
 بسمه تعالی

     تزم اٍل                              1395ٍرٍدی سال بزًاهِ هذٍى کارضٌاسی بْذاضت حزفِ ای 

 تعذاد ٍاحذ ًام درس کذ درس

 

 پیطٌیاسیا ّوشهاى

 عملی نظری

   2 (1اًذیطِ اسالهی ) 31013

داًص خاًَادُ ٍ جوعیت  31010

 ضٌاسی

2   

  1  (1تزبیت بذًی ) 31008

   2 (1ریاضیات عوَهی ) 32501

   3 ضٌاسی کالبذ ٍ فیشیَلَصی 32502

   2 (1) اختصاصی فیشیک 32503

   2 (آلی ٍ هعذًی)عوَهی ضیوی 32504

  1 1 کاهپیَتز ًَیسی بزًاهِ 32505

   2 تغذیِ اصَل ٍ بیَضیوی 32529

   2 صٌعتی هذیزیت 32533

  20 جوع ٍاحذ 

 

 

 

 دٍم تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 

 کذ درس

 

 ًام درس

 پیطٌیاس یا ّن سهاى تعذاد ٍاحذ
 عملی نظری 

   2 آییي سًذگی  31015

   3 ادبیات فارسی  31006

   3 سباى عوَهی  31007

   2 2فیشیک اختصاصی  32506

  1 2 ضیوی تجشیِ  32507

 1ریاضیات عوَهی   3  2ریاضیات عوَهی  32508

 1تزبیت بذًی  1  2تزبیت بذًی  31009

    آئزٍسل ٍ گاسّا دیٌاهیک 32509

  19 جوع ٍاحذ 

     



 

 

 سَم تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 یا ّوشهاىپیطٌیاس  تعذاد ٍاحذ ًام درس کذ درس

 عولی ًظزی 

   2 2اًذیطِ اسالهی  31014

   2 هکاًیک جاهذات  32510

  1 1 ًقطِ کطی صٌعتی 32511

  1 1 آضٌایی با صٌایع ٍ ضٌاخت فٌَى صٌعتی  32512

 دیٌاهیک گاسّا ٍ آئزٍسل  1 2 هباًی ًوًَِ بزداری اس آالیٌذُ ّای َّا 32513

   2 یکپارچِسیستن ّای هذیزیت  32524

   2 سباى تخصصی 32528

 فیشیَلَصی ٍ کالبذ ضٌاسی  2 بیواری ّای ضغلی 32523

 1ٍ2فیشیک اختصاصی  1 1 رٍضٌایی در هحیط کار 32530

  19 جوع ٍاحذ ّا 

 

 

 چْارم تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 پیطٌیاس یا ّوشهاى تعذاد ٍاحذ ًام درس  کذ درس

 عولی ًظزی 

   2 تفسیز هَضَعی قزآى 31018

 1ٍ2فیشیک اختصاصی   3 هکاًیک سیاالت 32516

 2ریاضیات عوَهی 

 هکاًیک جاهذات

 1ٍ2 اختصاصی فیشیک 1 2 صذا ٍ ارتعاش در هحیط کار 32517

 آالیٌذُ اس بزداری ًوًَِ هباًی 1 2 تجشیِ ٍ ارسضیابی ًوًَِ ّا 32518

 َّا ّای

 فٌَى ضٌاخت ٍ صٌایع با آضٌایی 1 2  1ایوٌی در هحیط کار  32514

 صٌعتی

 ضٌاسی کالبذ ٍ فیشیَلَصی  2 1هٌْذسی فاکتَرّای اًساًی  32520

 2 عوَهی ریاضیات 1 2 آهار حیاتی 32521

  19 جوع ٍاحذّا 

 



 

 پٌجن تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 پیطٌیاس یا ّوشهاى تعذاد ٍاحذ ًام درس کذ درس

 عولی ًظزی 

 فٌَى ضٌاخت ٍ صٌایع با آضٌایی 1 2 2 کار هحیط در ایوٌی 32519

 صٌعتی

 1 اًساًی فاکتَرّای هٌْذسی 1 2 2 اًساًی فاکتَرّای هٌْذسی 32525

 ّا ًوًَِ ارسضیابی ٍ تجشیِ  2 آلَدگی َّاهباًی کٌتزل  32526

 1ٍ2 اختصاصی فیشیک 1 2 بْذاضت پزتَّا 32527

 اصَل ٍ بیَضیوی ٍ عوَهی ضیوی 2 2 سن ضٌاسی ضغلی 32515

 تغذیِ

   2 اًقالب اسالهی ایزاى 31017

   2 تاریخ اهاهت 31016

  19 جوع ٍاحذّا 

 

 

 

 ضطن تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 ّوشهاى یا پیطٌیاس ٍاحذ تعذاد ًام درس کذ درس 

 عولی ًظزی 

   2 تاریخ فزٌّگ ٍ توذى ایزاى ٍ اسالم 31021

 1ٍ2 اختصاصی فیشیک 5/0 5/1 تٌص ّای حزارتی در هحیط کار  32531

   2 کلیات هحیط سیست 32532

   2 رتقاء سالهت رٍاًطٌاسی صٌعتی ٍ ا 32534

   2 اپیذهیَلَصی بیواری ّای ضغلی 32535

 ضٌاسی کالبذ ٍ فیشیَلَصی 1 1 کوک ّای اٍلیِ 32536

  1 2 تَْیِ صٌعتی 

 1ٍ2ایوٌی در هحیط کار  1 2  3ایوٌی در هحیط کار 32522

 1ٍ2ٍ3 کار هحیط در ایوٌی  2 ارسیابی هذیزیت ریسک 

  20 ٍاحذّاجوع  

 



 

 

 ّفتن تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 ّوشهاى یا پیطٌیاس تعذاد ٍاحذ ًام درس کذ درس

 عولی ًظزی 

 

 

  8  1کار آهَسی در عزصِ 

 

 

 

 ّطتن تزم                              1395 سال ٍرٍدی ای حزفِ بْذاضت کارضٌاسی هذٍى بزًاهِ

 ّوشهاى یا پیطٌیاس تعذاد ٍاحذ ًام درس  کذ درس

 عولی ًظزی 

 

 

  8  2 عزصِ در آهَسی کار

 

 

 

 


