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دروس پایه* 

دروس مهارت مشترک** 

دروس عمومی*** 
1کارورزی 

***یکی از دروس گروه آشنایی با منابع اسالمی تهویه در انواع تصرفاتحفاظت صنعتیایمنی برق

2کارورزی **مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری آموزش های امدادی در آتش نشانی*قوانین و استانداردهای ایمنی در صنعت 

طراحی سیستم های اطفای حریقمدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری2زبان تخصصی *مبانی جامعه شناسی 

**مستندسازی اصول و مقررات ایمنی در انبارداریضوابط و مقررات استانداردهای ایمنیمدیریت ایمنی در آتش نشانی

اصول مدیریت بحرانکاربرد رایانه در طراحی ایمنیتحقیق در عملیاتآمار و کاربرد آن در مدیریت

طراحی سیستم های اعالم حریقاصول بررسی علل حریق و حوادث2ایمنی و بهداشت حرفه ای *استاتیک و مقاومت مصالح 

شهرداری های خراسان رضوی- دانشگاه جامع علمی کاربردی

w w w .k m tc .ir
کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث: لیست دروس

ترم چهارمترم سومترم تابستانترم دومترم اول

حقوق اجتماعی، سیاسی در اسالم - 3انسان در اسالم - 2 (2)اندیشه اسالمی-1:  گروه درس مبانی نظری اسالم

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-4(ره)اندیشه سیاسی امام -3انقالب اسالمی ایران -2آشنایی با دفاع مقدس -1: گروه انقالب اسالمی

تاریخ امامت-3تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی - 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم -1: گروه تاریخ و تمدن اسالمی

تفسیر موضوعی نهج البالغه- 2تفسیر موضوعی قرآن - 1: گروه درس آشنایی با منابع انسانی

***یکی از دروس گروه انقالب اسالمی  ***2تربیت بدنی *روش تحقیق 

**مدیریت منابع انسانی  ***یکی از دروس گروه مبانی نظری اسالم 
یکی از دروس گروه تاریخ تمدن اسالمی 

***

کاربینی


