
هم نیاز/ دروس پیش نیاز ساعت عملیساعت نظریجمع واحدنام درسنوع درسترم بندی

---21648انواع سوانحجبرانی

---21648حمایت های روانی و اجتماعیجبرانی

---32-2جمعیت شناسی عمومیجبرانی

---21648نقشه کشیپایه

----232مشارکت جمعی و اجتماعیپایه

---21648آمار و کاربرد آن در مدیریتپایه

----232فیزیک کاربردیپایه

----232شناخت صنعت بیمهاصلی

----232اصول برنامه ریزی و سازماندهیاصلی

---32-1کاربینیبازدید 

---32-11ورزش عمومی

----232تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعمومی

(هم نیاز)کارگاه مدیریت بحران - اصول برنامه ریزی و سازماندهی -232مدیریت بحراناصلی

(هم نیاز)مدیریت بحران 64-1کارگاه مدیریت بحراناصلی

---21648پدافند غیرعاملاصلی

فیزیک کاربردی-116(مقدماتی)تأسیسات ساختمان اصلی

(هم نیاز) (مقدماتی)تأسیسات ساختمان 48-1(مقدماتی)کارگاه تأسیسات ساختمان تخصصی

----116انبارداریتخصصی

(هم نیاز)انبارداری 48-1کارگاه انبارداریتخصصی

----116فرآیندهای عملیاتی امداد و نجات شهریتخصصی

(هم نیاز)فرآیندهای عملیاتی امداد و نجات شهری 64-2کارگاه فرآیندهای عملیاتی امداد و نجات شهریتخصصی

----232مدیریت ریسکتخصصی

----232تفسیر قرآن یا تفسیر نهج البالغهعمومی

----2232اندیشه اسالمی عمومی

----232مهارت های مساله یابی و تصمیم گیریمهارت مشترک

----232مدیریت منابع انسانیمهارت مشترک

مدیریت بحران-116آمادگی در برابر سوانحاصلی

(هم نیاز)آمادگی در برابر سوانح 48-1کارگاه آمادگی در برابر سوانحاصلی

مدیریت بحران-232ارزیابی سوانحتخصصی

(هم نیاز)کارگاه ایمنی و پیشگیری از سوانح -116ضوابط، استانداردها و مقررات ایمنی پیشگیری از سوانحتخصصی

(هم نیاز)ضوابط، استانداردها و مقررات ایمنی پیشگیری از سوانح 48-1کارگاه ایمنی و پیشگیری از سوانحتخصصی

----116سناریو نویسی و طراحی مانورتخصصی

(هم نیاز)سناریو نویسی و طراحی مانور 64-2کارگاه سناریو نویسی و طراحی مانورتخصصی

----232انقالب اسالمی/ آشنایی با دفاع مقدس عمومی

----232تحلیل هزینه و منفعتمهارت مشترک

----232زبان تخصصیاصلی

مدیریت بحران-232سامانه فرماندهی حادثهاصلی

----116کاهش خسارت اجزاء غیرسازه ای در اماکنتخصصی

(هم نیاز)کاهش خسارت اجزاء غیرسازه ای در اماکن 64-2کارگاه کاهش خسارت اجزاء غیرسازه ای در اماکنتخصصی

---31664تجهیزات و سیستم های اطفاء حریقتخصصی

اصول برنامه ریزی و سازماندهی-116آماده سازی اماکن برای مقابله در شرایط اضطراریتخصصی

(هم نیاز)آماده سازی اماکن برای مقابله در شرایط اضطراری 64-2کارگاه آماده سازی اماکن برای مقابله در شرایط اضطراریتخصصی

---48-1بهسازی محیط در شرایط اضطراریتخصصی

---240-12کارورزی 1کار در محیط پایان نیمسال دوم

1کارورزی 240-22کارورزی 2کار در محیط پایان دوره
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 واحد75تعداد کل واحدها  

رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده دانشجو بوده و عدم رعایت آن موجب حذف دروس مربوطه  شده و عواقب آن با شخص دانشجو می باشد) )

در صورتیکه دانشجو درسی که پیش نیازش را یک بار افتاده باشد می تواند آن درس را با پیش نیازش که قبال افتاده است همزمان به صورت هم نیاز اخذ نماید) )

(دروسی که دارای واحد عملی باشند، اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد مجاز نمی باشد)

( واحد همراه با کارورزی می باشد14 در نیمسال عادی، دانشجو فقط مجاز به اخذ 2 و 1در صورت انتخاب دروس کارورزی  ) 


