
همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیفهمنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

-ریاضیات کاربردي321فیزیک کاربردي1___22اندیشه اسالمی12

---22روانشناسی صنعتی2___22تاریخ تحلیلی صدراسالم2

-ریاضیات کاربردي321مهندسی ایمنی 3___22تفسیرموضوعی نهج البالغه3

--211بیماریهاي شغلی4___22آشنایی با دفاع مقدس4

---22زبان تخصصی5___11تربیت بدنی 2 ( ورزش 1 )5

--211کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت 6

---22کارکرد هاي زیست محیطی صنعتی 7

--211کلیات بهداشت محیط8همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

---22مدیریت منابع انسانی1

---22مهارت هاي مسئله یابی و تصمیم گیري2

---22روانشناسی کار3

همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیفهمنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

-فیزیک کاربردي321عوامل فیزیکی در صنعت1---22ریاضیات کاربردي1

-فیزیک کاربردي211تنظیم شرایط محیطی در صنعت2--211آمار حیاتی2

-فیزیک کاربردي-22تاثیرات پرتوها و میدانهاي مغناطیسی3--211شیمی تجزیه3

-فیزیک کاربردي-ایمنی مواد شیمیایی 211تهویه صنعتی4

---22عوامل انسانی در محیط کار 5

-شیمی تجزیه321ایمنی مواد شیمیایی6ساعتتعدادواحدنام درسردیف

-مهندسی ایمنی211ایمنی صنعتی1327کاربینی(بازدید)1

--211مدیریت در بحران22408کارورزي21

--211مولفه هاي بازرسی ریسک22409کارورزي32

-کلیات بهداشت محیط321بهداشت آب و فاضالب10

-کلیات بهداشت محیط321آلودگی هوا11
دانشجویانی  که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده و جمعیت  را نگذرانده اند می بایست در مقطع  کارشناسی 

بگذرانند.

چارت درسی رشته کارشناسی ایمنی ،سالمت ومحیط زیست صنایع (HSE) (70 واحد ) 

دروس اصلیدروس عمومی

دروس تخصصی

دروس مهارت مشترك

دروس پایه

دروس آموزش درمحیط کار

زمان اجرا

ابتداي دوره(از ثبت نام دانشجو تا 

پیش از پایان نیمسال اول)

براساس ضوابط وقوانین آموزشی

براساس ضوابط وقوانین آموزشی

9501
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9501
New Stamp



جمععملينظري
ـ3232_1كاربيني

ـ32_232رياضيات كاربردي
ـ2163248آمار حياتي
ـ2163248شيمي تجزيه

ـ32_232روانشناسي صنعتي
ـ2164864كاربرد كامپيوتر در ايمني و سالمت
ـ32_232كاركردهاي زيست محيطي صنعتي

ـ32_232تاريخ تحليلي صدراسالم
ـ2164864كليات بهداشت محيط

17جمع

جمععملينظري
رياضيات كاربردي3324880فيزيك كاربردي
رياضيات كاربردي3324880مهندسي ايمني

شيمي تجزيه3324880ايمني مواد شيميايي
ـ32_232مديريت منابع انساني(مهارت مشترك)

ـ32_232عوامل انساني در محيط كار
ـ3232_1ورزش 1

ـ32_232انديشه اسالمي 2
ـ32_232آشنايي با دفاع مقدس

18جمع

جمععملينظري
_240240ـ2كارورزي 1

دروس پيشنهادي ترم تابستان اول
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 

 كارشناسي حرفه اي ايمني  HSE(70واحد)   
دروس پيشنهادي ترم اول

پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 

دروس پيشنهادي ترم دوم
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 
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جمععملينظري
فيزيك كاربردي 3324880عوامل فيزيكي در صنعت 

فيزيك كاربردي 2164864تنظيم شرايط محيطي در صنعت 
مهندسي ايمني2164864ايمني صنعتي

_2163248مديريت در بحران
_32_232تفسير موضوعي نهج البالغه
_2164864مولفه هاي بازرسي ريسك

_32_232بيماري هاي شغلي
_2164864مهارت هاي مسئله يابي(مهارت مشترك)

17جمع

جمععملينظري
ـ32_232زبان تخصصي 

فيزيك كاربردي32_232تاثيرات پرتوها و ميدانهاي مغناطيسي
فيزيك كاربردي _ايمني مواد شيميايي2324880تهويه صنعتي

كليات بهداشت محيط32_332بهداشت آب و فاضالب
كليات بهداشت محيط32_332آلودگي هوا
كارورزي 2402401_2كارورزي 2

_32_232روانشناسي كار(مهارت مشترك)
16جمع

دروس پيشنهادي ترم سوم
پيش نيازتعداد واحدنام درس  ساعت

دروس پيشنهادي ترم چهارم
پيش نيازتعداد واحدنام درس  ساعت
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