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 کارشناسی

شببى -َّش ٍ تَاًوٌدیْبی ذٌّی -ICDL -شیبى اًگلیسی وٌتسل فسایٌد -تسهَدیٌبهیه-اًتمبل حسازت -اًتمبل جسم ٍ عولیبت ٍاحد هٌْدسی شیوی

 هٌْدسی ًفت ٍ ادبیبت فبزسی

جداسبشی ٍ شٌبسبیی  -ة ٍ پسببْبی صٌعتیآ، اصَل تصفیِ 2ٍ 1اصَل هحبسببت شیوی صٌعتی، شیوی صٌعتی  شیوی وبزبسدی

 تسویببت آلی

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -یاًگلیس شیبى طساحی هبدلْبی حسازتی -تسهَدیٌبهیه -هىبًیه سیبالت -اًتمبل حسازت هٌْدسی هىبًیه

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى 2ٍ  1هداز الىتسیىی  -2ٍ 1هبشیي ّبی الىتسیىی  -1بسزسی سیستن ّبی لدزت  -وٌتسل خطی هٌْدسی بسق

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى هىبًیه سیبالت ٍ ّیدزٍلیه -2ٍ  1ّبی فَالدی  سبشُ -سبشیهىبًیه خبن ٍ پی  -ّب تحلیل سبشُ هٌْدسی عوساى

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى شیوی فیصیه ٍ تسهَدیٌبهیه-اصَل خَزدگی-خَاص هىبًیىی هَاد -خَاص فیصیىی هَاد هٌْدسی هَاد 

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى هداز هٌطمی -هٌْدسی ًسم افصاز -ّب سبختوبى دادُ -ّبی وبهپیَتسی شبىِ هٌْدسی وبهپیَتس

 فبزسی ادبیبت ٍ

HSE هدیسیت  -ّبی ایوٌی ایوٌی دز صٌبیع ًفت ٍ طساحی سیستنHSE اصَل ایوٌی ٍ حفبظت  -ٍ هدیسیت زیسه

 آلَدگی آة ٍ َّا ٍ آلَدگی صَتی -هحیط شیست

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى

 فبزسی ادبیبت ٍ

اصَل طساحی وبزخبًجبت ٍ صٌبیع  -هیىسٍبیَلَضی هَاد غرایی-تىٌَلَضی هَاد غرایی -شیوی هَاد غرایی صٌبیع غرایی

 غرایی

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى تحمیك دز عولیبت-ببشازیببی -التصبد خسدٍ والى-تئَزیْبی هدیسیت هدیسیت ببشزگبًی

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى هدًیحمَق -حمَق ادازی -حمَق بیي الوللی عوَهی-حمَق جصا حمَق

 فبزسی ادبیبت ٍ

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى حسببسسی -وٌتسل بَدجِ-حسببدازی صٌعتی -حسببدازی هبلی حسببدازی

 فبزسی ادبیبت ٍ
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 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى شیوی عوَهی -اًتمبل حسازت ٍ سیبالت -تسهَدیٌبهیه شیویبیی -هَاشًِ ٍ اًسضی هَاد شیوی ٍ صٌبیع شیویبیی

 فبزسی ادبیبت ٍ

-الىتسیىیتىٌَلَضی دستگبّْبی  -تىٌَلَضی هَلد لدزت -تىٌَلَضی اًتمبل لدزت هىبًیه خَدزٍ

 ّیدزٍلیه ٍ پٌَهبتیه

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى

 فبزسی ادبیبت ٍ

-اصَل فسهبًدّی تین-اصَل ٍ پیشگیسی اش حَادت ٍ حسیك -اصَل ٍ هببًی اهداد ٍ ًجبت اهداد ٍ ًجبت

 ّب عولیبت ًجبت دز تًَلْب ٍ چبُ-عییبی طبیآشٌبیی بب بال

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى

 فبزسی ادبیبت ٍ

 علوم حراستی/علوم انتظامی
سبشهبًدّی ٍ پدافٌد  -حفبظت فیصیىی اسٌبد ٍ هدازن -حفبظت فیصیىی اهبوي ٍ تبسیسبت

 سبختبز حفبظت فیصیىی ٍ حساست -ولیبت اهَز اًتظبهی ٍ حساست -غیسعبهل

 شببى-ذٌّی تَاًوٌدیْبی ٍ َّش -ICDL -اًگلیسی شیبى

 فبزسی ادبیبت ٍ
 

 


