
 به بعد 97ورودی HSE )رشته مهندسي ایمني، بهداشت و محیط زیست)سرفصل دروس كارشناسي ارشد 

تعداد  كد درس نام درس نوع درس ردیف

 واحد

 مالحظات

  3 2113728 مهندسی پيشرفتهآمار و احتماالت  الزامی 1

  3 2113729 مهندسی جامع ایمنی الزامی 2

  3 2113730 مهندسی بهداشت حرفه ای الزامی 3

  3 2113731 مهندسی محيط زیست پيشرفته الزامی 4

  3  كاهش ضایعات آالینده های بهداشتی اختياری 5

  3  مهندسی بهداشت محيط اختياری 6

  3  ارگونومی سيستم ها و برنامه ریزی محيط اختياری 7

  3  مهندسی صدا و ارتعاش اختياری 8

  3  تشعشاتمهندسی پرتوها و  اختياری 9

  3  مهندسی سم شناسی محيطی اختياری 10

  3  مدیریت تغيير در محيط های بهداشتی اختياری 11

  3  مهندسی آتش اختياری 12

  3  مهندسی قابليت اطمينان اختياری 13

  3  اقتصاد اختياری 14

  3  برآورد خسارات بحران های طبيعی اختياری 15

 

 



 به بعد 97ورودی HSE )كارشناسي ارشد رشته مهندسي ایمني، بهداشت و محیط زیست)سرفصل دروس 

تعداد  كد درس نام درس نوع درس ردیف

 واحد

 مالحظات

  3  طراحی زیرساخت های شهری بر مبنای ریسك اختياری 16

  3  آناليز كيفی و كمی ریسك در ایمنی اختياری 17

  3  طبيعی )زلزله،سيل،تندبادو...(مدیریت بحران های  اختياری 18

  3  مهندسی ایمنی صنایع دریایی اختياری 19

  3  دیناميك محاسبات سياالت اختياری 20

  3  ژئوتكنيك زیست محيطی اختياری 21

  3  پدیده های انتقال اختياری 22

  3  مدیریت كيفی منابع آب اختياری 23

  3  محيطی صنایع آالیندهارزیابی اثرات زیست  اختياری 24

  3  اصول ومهندسی مدیریت پسماند اختياری 25

  3  كاهش ضایعات فرایندهای صنعتی اختياری 26

  3  آلودگی هوای محيط زیست اختياری 27

  3  مدیریت تغيير در محيطهای صنعتی اختياری 28

  3  مدلهای انتشار و انتقال آلودگی منابع آب اختياری 29

  3  طراحی سيستم های كنترل آلودگی هوا در محيط های بسته اختياری 30

  3  مدیریت پسماندهای خطرناك اختياری 31

  3  آتش سوزی مراتع و جنگل ها اختياری 32

  3  مباحث ویژه اختياری 33

  3  مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز اختياری 34

  3  زیرزمينیمهندسی ایمنی در سازه های  اختياری 35

  3  پایش سالمت زیرساختهای شهری اختياری 36

  3  مدیریت ایمنی در گودهای عميق اختياری 37

  3  مدیریت بحران های صنعتی اختياری 38



  3  تجزیه و تحليل حوادث اختياری 39

  3  مهندسی خوردگی اختياری 40

  3  برآورد خسارات بحران های صنعتی اختياری 41

  3  اصول و مهندسی آب و فاضالب اختياری 42

  3  انرژی و محيط زیست اختياری 43

  3  بهداشت خاك اختياری 44

  3  مدیریت استراتژیك اختياری 45

  3  كنترل آلودگی هوا اختياری 46

  3  اصول مهندسی آلودگی آب و هوا اختياری 47

  3  مدیریت پسماندهای جامد اختياری 48

  3  ارزیابی اثرات زیست محيطی اختياری 49

  3  زیست فناوری زیست محيطی اختياری 50

  3  طراحی سيستم های تهویه و كنترل اختياری 51

  3  كارگاه نرم افزارهای بهداشت اختياری 52

  3  كارگاه نرم افزارهای ایمنی اختياری 53

  3  كارگاه نرم افزارهای محيط زیست اختياری 54

 

 نحوه اخذ واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد

 

 توضیحات کد درس تعداد واحد نوع درس

 ---- ---- 12 دروس الزامی

 ---- ---- 12 دروس اختياری

 با تشخيص مدیر گروه دانشكده ---- با تشخيص مدیر گروه دانشكده دروس جبرانی

 2 سمينار
این درس تئوری و دارای امتحان  2113791

 پایان ترم می باشد.

 ---- 2113723 6 پایان نامه

 ----  32 جمع

 


