
  بسمه تعالی  

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  دانشکده بهداشت 

  بهداشت حرفه ايمهندسی گروه 

  

  به بعد 97ورودي  و ایمنی کار برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي
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  عملی  نظري  عملی  نظري پیش نیاز

مهندسی فاکتورهاي انسانی   1-2    -  1  1  174432  ایمنی در محیط کار  1-1

  )1کاربردي (

174436  5/1  5/0  -  

سیستم اطالعات   1-2

و کاربرد آن در  (GIS)جغرافیایی

  بهداشت حرفه اي 

  5-1  1  -  174431  سم شناسی شغلی کاربردي   2-2    -  5/0  5/0  174426

آمار حیاتی و استفاده از نرم   3-2    -  5/0  5/0  260207  سیستم اطالع رسانی پزشکی  1-3

  افزارهاي رایانه اي 

174427  1  1  1-8  

طراحی سیستمهاي کنترل گرما،   4-2   -  -  2  174406  زبان تخصصی   1-4

  سرما و رطوبت 

1744331  2  -  -  

طراحی سیستمهاي کنترل گرما،   5-2    -  -  2  174430  سم شناسی شغلی    1-5

  سرما و رطوبت 

1744332  -  1  -  

  -  5/0  5/0  174440  طراحی روشنایی در محیط کار  2-6

  

 طراحی سیستم هاي کنترل صدا  1-6

  ارتعاش در صنعت و

 -  -  2  174441  ارزشیابی آالینده هاي هوا  2-7        2  1744341

 طراحی سیستم هاي کنترل صدا  1-7

  ارتعاش در صنعت و

   1  -  174442  ارزشیابی آالینده هاي هوا  2-8 -  1  -  1744342

           9-2    1  1  174423  آمار حیاتی مقدماتی   1-8

  مدل سازي در بهداشت حرفه اي  1-9
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طراحی سیستمهاي کنترل    3-1

  آالینده هاي هواي محیط کار 

  -  5  -  174422  پایان نامه   1-4    2-8  -  2  174443

طراحی سیستمهاي کنترل   3-2

  آالینده هاي هواي محیط کار

174444  -  1                  

مهندسی فاکتورهاي انسانی   3-3

  )2کاربردي (

174437  1  1  2-1                

                1-8  -  2  174405  روش تحقیق در علوم بهداشتی  3-4

                --  5/0  5/1  174439  بیماري هاي ناشی از کار  3-5
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  محیط کار

  واحد  5  کل جمع      5/0  5/0  174435
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  واحد 10  کل جمع

  

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

  

  

  




