
 98-99سال تحصیلی  اول برنامه دروس ارائه شده در نیمسال

 98مهر ورودی:                                  )غیر مرتبط(اول ترم :   تغذیهعلوم  کارشناسی ارشد  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

39521 
(1ی)اساس هیتغذ  

2  
 سلیمانیدکتر  104 10/15-8/15 شنبه چهار

 
21/10/98 30:12-30:01  

39516 
(2ی)اساس هیتغذ  

3  
 104 17-14 شنبه

 دکتر صابر
25/10/98 30:12-30:01  

ییغذا هایبرنامه تنظیم  اصول 39522  سه شنبه 1 1 
8/15-10/15 104 

 28/10/98 عبداله زاددکتر 
30:12-30:01  

39523 
1یدرمان میرژ  

2  
 شنبه

 

سایت  10/15-12/15

 دانشکده

 دکتر نچواک

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی

2/11/98 30:12-30:01  

39519 
2 یدرمان میرژ  

2  
 دکتر نچواک 105 10/15-8/15 شنبهدو

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی

30/10/98 30:12-30:01  

 1 2 وضعیت تغذیهارزیابی  39524
 شنبهچهار

 

 دکتر نچواک 104 15/13-15/10

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صابر

 دکتر سلیمانی

5/11/98 
30:12-30:01  

       14 جمع کل 

 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 98مهر ورودی:           )مرتبط(  اول ترم :   کارشناسی ارشد  علوم تغذیه رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

  2 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته  39501
 دکتر نچواک 104 12/10-15/15 سه شنبه

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی

25/10/98 30:12-30:01  

  3 1پیشرفتهتغذیه  39502
 دکتر نچواک 104 13/10-15/15 شنبه

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی

21/10/98 30:12-30:01  

 یکشنبه  2 پیشرفته زبان تخصصی 39525
8/15-10/15 10 

 28/10/98 دکتر پاسدار 
30:12-30:01  

  2 روش تحقیق در علوم تغذیه 39511
 دکتر پاسدار، دکترنچواک 104 12/10-15/15  یکشنبه

 دکتر عبداله زاد،  

 دکتر یحیی سلیمی

30/10/98 30:12-30:01  

  2 روش های آمار زیستی 39527
مرکز  10/15-8/15 شنبه

 دکتر شایان مصطفایی کامپیوتر
5/11/98 30:12-30:01  

  2 تغذیه سلولی ملکولی 39526
 دکتر صابر 102 10/15-8/15 سه شنبه 

 دکتر رضوانی

8/11/98 30:12-30:01  

 5/0 5/0 پزشکی رسانی اطالع های سیستم 39506
 شنبهچهار

 
مرکز  15/13-15/11

 کامپیوتر
 دکتر عبداله زاد

 23/10/98 دکتر علی محمدی
30:12-30:01  

       14 جمع کل 

 

 



 

 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 97مهر ورودی:             سوم ترم :   )غیر مرتبط(کارشناسی ارشد علوم تغذیه رشته و مقطع:

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 امتحانبرنامه 

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 1 1 بالینی تغذیه 39507
 دکترنچواک 105 12/10-15/15 سه شنبه

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی
28/10/98 

30:12-30:01  

  3 2پیشرفته تغذیه 39508
 نچواکدکتر 104 11/8-15/15 دوشنبه

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی
21/10/98 

30:12-30:01  

  2 تغذیه اپیدمیولوژی 39509
14-16 دوشنبه  نچواکدکتر 104 

 دکتر صمدی،دکتر عبدلی 

 دکتر سلیمانی
25/10/98 

30:12-30:01  

39511 
 علوم در تحقیق روش

 تغذیه
2  

 نچواکدکتر پاسدار، دکتر 104 12/10-15/15 یکشنبه

 دکتر عبداله زاد،  

 دکتریحیی سلیمی
30/10/98 

30:12-30:01  

 شنبه  2 مباحث جاری تغذیه 39512
 نچواکدکتر 104 8/15-10/15

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی
23/10/98 

30:12-30:01  

  1 سمینار 39513
سایت  16-14 سه شنبه

 دانشکده

 نچواکدکتر

 دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی
2/11/98 

30:12-30:01  

       12 جمع کل 



 

 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 97مهر ورودی:            سوم ترم :   تغذیه علوم کارشناسی ارشد رشته و مقطع:

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

   گروه     6 نامهپایان 39514

       6 جمع کل 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 98مهر ورودی:            اول ترم :   کارشناسی ارشد صنایع غذایی رشته و مقطع:

 درسنام  کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

39601 
 غذایی شیمی مواد

 پیشرفته
2  

 دکتر رضا محمدی 102 10-8 دوشنبه

 
28/10/98 

10:30-12:30 

39602 
 مواد میکروبیولوژی

 پیشرفته غذایی
2 1 

 سه شنبه

 سه شنبه

 )ن(8-10

 )ع(10-12

105 

 آزمایشگاه
 25/10/98 صادقی احسان دکتر

10:30-12:30 

39603 
 در ها آنزیم وکاربرد نقش

 غذایی مواد فرآوری
2  

 105 12-10 یکشنبه
 21/10/98 روحی میالد دکتر

10:30-12:30 

39604 
 لبنیات تکنولوژی

 پیشرفته
2  

 104 16-14 چهارشنبه
 6/11/98 دکتر نوشین مردافکن

10:30-12:30 

 15:30-13:30 2/11/98 روحی میالد دکتر 105 16-14 دوشنبه  2 تخصصی زبان 39616

39606 
 اطالع های سیستم

 پزشکی رسانی
5/0 5/0 

مرکز  18-16 شنبه سه

 کامپیوتر
 10:30-8:30 30/10/98 محمدی علی دکتر

       12 جمع کل 

 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 97مهر  ورودی:            سوم ترم :   صنایع غذاییکارشناسی ارشد  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

39613 
 مواد پیشرفته فرایندهای

 غذایی
3  

 102 16-13 شنبه سه
 21/10/98 روحی میالد دکتر

10:30-12:30 

 25/10/98 صادقی احسان دکتر 104 18-16 شنبه سه  2 موادغذایی ایمنی 39614
10:30-12:30 

 6 پایان نامه 39615
   

  گروه
 

 11 جمع کل 
   

  
 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 98مهر ورودی:            اول ترم :   ایمنی مواد غذاییبهداشت و کارشناسی ارشد  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

33701 
روش های نمونه برداری 

 ییمواد غذا
2  

 دکتر میالد روحی 104 16-14 بهشنیک

 
21/10/98 

8:30-10:30 

33702 
اصول نگهداری مواد 

 غذایی
2  

سایت  10-8 بهدوشن

 دانشکده
 دکتر سپیده قره یخه

 
2/11/98 

10:30-12:30 

33712 
اپیدمیولوژی و روش های 

 ارزیابی خطر
2  

510 12-10 شنبه  
 7/11/98 دکتر یحیی سلیمی

10:30-12:30 

33704 
ایمنی وکیفیت گوشت و 

 فرآورده ها
2  

 104 16-14 سه شنبه
 25/10/98 صادقی احسان دکتر

8:30-10:30 

 15:30-13:30 30/10/98 دکتر حسین زاده دکتر کیانی، 105 10-8 یکشنبه  2 اصول سم شناسی 33715

  2 میکروبیولوژی مواد غذایی 33706
 10-8 چهارشنبه

102 
 مردافکندکتر 

 
5/11/98 10:30-12:30 

  2 شیمی موادغذایی 33707
 16-14 شنبه

16-18 
 12:30-10:30 28/10/98 محمد نجاتیاندکتر  102

       14 جمع کل 

 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 97مهر ورودی:           سوم ترم :   کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

33705 
آلودگی محیطی 

 موادغذایی
 16-14 شنبهسه  1 1

105 
 12:30-10:30 21/10/98 دکتر هیوا حسینی

33716 
 و شیر وایمنی بهداشت

 ها فرآورده
1 1 

 به)ن(دوشن

 سه شنبه)ع(

8-10 

8-10 

101 

 آزمایشگاه

 عبدالملکی دکتر

 دکتر رضا محمدی
24/10/98 

10:30-12:30 

33717 
 و میوه غالت، ایمنی

 سبزی
2  

 102 16-14 شنبهدو
 28/10/98 عبدالملکی دکتر

13:30-15:30 

33719 
 اطالع های سیستم

 پزشکی رسانی
5/0 5/0 

مرکز  18-16 شنبه سه

 کامپیوتر
 10:30-8:30 30/10/98 دکتر علی محمدی

 6 پایان نامه 33718
  

    

       13 جمع کل 

 

 

 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 98 مهر ورودی:            اول ترم :   کارشناسی صنایع غذایی رشته و مقطع:

کد 

 درس
 نام درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

  2 خانواده وجمعیت دانش 31024

 بهداشت1 10/8-15/15 شنبهچهار

101 

103 

 دکتر کهریزی

 دکتر شکربیگی

 دکترصادقی
1/11/98 

10:30-12:30 

39001 
 انگل شناسی و میکروب

 شناسی
2 1 

 شنبه)میکروب( سه

 

 یکشنبه)انگل(

 )ع( 15/15-10/8

 )ن(10-12

 )ن ,ع( 15/15-10/8

 آزمایشگاه

101 

101 

 دکتر ژاله مرادی

 آقای کامران سلیمی
21/10/98 

8:30-10:30 

 10:30-8:30 8/11/98 آقای محمد هادی مرادی 101 13/10-15/15 شنبهیک  3 ادبیات فارسی 31006

 12:30-10:30 29/10/98 دکتر کرمی بهداشت5 18-16 شنبهسه   2 قرآن موضوعی  تفسیر 31018

  3 ریاضیات 39002
 شنبه

 

14-16 

 )گردشی(16-18

101 
 12:30-10:30 24/10/98 یطاهره حقدکتر

 1 2 فیزیک 39003

 چهارشنبه

 چهارشنبه

 )ن(10-12

 )ع(14-16

102 

آزمایشگاه 

 پیراپزشکی

 دکتر خوش گرد

 دکتر توحیدنیا
5/11/98 8:30-10:30 

 1 2 عمومی شیمی 39004

 شنبه

 

 )ن( 15/15-10/8

 (ع)10-12

 

دانشکده 

 داروسازی

ادیبیدکتر هادی   

 
28/10/98 8:30-10:30 

       19 جمع کل 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 97مهرورودی:         سومترم :    رشته و مقطع: کارشناسی صنایع غذایی

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

 - 2 آئین زندگی 31015
 دو شنبه

 

 )مختلط( 14-16

 
 دکتر صادقی بهداشت 1

 
30/10/98 

8:30-10:30 

 1 2 شیمی فیزیک 39005

 شنبه

 شنبهچهار

 )ن( 8-10

 )ع( 8-10
102 

آزمایشگاه 

 داروسازی

 ذوالفقاردکتر

 
21/10/98 

8:30-10:30 

 - 2 آمار مقدماتی 39017
 12:30-10:30 23/10/98 دکتر افشین الماسی 101 10-8 شنبه سه

5/0 اصول کامپیوتر 31011  5/0  12:30-10:30 2/11/98 خانم کریمی مرکز کامپیوتر 12-11 شنبهچهار 

 - 2 آب و فاضالب 39008
 10:30-8:30 5/11/98 دکتر هوشیارحسینی 102 12-10 شنبهسه 

(1شیمی مواد غذایی ) 39009  3 - 
 12:30-10:30 28/10/98 دکتر محمد نجاتیان 102 18-14 شنبه

39010 
بهداشت و ایمنی صنایع 

 غذایی
2 - 

 15:30-13:30 25/10/98 دکتر محمد نجاتیان 101 14 - 16 یکشنبه

 - 2 اصول تغذیه 39012
 10:30-8:30 8/11/98 دکتر صمدی 102 10-8 شنبهیک

(2تربیت بدنی ) 31009  - 1 
شنبه دو

 شنبهدو

 )پسران(8-10

 )دختران(10-12

 سالن شهدا

 سالن فجر
   گروه تربیت بدنی

       18 جمع کل 

 



 98-99رنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی ب

 95-96نیمسال دوم  ورودی:           چهارم ترم :   کارشناسی صنایع غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

31014 
 2اندیشه اسالمی 

 
2  

 خواهران 2و 3 18-16 بهشنسه 

 برادران  1
 خانم لطفیدکتر صادقی، 

 آقای اسدی
23/10/98 

30:12-30:01  

39026 
 روش های بررسی وپژوهش

 
2  

 104 10-8 شنبهیک
 8/11/98  دکتر رضائیان

30:10-30:8  

30:31-30:15 25/10/98 خانم مریم عزیزی 101 10-8 شنبه  2 زبان تخصصی 39018  

 2 2 میکروبیولوژی مواد غذایی 39019
 چهارشنبه

 چهارشنبه

 )ن(8-10

 )ع(10-12

102 

 آزمایشگاه
 5/11/98 نوشین مردافکندکتر 

30:12-30:01  

 2 2 تجزیه مواد غذایی 39020
 یکشنبه

 یکشنبه

 )ن(14-16

 )ع(10-12

102 

 آزمایشگاه
 1/11/98 دکتر رضا محمدی

30:12-30:01  

39021 
  2شیمی مواد غذایی

 
3  

 13-10 شنبه
 28/10/98 خانم مریم عزیزی 102

30:10-30:8  

39022 
 اصول مهندسی صنایع غذایی

 
3  

 چهارشنبه

 شنبهچهار

14-16 

16-18 
101 

 محمدنجاتیاندکتر 

 
21/10/98 

30:10-30:8  

       20 جمع کل 

 

 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 94-95نیمسال دوم  ورودی:           ششم ترم :   کارشناسی صنایع غذایی رشته و مقطع:

کد 

 درس
 نام درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد
 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

  2 تاریخ امامت 31016
 )خواهران(1 10-8 شنبهیک

 )برادران(103

 دکتر کهریزی

 آقای زرین فام
25/10/98 

8:30-10:30 

39031 
اصول طراحی کارخانجات صنایع 

 غذایی
2  

 102 18-16 سه شنبه
 21/10/98 دکتر محمدیار حسینی

8:30-10:30 

  2 انقالب اسالمی 31017
 )خواهران(1 16-14 شنبه

 )برادران(پرستاری 
 خانم فاضلی

 
2/11/98 

10:30-12:30 

 1 2 2کنترل کیفیت مواد غذایی 39032
 بهدوشن

 بهشنسه 

 )ن(14-16

 )ع(8-10

101 

 آزمایشگاه
 28/10/98 دکتر رضا محمدی

13:30-15:30 

39033 
 مسمومیت های غذایی

 
 12-10 شنبهیک  1

102 
 15:30-13:30 6/11/98 دکتر احسان صادقی

  2 صنایع بسته بندی 39034
510 16-14 یکشنبه  

 10:30-8:30 5/11/98 خدیجه عبدالملکی دکتر

110 16-14 شنبهسه   2 صنایع شیر ولبنیات 39035  12:30-10:30 23/10/98 خدیجه عبدالملکیدکتر 

110 12-10 شنبه  2 صنایع روغن 39036  12:30-10:30 30/10/98 دکتر محمد نجاتیان 

510 10-8 شنبه  2 صنایع قنادی و نوشیدنی 39037  12:30-10:30 8/11/98 دکتر فرانک بیگ محمدی 

       18 جمع کل 

 

 



 98-99برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 94بهمن  ورودی:          هشتم ترم :   کارشناسی صنایع غذایی رشته و مقطع:

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 عملی نظری
 کارآموزی

 ساعت روز)هفته(
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

کارآموزی در عرصه صنایع شیر و  39044

 لبنیات
  

  12-8 شنبه 2
  صادقی احسان دکتر

 

   کارآموزی در عرصه صنایع غالت 39045
 دکتر رضا محمدی  12-8 چهار شنبه 2

 
 

 

کارآموزی در عرصه سبزی و میوه و  39046

 کنسرو
  

  12-8 دوشنبه 2
  دکتر میالد روحی

 

کارآموزی در عرصه صنایع نوشابه و  39047

 قنادی
   دکتر میالد روحی  18-14 شنبه 2  

   کارآموزی در عرصه صنایع روغن 39048
 چهار شنبه 2

14-18 
 دکتر رضا محمدی 

 
  

        10 جمع کل 


