
برنامه ترم بندي رشته مهندسی ایمنی 

ننام درسیمسال نام درس نوع درس واحد پیشنیاز

ول
ل ا

سا
یم

ن
 

-3پای1ِریاضی عوَهی

-3پای1ِفیسیک 

-3عوَهیفارسی

-2عوَهی1اًذیطِ اسالهی

-4عوَهیزباى پیص داًطگاّی

-1عوَهی1تربیت بذًی 

-2پای1ِضیوی عوَهی 

وم
 د

ال
س

یم
ن

 

1عوَهی ریاضی  3پای2ِریاضی عوَهی 

 1فیسیک  3پای2ِفیسیک 

1ضیوی عوَهی  2پای2ِضیوی عوَهی 

-3پایِبرًاهِ ًَیسی کاهپیَتر

 1ضیوی عوَهی  1پایِآز ضیوی عوَهی

 1فیسیک  1پای1ِآز فیسیک 

 1اًذیطِ اسالهی  2عوَهی2اًذیطِ اسالهی 

زباى پیص داًطگاّی 2عوَهی1زباى خارجِ 

 1تربیت بذًی  1عوَهی2بذًی تربیت 

وم
 س

ال
س

یم
ن

 

 2ریاضی عوَهی  3پایِهعادالت دیفراًسیل

 1ریاضی  -1فیسیک  2اصلیاستاتیک

 2فیسیک  1پای2ِآز فیسیک 

 1ضیوی عوَهی  2اصلیخَاظ هَاد

-2اصلیًقطِ کطی صٌعتی

2ضیوی عوَهی  3پایِضیوی تجسیِ

1ضیوی عوَهی  3اصلیهَازًِ اًرشی ٍ هَاد

-2عوَهیاخالق اسالهی
رم

ها
 چ

ال
س

یم
ن

 هعادالت دیفراًسیل 3 پایِ ریاضی هٌْذسی

استاتیک  -هعادالت دیفراًسیل  -هَازًِ اًرشی ٍ هَاد 3 اصلی هکاًیک سیاالت

  هَازًِ هَاد ٍ اًرشی 3 اصلی ترهَدیٌاهیک

 استاتیک 2 اصلی هقاٍهت هصالح

 - 1 پایِ ابسار جَضکاری کارگاُ هاضیي

 1ضیوی عوَهی  3 پایِ ضیوی آلی

 خَاظ هَاد 2 اصلی خَردگی در صٌایع

 - 2 عوَهی تاریخ تحلیلی صذر اسالم

پیشنیازواحدنوع درسنام درسنیمسال



برنامه ترم بندي رشته مهندسی ایمنی 

پیشنیاز واحد نوع درس نام درس نیمسال

جم
پن

ل 
سا

یم
ن

 

 هکاًیک سیاالت 3 اصلی اًتقال حرارت

 هکاًیک سیاالت 1 اصلی آز هکاًیک سیاالت

 2عوَهی ریاضی  3 اختصاصی آهار کاربردی

 2فیسیک  2 اصلی 1هباًی هٌْذسی برق 

 ترهَدیٌاهیک 3 اصلی ضیوی فیسیک

 ضیوی تجسیِ 1 پایِ آز ضیوی تجسیِ

ضیوی تجسیِ  -2فیسیک  2 اختصاصی ٍ کٌترل هخاطرات هحیط کار ، اًذازُ گیریضٌاسایی

 ضیوی آلی 1 اختصاصی سوَم ٍ هَاد ضیویایی خطرًاک

 ضیوی آلی 1 پایِ آز ضیوی آلی

-2عوَهیاًقالب اسالهی ایراى

شم
 ش

ال
س

یم
ن

 

 اًتقال حرارت 3 اصلی اًتقال جرم

 اًتقال حرارت 1 اصلی آز اًتقال حرارت

هقاٍهت هصالح  -استاتیک  - هکاًیک سیاالت 2 اصلی هحاسبات ظرٍف ٍ لَلِ ّای تحت فطار

 از ترم ضطن 2 اختصاصی اصَل ایوٌی

 از ترم ضطن 2 اختصاصی بیواری ّای حرفِ ای ٍ بْذاضت صٌعتی

 1هباًی هٌْذسی برق  2 اصلی 2هباًی هٌْذسی برق 

 2هباًی هٌْذسی برق  1 اصلی آز هباًی هٌْذسی برق

 اًتقال حرارت -هکاًیک سیاالت 2 اصلی رٍش ّای اًذازُ گیری ٍ کویت ّای هٌْذسی

 ضیوی فیسیک 1 اصلی آز ضیوی فیسیک

 2 عوَهی تفسیر هَضَعی قرآى یا ًْج البالغِ

تم
هف

ل 
سا

یم
ن

 

 ترهَدیٌاهیک -اًتقال جرم 2 اصلی عولیات ٍاحذ صٌعتی

 اصَل ایوٌی 2 اختصاصی اصَل طراحی سیستن ّای ایوٌی ٍ آتص ًطاًی

ایوٌی ٍ حفاظت ضغلی ٍ قَاًیي کار ٍ هقررات 

 عوَهی ایوٌی
ایوٌیاصَل  2اختصاصی

 3 اختصاصی هذیریت ایوٌی ٍ بْذاضت هحیط زیست
-آلَدگی آب ٍ َّا ٍ کٌترل آًْا

بیواری ّای حرفِ ای ٍ بْذاضت صٌعتی

2هباًی هٌْذسی برق  3اصلیبررسی سیستن ّای قذرت

 از ترم ّفتن 3پرٍشُ فارغ التحصیلی

ضیوی تجسیِ-2فیسیک  12درس اًتخابی 

تم
ش

 ه
ال

س
یم

ن

2 اختصاصی در صٌایع ًفت ٍ پترٍضیوی ایوٌی

اصَل ایوٌی ٍ ضٌاسایی ٍ کٌترل هخاطرات 

بیواری ّای حرفِ ای ٍ بْذاضت -هحیط کار

 صٌعتی

هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیط زیست 2 اختصاصی هذیریت ریسک

 عولیات ٍاحذ صٌعتی 3 اصلی کٌترل فرآیٌذّا

 عولیات ٍاحذ صٌعتی 1 اصلی آز عولیات ٍاحذ

 از ترم ضطن 2 اختصاصی اقتصاد ٍ طرح هٌْذسی

 از ترم ضطن 1 اختصاصی آلَدگی صَتی ٍ کٌترل آى

 هَازًِ هَاد ٍ اًرشی 3 اختصاصی آلَدگی آب، َّا ٍ کٌترل آى ّا

-22درس اًتخابی 




