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

----232زبان پیشجبرانی

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

----232کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطاتمهارت مشترک

----232ریاضیات عمومیپایه

----232فیزیک عمومیپایه

----232شیمی عمومیپایه

(هم نیاز)فیزیک عمومی -116فیزیک حرارتاصلی

---16-1آشنایی و کاربرد نردبان های دستیاصلی

---21632کمک های اولیهاصلی

---32-1کاربینیبازدید 

----1232اندیشه اسالمی عمومی

زبان پیش-348زبان عمومیعمومی

----232اصول سرپرستیمهارت مشترک

ریاضیات عمومی-116آمار عمومیپایه

(هم نیاز)ریاضیات عمومی 33232آشنایی با هیدرولیک و پمپ های آتش نشانیاصلی

فیزیک حرارت-116مبانی حریق و خاموش کننده های دستیاصلی

شیمی عمومی-116ایمنی و بهداشت حرفه ایاصلی

مبانی حریق و خاموش کننده های دستی-232اصول پیشگیری از حریق و حوادثاصلی

شیمی عمومی-1116مواد خطرناک اصلی

---21632اصول و مبانی امداد و نجاتاصلی

فیزیک عمومی-116برق و خطرات آنتخصصی

----348فارسی عمومیعمومی

----232مستند سازیمهارت مشترک

---121632اصول تهویه و دستگاه تنفسی اصلی

آشنایی با هیدرولیک و پمپ های آتش نشانی21632آبرسانی و کف رسانیاصلی

32-1عملیات ترکیبی حریق و نجاتاصلی
آشنایی با هیدرولیک و پمپ های - (هم نیاز)اصول تهویه و دستگاه تنفسی 

اصول و مبانی امداد و نجات- آشنایی و کاربرد نردبانهای دستی- آتش نشانی

----232تجهیزات حریق و هدایت خودروهای سنگین حریقتخصصی

1مواد خطرناک 32-21مواد خطرناک تخصصی

ایمنی و بهداشت حرفه ای21632اصول فرماندهی تیمتخصصی

مبانی حریق و خاموش کننده های دستی21632رفتار شناسی حریقتخصصی

زبان عمومی-232زبان تخصصیتخصصی

----232دانش خانواده و جمعیتعمومی

---32-1تربیت بدنی عمومی

----232کارآفرینیمهارت مشترک

عملیات ترکیبی حریق و نجات32-1تمرینات عملیاتیاصلی

اصول پیشگیری از حریق و حوادث32-1آسیب شناسی حوادثتخصصی

مبانی حریق و خاموش کننده های دستی- آشنایی با هیدرولیک و پمپ های آتش نشانی 21632سیستم های اعالم و اطفاء حریقتخصصی

1اصول تهویه و دستگاه تنفسی 231664اصول تهویه و دستگاه تنفسی تخصصی

مبانی حریق و خاموش کننده های دستی- ایمنی و بهداشت حرفه ای 21632روش تدریس عملیاتیتخصصی

آبرسانی و کف رسانی- آشنایی با هیدرولیک و پمپ های آتش نشانی 32-1پمپ آبرسانیتخصصی

----116مبانی سازمانی و ساختار تشکیالتیتخصصی

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

1کارورزی 240-22کارورزی 2کار در محیط پایان دوره

نکته اول 

نکته دوم 

نکته سوم 

نکته چهارم

(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  ) 
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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) )


