
 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ های هفتهروز

 

   ریاضیات 22/10/1397 شنبه

    23/10/1397 یکشنبه

 24/10/1397 دوشنبه
 میکروبیولوژی عمومی

 و انگل شناسی
  

    25/10/1397 شنبهسه

 فیزیک   26/10/1397 چهارشنبه

 

   شیمی عمومی 29/10/1397 شنبه

 تفسیر موضوعی قرآن   30/10/1397 یکشنبه

    1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

  دانش خانواده وجمعیت  3/11/1397 چهارشنبه

 

  ادبیات فارسی  6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 

 

 

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

   بیوشیمی عمومی 22/10/1397 شنبه

 1اندیشه اسالمی    23/10/1397 یکشنبه

    24/10/1397 دوشنبه

    25/10/1397 شنبهسه

   شیمی آلی 26/10/1397 چهارشنبه

 

  فیزیولوژی  29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

   مدیریتاصول  1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

 زبان عمومی   3/11/1397 چهارشنبه

 

  شیمی تجزیه  6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 

 



 

 

 10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته
-15:30ساعت 

13:30 

 

  اصول مهندسی صنایع غذایی  22/10/1397 شنبه

    23/10/1397 یکشنبه

  2اندیشه اسالمی   24/10/1397 دوشنبه

    25/10/1397 شنبهسه

  تجزیه مواد غذایی  26/10/1397 چهارشنبه

 

   روش های بررسی وپژوهش 29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

  میکروبیولوژی مواد غذایی  1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

  تخصصیزبان   3/11/1397 چهارشنبه

 

   2شیمی مواد غذایی 6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

  2کنترل کیفیت مواد غذایی  22/10/1397 شنبه

 صنایع شیر ولبنیات   23/10/1397 یکشنبه

    24/10/1397 دوشنبه

    25/10/1397 شنبهسه

   تاریخ امامت 26/10/1397 چهارشنبه

 

  صنایع روغن  29/10/1397 شنبه

  مسمومیت های غذایی  30/10/1397 یکشنبه

    1/11/1397 دوشنبه

 انقالب اسالمی   2/11/1397 شنبهسه

 صنایع قنادی و نوشیدنی   3/11/1397 چهارشنبه

 

   صنایع بسته بندی 6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

  8/11/1397 دوشنبه

اصول طراحی کارخانجات 

 صنایع غذایی
 

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

    22/10/1397 شنبه

 غذایی مواد میکروبیولوژی 23/10/1397 یکشنبه

 پیشرفته
  

  24/10/1397 دوشنبه

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی
 

    25/10/1397 شنبهسه

   پیشرفته غذایی شیمی مواد 26/10/1397 چهارشنبه

 

    29/10/1397 شنبه

  30/10/1397 یکشنبه
نقش وکاربرد آنزیم ها در 

 فرآوری مواد غذایی
 

    1/11/1397 دوشنبه

  زبان تخصصی  2/11/1397 شنبهسه

    3/11/1397 چهارشنبه

 

  تکنولوژی لبنیات پیشرفته  6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

    22/10/1397 شنبه

  ایمنی مواد غذایی  23/10/1397 یکشنبه

    24/10/1397 دوشنبه

    25/10/1397 شنبهسه

  26/10/1397 چهارشنبه
فرایندهای پیشرفته مواد 

 غذایی
 

 

    29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

    1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

    3/11/1397 چهارشنبه

 

    6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

   22/10/1397 شنبه

ایمنی وکیفیت گوشت و 

 فرآورده ها

    23/10/1397 یکشنبه

  24/10/1397 دوشنبه

اپیدمیولوژی و روش های 

 ارزیابی خطر
 

    25/10/1397 شنبهسه

 اصول سم شناسی   26/10/1397 چهارشنبه

 

روش های نمونه برداری مواد  29/10/1397 شنبه

 غذایی
  

    30/10/1397 یکشنبه

   شیمی موادغذایی 1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

  میکروبیولوژی مواد غذایی  3/11/1397 چهارشنبه

 

 اصول نگهداری مواد غذایی   6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

    22/10/1397 شنبه

   23/10/1397 یکشنبه
شیر و بهداشت وایمنی 

 فرآورده ها

  24/10/1397 دوشنبه
سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی
 

    25/10/1397 شنبهسه

 اصول سم شناسی   26/10/1397 چهارشنبه

 

 ایمنی غالت، میوه و سبزی   29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

    1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

    3/11/1397 چهارشنبه

 

    6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

   (1اساسی)تغذیه  22/10/1397 شنبه

    23/10/1397 یکشنبه

   (2اساسی)تغذیه  24/10/1397 دوشنبه

    25/10/1397 شنبهسه

   برنامه ریزی غذاییاصول  26/10/1397 چهارشنبه

 

  1رژیم درمانی   29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

   پزشکی سیستم اطالع رسانی 1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

   1رژیم درمانی  3/11/1397 چهارشنبه

 

    6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 

 

 

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

   1تغذیه پیشرفته  22/10/1397 شنبه

    23/10/1397 یکشنبه

    24/10/1397 دوشنبه

   فیزولوژی تغذیه 25/10/1397 شنبهسه

    26/10/1397 چهارشنبه

 

   بیو لو ژی مولکولی 29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

   پزشکی سیستم اطالع رسانی 1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

   زبان تخصصی 3/11/1397 چهارشنبه

 

   روش های آمار زیستی 6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 

 

 

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

  2تغذیه پیشرفته   22/10/1397 شنبه

    23/10/1397 یکشنبه

    24/10/1397 دوشنبه

  تغذیه بالینی  25/10/1397 شنبهسه

    26/10/1397 چهارشنبه

 

  روش تحقیق  29/10/1397 شنبه

    30/10/1397 یکشنبه

  مباحث جاری  1/11/1397 دوشنبه

    2/11/1397 شنبهسه

  اپیدمیولوژی تغذیه  3/11/1397 چهارشنبه

 

    6/11/1397 شنبه

    7/11/1397 یکشنبه

    8/11/1397 دوشنبه

 

 

 


