
 98بهمن ورودی -ایمنی کار و حفاظت فنی  کاردانی

 ریاضیات

 فیزیک کاربردی

  آزمایشگاه فیزیک کاربردی

  کاربینی

  شیمی

  زبان خارجی عمومی

  قوانین و آیین نامه های ایمنی کار 

  ریاضی پیش

  فیزیک پیش

  1اندیشه اسالمی

 98ورودی مهر -حفاظت فنی ایمنی کار و  کاردانی

 کاربردیآمار و احتماالت 

 روانشناسی کار

  روش های تولید صنعتی

 مبانی ایمنی کار

 عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها

 آور محیط و اندازه گیری آنها روش های زیان

 

 .بوده اند این درس را اخذ ننمایند 98که در تکمیل ظرفیت مهر دانشجویانی  – زبان تخصصی*

 .بوده اند این درس را اخذ ننمایند 98که در تکمیل ظرفیت مهر دانشجویانی  - 1اندیشه اسالمی *

 بوده اند این درس را اخذ ننمایند 98که در تکمیل ظرفیت مهر دانشجویانی  - و ارتباطات کاربرد فناوری اطالعات*

 در انتخاب واحد لحاظ نمایند.بوده اند این درس را  98مهر  تکمیل ظرفیت در دانشجویانی که - زبان خارجی عمومی* 

 .در انتخاب واحد لحاظ نمایند بوده اند این درس را 98مهر  تکمیل ظرفیت در دانشجویانی که - وانین و آئین نامه های ایمنی کارق* 

 1کارورزی

 

 

 



 97مهر  ورودی - فنی حفاظت و کار ایمنی کاردانی

 

 ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

 کارگاه ایمنی و حفاظت فنی

 ایمنی سازی محیط کار و مدیریت حوادث

 دانش خانواده و جمعیت

 2کارورزی

 

 

 97بهمن  ورودی -ایمنی کار و حفاظت فنی  کاردانی

 

 آور و محیط کارروش های شناسایی عوامل زیان 

 وسایل حفاظت فردی

 ایمنی ماشین آالت 

 ایمنی تاسیسات الکتریکی

 روش های ایمنی آتش سوزی

 مدیریت ایمنی و بهداشت کار

 دانش خانواده و جمعیت

 مهندسی فاکتورهای انسانی 

 

 

 

 

 

 

 



 97مهر  -مکانیک خودرو ورودی   کاردانی

 اجزای ماشین

 کارگاه ماشین ابزار

 قدرت تکنولوژی مولد

 قدرت مولد تکنولوژی کارگاه

 تکنولوژی انتقال قدرت

 قدرت انتقال کارگاه تکنولوژی

 2کارورزی

 

 

 97بهمن-مکانیک خودرو ورودی   کاردانی

 

 مقاومت مصالح

 تکنولوژی شاسی، فرمان،تعلیق

 کارگاه تکنولوژی شاسی،فرمان،تعلیق

 هیدرولیک و پنوماتیک

 کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 کنترل کیفیتمبانی 

 تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو 

 خودرو دینامیک کنترل و ترمز کارگاه تکنولوژی

 فارسی

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

 اخالق اسالمی

 

 

. 

 

 



 98مهر -کاردانی مکانیک خودرو ورودی  

 استاتیک 

 ترمودینامیک 

 مکانیک سیاالت

 اصول سرپرستی

 و ارتباطاتکاربرد فناوری اطالعات 

 مطبوع تهویه و خودرو الکتریکی دستگاههای تکنولوژی

 اخالق اسالمی

 سامانه مدیریت موتور*

 کارگاه سامانه مدیریت موتور *

 آزمایشگاه فیزیک عمومی*

 مبانی کنترل کیفیت*

 1کارورزی 

سامانه مدیریت موتور، کارگاه سامانه مدیریت موتور، آزمایشگاه فیزیک و مبانی کنترل به جای دروس  98)دانشجویان تکمیل ظرفیت مهر *

 مایندنرا اخذ  عمومی زبان خارجی ، کارگاه مبانی الکترونیک خودرو، مبانی الکترونیک خودرو دروس کیفیت 

 

 98بهمن -کاردانی مکانیک خودرو  ورودی 

 ریاضی پیش دانشگاهی

 ریاضی عمومی
 دانشگاهیفیزیک پیش 

 فیزیک عمومی 
 شیمی عمومی

 کاربینی
 مبانی الکترونیک خودرو 

 کارگاه مبانی الکترونیک خودرو
 فارسی

 عمومی زبان خارجی 
 تربیت بدنی

 

 

 

 



 97بهمن -مهندسی فناوری مکانیک خودرو  

 

 روش های تولید

 کارگاه روش های تولید

 دینامیک و ارتعاشات خودرو

 محاسبات عددی

 خودروتکنولوژی پیشرفته 

 کارگاه تکنولوژی پیشرفته خودرو

 آشنایی با موتورهای احتراق داخلی

 مدیریت کسب و کار و بهره وری

 تحلیل هزینه و منفعت

 1کاروزی 

 

 

 

 

 98بهمن - مهندسی فناوری مکانیک خودرو 

 دیفرانسیل معادالت

 کاربرد الکترونیک در خودرو 

 آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودرو 

 مقاومت مصالح 

  کاربینی

 آشنایی با دفاع مقدس

 تکنولوزی سوخت و سوخت رسانی

 زبان تخصصی خودرو

 کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی

 1ورزش

 



 

 97مهر -عملیات امداد ونجات ورودی   کارشناسی مدیریت

 مدیریت آموزش های امدادی

 برنامه ریزی شهری و نقش آن در کاهش اثرات سوانح

  2کارورزی

 آمادگی جسمانی)بانوان(*

 2اندیشه اسالمی*

 تفسیر موضوعی قرآن*

 

 

 97ورودی مهر -مربیگری آمادگی جسمانی  -کارشناسی تربیت بدنی 

 دومیدانی

 آمادگی جسمانی تخصصی

 مکمل های ورزشی و دوپینگ

 استعدادیابی ورزشی

 آمادگی جسمانی رشته های سرعتی

 ایروبیک پیشرفته

 2کارورزی

 

 وانشناسی ورزشیر*

 مدیریت کسب و کار بهره وری*

 روانشناسی کار*

 آسیب شناسی ورزشی*

 

 

 

 

 

 

 

 



 98ورودی مهر -جسمانی مربیگری پایه آمادگی  -تربیت بدنی کاردانی حرفه ای 

 

 فیزیولوژی ورزشی

 قوانین و مقررات آمادگی جسمانی و ایروبیک

 اصول و مبانی ایروبیک و استپ

 پیکرسنجیآزمون های 

 مراحل آموزش ایروبیک و استپ و تندرستی

 مراحل آموزش آمادگی جسمانی و تندرستی

 پزشکی ورزشی

 کمک های اولیه پزشکی

 حرکات ورزشی اصالحی

 اصول سرپرستی

 اخالق اسالمی 

 کارآفرینی

 1کارورزی 

 

 98ورودی مهر ایمنی، بهداشت و محیط زیست صنایع  حرفه ای کارشناسی

 فیزیک کاربردی

 مهندسی ایمنی

 ایمنی مواد شیمیایی

 عوامل انسانی در محیط کار

 روانشناسی کار

 تفسیر موضوعی قرآن

 مدیریت منابع انسانی

 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

 زبان تخصصی

 1کارورزی

 



 98کارشناسی حرفه ای ایمنی، بهداشت و محیط زیست صنایع  ورودی ورودی  بهمن

 ریاضیات کاربردی

 حیاتیآمار 

 شیمی تجزیه 

 کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت

 کارکردهای زیست محیطی صنعتی

 کلیات بهداشتی محیط

 مدیریت در بحران

 مؤلفه های بازرسی ریسک

 2اندیشه اسالمی

 کاربینی

 1ورزش

 زبان تخصصی

 98ورودی بهمن   21 -پایه کانگ فو توآ  مربیگری -تربیت بدنی کاردانی 

 بیوشیمی

 حرکت فیزیک 

 آمار مقدماتی

 آناتومی انسانی

 مبانی آمادگی جسمانی

 حقوق ورزشی

 کاربینی

 اخالق اسالمی

 فارسی عمومی

 21تاریخچه قوانین و مقررات کانگ فو توآ



 98ورودی مهر -  21 -کانگ فو توآ   -کاردانی تربیت بدنی مربیگری پایه 

 یادگیری حرکتی

 سنجش و اندازه گیری حرکتی

 انسانیفیزیولوژی 

 فیزیولوژی ورزشی

 21 -تاریخچه قوانین و مقررات کانگ فوتوا 

 21 -حرکت های پایه کانگ فوتوآ 

 (21مرحله فنی آناتوآ )خط یک کانگ فوتوآ 

 زبان خارجی عمومی

 1کارورزی

 1اندیشه اسالمی

 اخالق اسالمی

 97ورودی بهمن  -  21 -کانگ فو توآ   -کاردانی تربیت بدنی مربیگری پایه 

 رشد و تکامل حرکتی

 بهداشت ورزشی و کمک های اولیه

 روش های آسیب شناسی ورزشی

 اصول تغذیه ورزشی

 21حرکت های هنری کانگ فوتوآ 

 (21کانگ فو توآ 2مرحله فنی آتادو )خط 

 اخالق حرفه ای

 کارآفرینی

 1اندیشه اسالمی 

 زبان تخصصی 

 1کارورزی



 ترم آخر -  21 -کانگ فو توآ   -تربیت بدنی مربیگری پایه کاردانی 

 اصول مبارزه راهبردی

 (21 -کانگ فو توا  3مرحله فنی مایانه آناتوا)خط

 اصول مربیگری و علم تمرین

 21 -اصول مربیگری کانگ فو توا 

 (21 -کانگ فو توا  4مرحله فنی سوتو)خط

 2کارورزی

 

 


