کالس
سایت

کالس ۱

کالس ۲

کالس ۳

کالس ۴

ساعت

۱۲-۲

اصالحات اداری و
کاربرد آن
کاردانی دفتری2

۲-۴

تکریم ارباب رجوع
کاردانی دفتری2

مهارت مسئله یابی و
تصمیم گیری
کارشناسی امداد
نجات 2

اصول حسابداری
کاردانی دفتری2

بایگانی الکترونیکی
اسناد
کاردانی دفتری4

۴-۶

۶-۸

کاربرد  GISدر
شهرسازی
کارشناسی IT 3

گزارش نویسی
کاردانی IT 4

شنبه

کار آفرینی
کاردانی IT 4

تجارت الکترونیک
کاردانی  ،IT 4کارشناسی IT
2

ساختمان داده ها
کاردانی IT 2

آتلیه

کالس
سایت

کالس ۱

کالس ۲

کالس ۳

کالس ۴

آتلیه

ساعت
مهارت ارتباطی
کاردانی دفتری4
۱۲-۲

کاربرد فناوری اطالعات
کاردانی دفتری2

تشریفات اداری
کارشناسی مدیریت
دفتری2

پدافند غیر عامل
کاردانی دفتری2

جامعه شناسی سوانح
کارشناسی امداد نجات
2

سیستم اطالعاتی
مدیریت
کارشناسی مدیریت
دفتری2

مهندسی ارزش
کارشناسی کسب و
کار4

جمعیت شناسی
کاردانی امداد سوانح3

اصول برنامه ریزی
ی
کاردان ر
دفتی2

۲-۴

۴-۶

خدمات الکترونیک
شهر
کاردانی IT 2

مبانی شهر الکترونیک
کاردانی IT 2
۶-۸

یک شنبه

جامعه شناسی عمومی
کاردانی امداد سوانح 2

کاربرد فناوری اطالعات
در مدیریت بحران
شهری
کارشناسی IT 4

آشنایی با ممیزی انژی
بنا
کارشناسی معماری4

مدیریت نوآوری و
توسعه محصول
کارشناسی کسب و کار4

کارگاه ساخت و تجزیه
کارشناسی معماری4

تنظیم زمان اصول
مالقات
کاردانی دفتری4

حقوق و قوانین شهری
کارشناسی معماری4

کالس
سایت

کالس ۱

کالس ۲

کالس ۳

کالس ۴

آتلیه

ساعت
کاررد نرم افزار اداری
کاردانی دفتری2
۱۲-۲

کسب و کار الکترونیکی
کاردانی IT 2
۲-۴

۴-۶

شبکه کامپیوتری
کارشناسی IT 2

طراحی فرایند عملیات
کارشناسی دفتری2

طراحی و چیدمان
فروشگاه
کاردانی کسب و کار4

مدیریت فناوری
اطالعات
کارشناسی IT 2

حسابداری و تنظیم
بودجه
کارشناسی امداد
نجات2

تشکیالت و چارت
سازمانی
کارشناسی دفتری2

پیشگیری و کاهش اثر
آسیب سوانح
کاردانی امداد سوانح3

مدیریت بحران
کاردانی امداد سوانح2

مدیریت منابع انسانی
کارشناسی امداد نجات2

کاربرد فناوری
اطالعات در حمل و
نقل و ترافیک
کارشناسی IT 3

۶-۸

دو شنبه

شناخت انواع سوانح
کاردانی امداد سوانح2

نقشه خوانی
کاردانی امداد سوانح2

بانک اطالعات کاربردی
کارشناسی IT 2,3

کالس
سایت

کالس ۱

کالس ۲

کالس ۳

کالس ۴

آتلیه

ساعت

۱۲-۲

پایگاه داده
کاردانی IT 2

مهارت و قوانین کسب
وکار
کاردانی امداد سوانح2

کاربرد رایانه
کاردانی سوانح2

امور اردوگاه
کاردانی سوانح4

۲-۴

آمائدگی در سوانح
کاردانی امداد سوانح3

اصول و فنون مذاکره
کارشناسی مدیریت
دفتری 2و کارشناسی
IT 2

ی
فتیک پیش
ی
کاردان IT 1,2

مهندسی نرم افزار
کارشناسی IT 2

طراحی نوین در
ساختار تاریخی
کارشناسی معماری4

برنامه سازی تحت وب
کارشناسی IT 2

طراحی واحد
همسایگی
کارشناسی معماری4

۴-۶

۶-۸

آمار
سیستم اطالعات و کاربرد فناوری طالعات
ی
رسان
ارتباط
کارشناسی مدیریت
در برنامه ریزی شهری
ی
کاردان امداد سوانح4
دفتری 2و کاردانی IT 4
کارشناسی IT 3

سه شنبه

شهر الکترونیک
شهرداری الکترونیک
کارشناسی IT 3

کالس
سایت

کالس ۱

کالس ۲

کالس ۳

کالس ۴

آتلیه

ساعت

۱۲-۲

۲-۴

فارسی
کاردانی دفتری،2
کاردانی کسب و کار،3
کاردانی امداد سوانح3

حمایت های حیاتی
کاردانی امداد سوانح2

ریاضی مهندسی
کارشناسی IT 2

ارزیابی سوانح
مدیریت تبلیغات و برند
بهداشت تغذیه
کارشناسی امداد نجات2
سازی
کاردانی امداد سوانح 4
کارشناسی کسب و
کار4

۴-۶

اصول تنظیم صورت
جلسات
کاردانی دفتری4

راه اندازی کسب و کار
برنامه ریزی و طراحی
کسب و کار
کارشناسی کسب و
کار ،4کاردانی کسب 2

۶-۸

لجستیک در مدیریت
سوانح
کاردانی امداد سوانح4

شناخت بیماری و
مصدومیت اورژانسی
کارشناسی امداد
نجات2
چهارشنبه

گونه شناسی رفتار
ساختمان
کاردانی امداد سوانح4

کنترل پروژه
کمکهای اولیه
کارشناسی امداد نجات 2مدیریت کیفیت مبتنی
بر فناوری اطالعات
کارشناسی IT 4

کالس
سایت

کالس ۱

کالس ۲

کالس ۳

کالس ۴

ساعت

۱۲-۲

سازمان های ملی و
بین المللی
کاردانی سوانح3

دانش خانواده
کاردانی دفتری،4
کاردانی امداد سوانح،4
کاردانی IT 4

مکاتبات اداری به زبان
انگلیسی
کارشناسی مدیریت
دفتری2

حقوق اداری
کاردانی دفتری2

اخالق حرفه ای
کاردانی دفتری،4
کاردانی کسب و کار،3
کاردانی سوانح،2
کاردانی سوانح3

زبان تخصصی نجات
کارشناسی امداد نجات2

روش تحقیق کاربردی
کارشناسی امداد
نجات2

مدیریت استرس
روانشناسی کار
کارشناسی مدیریت
دفتری2

۲-۴

۴-۶

حمایت های روانی
کاردانی امداد سوانح2
۶-۸

پنج شنبه

زبان تخصصی کسب و
کار ،زبان فنی ،زبان
خارجه عمومی
کاردانی کسب ،4کاردانی
سوانح،2کاردانی سوانح3

جمعیت شناسی
عمومی
کاردانی سوانح3

آتلیه

