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 ترم اول

 پیشنیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری
 --- - 3 111122 زبان پیش دانشگاهی 1-1

 --- - 1 129422 (1ریاضیات عمومی ) 1-1

 --- - 1 129421 (1فیزیک اختصاصی ) 1-3

 --- - 1  دانش خانواده و جمعیت 1-9

 –شیمی عمومی )معدنی  1-5

 آلی(

129429 1 - --- 

فیزیولوژی و کالبد  1-6

)کلیات 1شناسی 

 فیزیولوژی(

129424 5/1 - --- 

فیزیولوژی و کالبد  1-2

 )کلیات آناتومی(1شناسی 

129424 5/1 - --- 

 --- 1 - 694121 (1تربیت بدنی ) 1-8

 - - 1 1-161122 1اندیشه اسالمی 1-4

آشنایی با صنایع و  1-12

 شناخت فنون صنعتی 

129418 1 1 - 

 - - 1 129416 آموزش بهداشت   1-11

 12 جمع

 ترم سوم

 پیشنیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری
 1زبان عمومی - 9 111121 (1زیان عمومی ) 3-1

 - - 1 109471 جامداتمکانیک  3-1

 1فیزیک اختصاصی  5/2 5/1 109477 (1)صدا در محیط کار 3-3

 - 1 1 109411 نقشه کشی صنعتی 3-9

دینامیک گازها و آیروسول  3-5

 ها
109479 1 - - 

 - - 1 109471 بیوشیمی و اصول تغذیه 3-6

 - - 1  تفسیر موضوعی قران 3-2

 - 1 1 129411 برنامه نویسی کامپیوتر 3-8

بیماری های شغلی و  3-4

 اپیدمیولوژی
129492 

فیزیولوژی و  - 1

 (1و1آناتومی)

 12 جمع واحد

 ترم دوم

 پیشنیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری
زبان پیش  - 9 111121 (1زبان عمومی) 1-1

 دانشگاهی

ریاضیات  - 3 109471 (1ریاضیات عمومی ) 1-1

 (1عمومی )

فیزیک  - 1 109471 (1فیزیک اختصاصی) 1-3

 1اختصاصی 

شیمی  1 1 109471 شیمی تجزیه 1-9

 عمومی

 -- - 1 1-161122 (1اندیشه اسالمی) 1-5

 -- - 3 132123 ادبیات فارسی 1-6

فیزیولوژی و  1 1 129412 کمک های اولیه 1-2

 (1و1)آناتومی

  - 1 129415  روانشناسی صنعتی  1-8

 12 جمع

 چهارمترم 

 پیشنیاز واحد تعداد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری
 1ریاضی عمومی - 3 109410 مکانیک سیاالت 9-1

مبانی نمونه برداری از آالینده  9-1

 های هوا
دینامیک گازها و  - 1 109471

 آیروسول ها

مبانی نمونه برداری از آالینده  9-3

 های هوا
دینامیک گازها و  1 - 109471

 آیروسول ها

 - 1 - 694121 (1تربیت بدنی ) 9-9

 - - 1 109419 مدیریت صنعتی 9-5

 - - 1 1611283 آئین زندگی 9-6

 - - 1 109491 کلیات محیط زیست 9-2

آشنایی با صنایع و  5/2 5/1 109474 ایمنی در عملیات عمرانی  9-8

 شناخت فنون صنعتی

 1فیزیک اختصاصی 15/2 25/2  ارتعاش در محیط کار 9-4

کار و  حوادث ناشی از 9-12

 شرایط اضطراری آن

آشنایی با صنایع و  5/2 5/1 109147

 شناخت فنون صنعتی

 - - 1 7-711717 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9-11

 12 جمع واحد
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 831جمع واحد:  

 

 

 

 پنجمترم 

شماره  نام درس ردیف

 درس

 پیشنیاز تعداد واحد
 عملی نظری

)کارگاه های مشمول قانون 1کارآموزی  5-1

 کار و بازدید گروهی(
129491 - 1 

نیمسال  9گذراندن  

 تحصیلی

)نحوه ارائه خدمات بهداشت 1کارآموزی  5-1

 و حرفه ای در بخش دولتی(

129491 
- 1 

نیمسال  9گذراندن  

 تحصیلی

نیمسال  9گذراندن   1 - 129491 )روش تحقیق(3کارآموزی 5-3

 تحصیلی

)سامانه اطالعات 9کارآموزی  5-9

 ((GISجغرافیایی)

129491 
- 1 

نیمسال  9گذراندن  
 تحصیلی

)فنون بازرسی در بهداشت 5کارآموزی  5-5

 حرفه ای و ایمنی کار(

129491 
- 5/2 

نیمسال  9گذراندن  

 تحصیلی

نیمسال  9گذراندن   5/2 - 129491 )نحوه ارتباط با صنعت(6کارآموزی  5-6

 تحصیلی

نیمسال  9گذراندن   5/2 - 129491 )کارگاه عمومی(2کارآموزی  5-2

 تحصیلی

)قوانین و مقررات و مکاتبات 8کارآموزی  5-8

 اداری، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار(
129491 

- 5/2 
نیمسال  9گذراندن  

 تحصیلی

 - - 1 711717 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 5-4

 12 جمع واحد

 هفتمترم 

 پیشنیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف
 عملی نظری

مبانی نمونه برداری از آالینده های  -- 1 109471 صنعتیطراحی تهویه  2-1

 هوا+مکانیک سیاالت

مبانی نمونه برداری از آالینده های  1 -- 109471 طراحی تهویه صنعتی 2-1
 هوا+مکانیک سیاالت

ایمنی برق و ماشین  5/2 5/1 109411 ارزیابی و مدیریت ریسک 2-3

آالت+ ایمنی حریق و 

مواد شیمیایی+ حوادث 

ناشی از کار و شرایط 

اضطراری آن+ایمنی در 

 عملیات عمرانی 

 - 5/2 5/1 129439 ایمنیسیستم های مدیریت  2-9

ایمنی برق و ماشین  2-5

 آالت

آشنایی با صنایع و شناخت  5/2 5/1 109417

 فنون صنعتی

اصول سم شناسی و پایش  5/2 5/1 109410 سم شناسی شغلی 2-6

بیولوژیک+  فیزیولوژی و 

 (1و1آناتومی)
 1 ارگونومی شغلی 5/2 5/1 109411 1 ارگونومی شغلی 2-2

 1ریاضی عمومی 1 1 109411 آمار زیستی 2-8

تجزیه و ارزشیابی نمونه های  2-4

 هوا
مبانی نمونه برداری از آالینده  - 1 109471

 های هوا

تجزیه و ارزشیابی نمونه های  2-12

 هوا
مبانی نمونه برداری از آالینده  1 - 129415

 های هوا

 )پرتوهای 1بهداشت پرتوها  2-11

 یونساز(غیر
 1فیزیک ا و  5/2 1 129413

 5/12 جمع واحد

 ششمترم 

 پیشنیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری
دینامیک گازها و  -- 1 109470 کنترل آلودگی هوا مبانی 6-1

 آیروسول ها
فیزیولوژی و  - 1 109411 1ارگونومی شغلی  6-1

 (1و1آناتومی)

فیزیولوژی و  1 - 109411 1ارگونومی شغلی  6-3

 (1و1آناتومی)

ایمنی حریق و مواد  6-9

 شیمیایی

آشنایی با صنایع و  -- 1 109411

 شناخت فنون صنعتی

ایمنی حریق و مواد  6-5

 شیمیایی

آشنایی با صنایع و  1 -- 109411

 شناخت فنون صنعتی

 زبان عمومی - 1 109414 زبان تخصصی 6-6

اصول سم شناسی و پایش  6-2

 بیولوژیک

بیوشیمی و اصول  - 1 109410

 شیمی تجزیه+تغذیه

روشنایی در محیط  6-8

 (1کار)

 (1فیزیک اختصاصی) - 1 109414

روشنایی در محیط  6-4

 (1کار)

 (1فیزیک اختصاصی) 1 - 109414

تنش گرمایی و سرمایی  6-12

 در محیط کار

 (1فیزیک اختصاصی) 5/2 5/1 129411

بهداشت پرتوها  6-11

 )پرتوهای یونساز(1

 (1فیزیک اختصاصی) 5/2 1 109471

 - - 1 1-161124 انقالب اسالمی 6-11

 5/14 جمع واحد

 هشتمترم 

شماره  نام درس ردیف

 درس

 پیشنیاز تعداد واحد
 عملی نظری

)اخالق حرفه ای بهداشت 4کارآموزی  8-1

حرفه ای در مشاغل خاص، کمیته 

 حفاظت فنی و بهداشت کار(

129493 - 1 

- 

)کامپیوتر و کاربرد آن در 12کارآموزی 8-1

بهداشت حرفه ای ، تجهیزات حفاظت 

 حرفه ای( 

129493 
- 1 

- 

)کارآموزی در یک صنعت 11کارآموزی 8-3

 خاص(

129493 
- 6 

- 

      

 8 جمع واحد


