
 

 

 89مهر برنامه کالسی مدیریت امداد و نجات 

  هفتهایام 

 16-18ساعت  11-16ساعت  11-11ساعت   8-11ساعت  

 سه شنبه
 2مدیریت بحران

  (سعدایی)

 برنامه ریزی شهری

 (صحرائیان)

 مهارتهای مسئله یابی

 (مردانه)

 مدیریت منابع انسانی

 غیرمرتبط-(مردانه)

 16-18ساعت  11-16ساعت  11-11ساعت   8-11ساعت  

 چهارشنبه
 سیستم های اطالعاتی در مدیریت

 (ادریس نیا)
 اداره امور آوارگان

 (رشیدی)

 انسان در اسالم

 (کراری)

 اقلیم شناسی

 غیرمرتبط-(مردانی)

  11-11ساعت   8-11ساعت  

  شنبه پنج
 شناخت بیماری ها

 (خندان)

 خدمات بهداشتی در سوانح

 (گلکار)

 

 

 

 



 

 

 89مهر تکمیل ظرفیت و نجات امداد  مدیریت برنامه کالسی

  ایام هفته

 16-18ساعت  11-16ساعت  11-11ساعت   8-11ساعت  

 سه شنبه

 2مدیریت بحران

  (سعدایی)

 جتماعیا-آسیب شناسی روانی

 (کامکار)
سازماندهی و 

 هماهنگی عملیات

 (صحرائیان)

 مدیریت منابع انسانی

 (مردانه)

 16-18ساعت  13-16ساعت  11-13ساعت   8-11ساعت  

 چهارشنبه
 2شناخت انواع سوانح 

 (صحرائیان)
 عهسوانح و رابطه آن باتوس

 (مردانی)

 سیستم های اطالعاتی

 (ادریس نیا)

 تاریخ تحلیلی اسالم

 (اشرافی)

  11-11ساعت   8-11ساعت  

  شنبه پنج
 شناخت بیماری ها

 (خندان)

 خدمات بهداشتی در سوانح

 (گلکار)

 

 

 

 



 

 

 89 بهمنو نجات امداد  مدیریت برنامه کالسی

  ایام هفته

 16-19ساعت  16-18ساعت  11-16ساعت  11-11ساعت   8-11ساعت  

 سه شنبه

 حسابداری و تنظیم بودجه

  (شیرازی نهاد)

-آسیب شناسی روانی

 جتماعیا

 (کامکار)

سازماندهی و هماهنگی 

 عملیات

 (صحرائیان)

 مدیریت منابع انسانی

 مرتبط-(مردانه)

 آمار و کاربرد آن

 غیرمرتبط-(کشاورز)

  16-18ساعت  13-16ساعت  11-13ساعت   8-11ساعت  

 چهارشنبه
 2شناخت انواع سوانح 

 (صحرائیان)
 عهسوانح و رابطه آن باتوس

 (مردانی)

 سیستم های اطالعاتی

 (ادریس نیا)

 تاریخ تحلیلی اسالم

 (اشرافی)

    8-11ساعت  

  شنبه پنج
 ارزیابی سوانح

 (مهرآئین)

  

 

 

 



 (چابک سوار-گروه دوم)89 مهر  (سوانح طبیعی)در بحران اجتماعی-مددکاری روانیبرنامه کالسی 

  ایام هفته

  11-16ساعت   8-11ساعت  

 شنبه دو

 شیوه های کاهش افسردگی

  (حقایق)

شیوه های مشاوره در خانواده 

 های آسیب دیده

 (اکبرپور)

 

 11-18ساعت  11-11ساعت   8-11ساعت 

 سه شنبه

برنامه ریزی اجتماعی پس از 

 سوانح

 (گالبیان)

 اصول و فنون مذاکره

 (ایزدی)

 مدیریت استرس در بحران

 (کامکار)

 16-18ساعت  11-16ساعت   8-11ساعت  

 چهارشنبه
 شیوه های کاهش رفتار هنجار

 (محمدی)

 گزارش نویسی و مستند سازی

 (محمدی)

 تفسیر موضوعی قرآن

 (جوکار)

 8-11ساعت  11-16ساعت   8-11ساعت  

 پنج شنبه
 روشهای مددکاری

 غیرمرتبط-(حقایق)

 کمک های اولیه روانشناختی

 غیرمرتبط-(محمدی)

 مداخالت روانشناختی

 مرتبط-(شهری)
 

 



 (هاشمی-گروه اول)89 مهر  (سوانح طبیعی)در بحران اجتماعی-مددکاری روانیبرنامه کالسی 

  ایام هفته

  16-18ساعت   8-11ساعت  

 شنبه دو

 مداخالت روانشناختی

  (شهری)

 

 تفسیر موضوعی قرآن

 (جوکار)

 

  11-16ساعت   8-11ساعت 

 سه شنبه
 استرس  تمدیری

 (محمدی)

 برنامه ریزی اجتماعی

 (گالبیان)

 

 16-18ساعت  11-16ساعت   8-11ساعت  

 چهارشنبه
 گزارش نویسی

 (کامکار)

 شیوه های کاهش رفتار

 (کامکار)

 اصول و فنون مذاکره

 (شهری)

  11-16ساعت   8-11ساعت  

 پنج شنبه
 شیوه های کاهش افسردگی

 (اکبرپور)

 شیوه های مشاوره

 (حقایق)

 

 

 



 تکمیل ظرفیت-89 مهر  (سوانح طبیعی)در بحران اجتماعی-مددکاری روانیبرنامه کالسی 

  ایام هفته

  11-16ساعت   8-11ساعت  

 یکشنبه
 مشاوره گروهی در بحران

  (شهری)
 

 رفتار درمانی پس از بحران
 (محمدی)

 

  11-16ساعت   8-11ساعت  

 شنبه دو
 روشهای درمانی

  (محمدی)
 

 مهارتهای ارتباطی
 (کامکار)

 

    8-11ساعت 

 سه شنبه
 استرس  تمدیری

 (ایزدی)
  

 16-18ساعت  11-16ساعت   8-11ساعت  

 چهارشنبه
 گزارش نویسی

 (حقایق)
 انسان در اسالم

 (کراری)
 اصول و فنون مذاکره

 (شهری)
  11-16ساعت   8-11ساعت  

 پنج شنبه
 شیوه های کاهش افسردگی

 (اکبرپور)
 شیوه های مشاوره

 (حقایق)
 

 


