علوم بهداشتي 7-4

        -- 5/0 5/1 134479 بيماري هاي ناشي از کار 7-5

حفاظت در برابرپرتوها در  7-1

 محيط کار

 واحد  5 کل جمع   5/0 5/0 134475

        

 

 

 

 واحد  42جمع کل واحدها : 
 

  

      

 واحد 10 کل جمع

 

 ( انجام شود. 1)گروه  100001از ترم پنجم به بعد مي بايست انتخاب واحد صفر واحدي با شماره درس 

 
 

 



 

 بسمه تعالي  

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 دانشكده بهداشت 

 گروه بهداشت حرفه اي
 

 79قبل از ورودي  برنامه آموزشي كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
 2جدول   1جدول 

 (ترم دوم )بهمن  (مهرماه ترم اول )

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

 پيش نياز

 

   
 

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

 عملي نظري عملي نظري پيش نياز

مهندسي فاکتورهاي انساني  1-2  - 1 1 134472 ايمني در محيط کار 1-1

 (1کاربردي )

134471 5/1 5/0 - 

سيستم اطالعات  1-2

و کاربرد آن در  (GIS)جغرافيايي

 بهداشت حرفه اي 

 5-1 1 - 134471 سم شناسي شغلي کاربردي  2-2  - 5/0 5/0 134421

آمار حياتي و استفاده از نرم  7-2  - 5/0 5/0 210203 سيستم اطالع رساني پزشکي 1-7

 افزارهاي رايانه اي 

134423 1 1 1-8 

 - 2 134401 زبان تخصصي  1-4

 

 

 

 مدل سازي در بهداشت حرفه اي 2-4  -

 

134478 1 1  

مهاي کنترل گرما، طراحي سيست 5-2  - - 2 134470 سم شناسي شغلي   1-5

 سرما و رطوبت 

1344771 2 - - 

 - 5/0 5/0 134440 طراحي روشنايي در محيط کار 2-1

 

 طراحي سيستم هاي کنترل صدا 1-1

 ارتعاش در صنعت و

 و طراحي سيستم هاي کنترل صدا 2-3    2 1344741

 ارتعاش در صنعت

1344742 - 1 - 

 - - 2 134441 ارزشيابي آالينده هاي هوا 8-2  1 1 134427 آمار حياتي مقدماتي  1-3

  1 - 134442 ارزشيابي آالينده هاي هوا 2-9       

جمع 

 کل

   

 

 جمع

 کل

 

 واحد 14  واحد12

   

 

 

 

 

 

 

 7جدول 

  

 4جدول 

 ترم چهارم )بهمن ماه(   ترم سوم )مهرماه( 

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس نام درس

 پيش نياز

 

ف
دي

ر
 

  تعداد واحد شماره درس ام درسن

پيش 

 نياز

 عملي نظري عملي  نظري

طراحي سيستمهاي کنترل   7-1

 آالينده هاي هواي محيط کار 

 - 5 - 134422 پايان نامه  1-4  2-8 - 2 134447

طراحي سيستمهاي کنترل  

 آالينده هاي هواي محيط کار

134444 - 1         

ي انساني مهندسي فاکتورها 7-2

 (2کاربردي )

134473 1 1 2-1        

طراحي سيستمهاي کنترل  7-7

 گرما، سرما و رطوبت 

1344772 - 1 -        

        8-1 - 2 134405 روش تحقيق در علوم بهداشتي 7-4

 واحد  5 کل جمع  -- 5/0 5/1 134479 بيماري هاي ناشي از کار 7-5

حفاظت در برابرپرتوها در  7-1

 يط کارمح

134475 5/0 5/0    

 

 

 

 واحد  42جمع کل واحدها : 
 

  

7-3      

 واحد 11 جمع کل

 

 ( انجام شود. 1)گروه  100001از ترم پنجم به بعد مي بايست انتخاب واحد صفر واحدي با شماره درس 

 


