
 98-99سال  دوم نیمسال کالسهای آنالین جامع برنامه

 20الی  18ساعت  18الی  16ساعت  16الی  14ساعت  14الی  12ساعت  12الی  10ساعت  10الی  8ساعت  

به
شن

 

  پیکرسنجی های آزمون و اصالحی ورزشی حرکات  
 98گی جسمانی مهرداکاردانی آم  -

  رشته ایمنی  –اخالق حرفه ای  

به
شن

یک
 

همن بایمنی کار مهر و  کاردانی –روانشناسی کار     

98 –   

کارشناسی ایمنی  -  محیط بهداشت کلیات

 98منبه

   – صنعتی تولید های روش

 98ی بهمنکارشناسی ایمن -  سالمت در کامپیوتر کاربرد

و  98مهر ینایم کارشناسی - 8ک  – کار روانشناسی

  تربیت بدنی

 

ی مهندس -  کارگاه و خودرو پیشرفته تکنولوژی

 97نمکانیک بهم

 98ایمنی بهمن -  کاربردی فیزیک

 98کارشناسی ایمنی بهمن -  کاربردی ریاضیات

ایمنی   - 7 ک– کار ایمنی های نامه ینآی و قوانین

   98مهر و بهمن

به
شن

دو
 

ساعت  – 98بهمنمهر و  ایمنی  -  اسالمی اندیشه  

12:30  

 – ایروبیک و جسمانی آمادگی مقررات و قوانین

   –98کاردانی مهر 

و 98مهرو آمادگی  مکانیک  - اخالق اسالمی

 97بهمنمکانیک 

 نیایم -  آور زیان عوامل شناسایی های روش

 98مهر و  97بهمن

 98و  97مکانیک بهمن - فارسی 

 98مکانیک و آمادگی جسمانی مهر   – سرپرستی اصول

 صابری(  )خانم 98ایمنی مهر -  اطالعات فناوری کاربرد

  97ایمنی بهمن -  فردی حفاظت وسایل

  98کارشناسی ایمنی مهر  -  کاربردی فیزیک

 و 98مکانیک مهر - کاربرد فناوری اطالعات 
 )خانم جعفری(  97بهمن

 97ایمنی بهمن -  انسانی فاکتورهای مهندسی

 98کاردانی آمادگی جسمانی مهر -  کارآفرینی

 

به
شن

ه 
س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 98نکارشناسی ایمنی بهم -  2 اسالمی اندیشه 

 13ساعت  – 97مهر نجات و امداد

 

 

 

 

 

 

 

 97ایمنی بهمن -  آالت ماشین ایمنی

 98هرمکارشناسی ایمنی  -  قرآن موضوعی تفسیر

  14:30ساعت  – 97و امداد و نجات مهر

 

 97و بهمن 98مکانیک مهر - مبانی کنترل کیفیت 

 98بهمن -  پیش فیزیک

 98ایمنی مهر -  کاربردی احتماالت و آمار

 97بهمنمهر و ایمنی   - جمعیت و خانواده دانش

 98ی مهرکارشناسی ایمن -  کار محیط در انسانی عوامل

  98کارشناسی ایمنی بهمن -  بحران مدیریت

امداد  -  سوانح کاهش در آن نقش و شهری ریزی برنامه

 97مهر

ی کارشناسی آمادگی جسمان -  کار و کسب مدیریت

 97مهندسی مکانیک بهمنو  97مهر

انی کاردانی آمادگی جسم -  پزشکی لیهاو های کمک

  98مهر

 98مکانیک بهمن -  عمومی فیزیک

 97ایمنی بهمن -  الکتریکی تاسیسات ایمنی

نی ایم -  و مدیریت حوادث کار محیط سازی ایمن

  98مهر

ناسی کارش -  گیری تصمیم و یابی مسئله مهارتهای

  98ایمنی مهر

 98کارشناسی ایمنی بهمن -  حیاتی آمار

  97مهر امداد و نجات -  امدادی های آموزش یریتمد

 کارشناسی  – دفاع مقدسآشنایی با 

  CADنقشه کشی و اصول 

 

 



 98-99سال  دوم نیمسال کالسهای آنالین جامع برنامه

 
 

 20الی  18ساعت  18الی  16ساعت  16الی  14ساعت  14الی  12ساعت  12الی  10ساعت  10الی  8ساعت  

به
شن

ار
چه

 

   تاریخ تحلیلی صدر اسالم   

به
شن

ج
پن

 

 97مکانیک بهمن -  قدرت مولد تکنولوژی

 98مکانیک مهر -  استاتیک

 98کاردانی بهمن  - کاربینی

ک )ی 97مهندسی مکانیک بهمن -  عددی محاسبات

 هفته در میان(

بهمن  ایمنی مهر و - 11الی 8 ساعت - خارجی زبان

 )خانم کارگر(  98

 97ایمنی بهمن -  سوزی آتش ایمنی های روش

انم خ  -98بهمن کارشناسی ایمنی -  تخصصی زبان

 افسا

 

 97مکانیک بهمن -  قدرت انتقال تکنولوژی

 97کانیک بهمنم - 3ک  –مقاومت مصالح 

 98مکانیک مهر -  موتور مدیریت سامانه

)خانم  98مکانیک بهمن -  12الی 9:30 ساعت  عمومی زبان

 افسا( 

 تههف یک) 97بهمن مکانیک مهندسی -  عددی محاسبات

 (میان در

 98رایمنی مهکاردانی  – 13الی 11 ساعت -  تخصصی زبان

 خانم کارگر –

   – کار محیط بهداشت و ایمنی مدیریت

 98ارشناسی ایمنی بهمنک - 5ک  – تجزیه شیمی

 

 97مکانیک بهمن -  پنوماتیک و هیدرولیک

  98کانیک و ایمنی بهمنم -4 ک – عمومی شیمی

کانیک ممهندسی  -  خودرو در ارتعاشات و دینامیک

 97بهمن

الی  13ساعت  – 98ایمنی مهر -  کار ایمنی مبانی

14:30  

 

 97مکانیک بهمن  - اجزای ماشین

 98مکانیک مهر -  سیاالت مکانیک

 98مکانیک بهمن -  پیش ریاضی

ندسی مه -  داخلی احتراق موتورهای با آشنایی

 97مکانیک بهمن

 -  آنها گیری اندازه و محیط آور زیان عوامل

  14:30 ساعت – 98ایمنی مهر

 یمنیا کارگاه  تجهیزات و و ارتفاع در کار ایمنی

 97ایمنی مهر  - فنی  حفاظت و

ی کارشناسی آمادگ -  ورزشی یابی استعداد

 97جسمانی مهر

 98مهر ایمنی کارشناسی -  انسانی منابع مدیریت

مکانیک  -    خودرو دینامیک کنترل و ترمز تکنولوزی
 97بهمن

 98رمکانیک مه -  ترمودینامیک

 98مکانیک بهمن -  عمومی ریاضی

 97مهندسی مکانیک بهمن -  تولید های روش

 98کارشناسی ایمنی مهر -  ایمنی مهندسی

نی کارشناسی ایم -  صنعتی محیطی زیست کارکردهای

 98بهمن

ادگی کارشناسی آم -دوپینگ و ورزشی های مکمل

   97جسمانی مهر

  98هرم کاردانی آمادگی جسمانی -  ورزشی فیزیولوژی

مکانیک  - تکنولوزی شاسی و فرمان و تعلیق 
 97بهمن

 -  مطبوع تهویه و الکتریکی های دستگاه تکنولوژی

 98مکانیک مهر

 98مکانیک بهمن -  خودرو الکترونیک مبانی

 مهندسی مکانیک -  منفعت و هزینه تحلیل

 97بهمن 

کارشناسی  - 3ک  – ریسک بازرسی های مؤلفه

 98ایمنی بهمن

 98رکارشناسی ایمنی مه -  شیمیایی مواد ایمنی

 

عه
جم

 

      


