
 بسمه تعالي

 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه دانشگاه علوم

 ای    برنامه مدون مقطع    كارشناسي ناپیوسته  رشته      بهداشت حرفه
 

 (ترم اول)نام درس  كد درس
 تعداد واحد

 (ترم دوم)نام درس  كد درس پیشنیاز یا همزمان
 تعداد واحد

 پیشنیاز
 عملي نظری عملي نظری

 5 (2)ریاضیات عمومي  5413
 

 2 تاریخ امامت 54043 
 

 

 5401 4 4 روشنایي در محیط کار 5433   2 تفسیر موضوعي قرآن 54043

 5401 3/0 3/4 های حرارتي در محیط کارتنش 5433  4 4 (2)شناسي شغلي سم 5413

 5413 4 4 هاارزشیابي نمونه تجزیه و 5433  4 4 کشي صنعتينقشه 5413

 5401 4 2 صدا و ارتعاش در محیط کار 5433   2 (2)اندیشه اسالمي  54041

  4 4 آمار حیاتي 5403   4 (2)تربیت بدني  54003

   4 روانشناسي صنعتي 5433  4 2 برداری از هوامباني نمونه 5413

  4 2 (2)محیط کار ایمني در  5431   2 های مدیریت یکپارچه سیستم 5430

   4 مدیریت صنعتي 5433   5 فیزیک اختصاصي 5401

   2 انقالب اسالمي ایران 54043     

  5/5 5/71 جمع كل واحدها   3 71 جمع كل واحدها  

 02  02  

 مدیر گروه آموزشيتأیید و امضاء 

 



 بسمه تعالي

 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه دانشگاه علوم

 ای    برنامه مدون مقطع    كارشناسي ناپیوسته  رشته      بهداشت حرفه
 

 (ترم سوم)نام درس  كد درس
 تعداد واحد

 (ترم چهارم)نام درس  كد درس پیشنیاز یا همزمان
 تعداد واحد

 پیشنیاز
 عملي نظری عملي نظری

 2 تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم و ایران 54024
 

 4کارآموزی در عرصه  5433 
 

2  

  2  2کارآموزی در عرصه  5433 ....وتجزیه نمونه... مکانیک 4 2 طراحي تهویه صنعتي 5433

  2  5کارآموزی در عرصه  5433  3/0 3/4 مهندسي فاکتورهای انساني 5433

  2  1ر عرصه کارآموزی د 5433 فیزیک 3/0 3/4 بهداشت پرتوها 

      ریاضیات  2 مکانیک سیاالت 5413

       3/0 3/0 بیماریهای ناشي از کار 5433

        2 زبان تخصصي 5443

      2ایمني  4 2 (5)ایمني در محیط کار  5433

      5ایمني   2 ارزیابي مدیریت ریسک 5431

        2 جمعیت و تنظیم خانواده 54040

  8  جمع كل واحدها   5/3 5/71 جمع كل واحدها  

 07  8  

 

 مدیر گروه آموزشيتأیید و امضاء 


