
 

 

 1401-1402برنامه هفتگی نیمسال دوم  سال تحصیلی 

   2ترم: کارشناسی ارشد ناپیوستهمقطع:  1401مهر ورودی: HSE رشته:

 ایام

 هفته

 بعد از ظهر 6-4 بعد از ظهر 4-2 صبح 12-10 صبح  8-10

 نام استاد -نام درس  نام استاد -نام درس نام استاد –نام درس  نام استاد -نام درس

  شنبه

 
   

  یک شنبه
 

   

  دوشنبه
 

 مدیریت یکپارچه سالمت و محیط زیست

 مهندس حنانیخانم  
 HSE  قوانین ، مقررات و استاندارهای

 آقای دکتر بهرامی
 

 سه شنبه

 

 بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث 

 آقای دکتر مطلبی
 HSE ارزش گذاری اقتصادی در 

 آقای دکتر فخری

 

 چهار شنبه

 

    

تعداد  شماره درس نام درس

 واحد

 تعداد واحد شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس

بررسی و تجزیه و تحلیل 

  حوادث
1732121 2 

مدیریت یکپارچه سالمت و 

 محیط زیست 
 HSE 1732112 2 قوانین ، مقررات و استاندارهای  5/5+0/1 1732110

اصول و مبانی مدیریت 

 خطر حوادث و بالیا

بصورت مجازی و با 

دانشگاه علوم پزشکی 

مجازی انتخاب واحد 

 شود 

2 
 ارزش گذاری اقتصادی در 

HSE 
 واحد 10 جمع کل 1+1 1732118

 در زیر زمین دانشکده بهداشت واقع است HSE کالس ارشد



 

 

 

 

 

 

 . میباشند ( واحد 2اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا به ارزش )تحصیل ملزم به گذراندن درس جهت فراغت از  به بعد 1400دانشجویان ورودی 

 

 1401-1402سال تحصیلی دوم  امه هفتگی نیمسال برن

  4ترم: کارشناسی ارشد ناپیوستهمقطع:    1400 ورودی: HSE رشته:

 ایام

 هفته

 بعد از ظهر 6-4 بعد از ظهر 4-2 صبح 12-10 صبح 8-10

 استاد نام - نام درس استادنام  -نام درس استادنام  –نام درس  استادنام  -نام درس

  پایان نامه پایان نامه پایان نامه  شنبه

 یک شنبه

 
  پایان نامه پایان نامه پایان نامه

  پایان نامه پایان نامه پایان نامه هدوشنب

 سه شنبه

 
  پایان نامه پایان نامه پایان نامه

 تعداد واحد شماره درس نام درس
 جمع کل

 4 1732140 پایان نامه
 واحد  6

 خطر حوادث و بالیااصول و مبانی مدیریت 
بصورت مجازی و با دانشگاه علوم 

 2 پزشکی مجازی انتخاب واحد شود 



 

 

 

 

 

 

 1401-1402سال تحصیلی دوم  امه هفتگی نیمسال برن

 و باالتر  6 ترم: کارشناسی ارشد ناپیوستهمقطع:  و قبل از آن   1399 ورودی: HSE رشته:

 ایام

 هفته

 بعد از ظهر 6-4 بعد از ظهر 4-2 صبح 12-10 صبح 8-10

 استاد نام - درسنام  استادنام  -نام درس استادنام  –نام درس  استادنام  -نام درس

  پایان نامه پایان نامه پایان نامه  شنبه

 یک شنبه

 
  پایان نامه پایان نامه پایان نامه

  پایان نامه پایان نامه پایان نامه هدوشنب

 سه شنبه

 
  پایان نامه پایان نامه پایان نامه

 تعداد واحد  تعداد واحد شماره درس نام درس

 واحد  4 کل جمع 4 1732140 پایان نامه


