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 98-99برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 

 اول  رشته تحصیلی:کارشناسی صنایع غذایی      ترم:

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

 شنبه

 شیمی عمومی

 دکتر ادیبی

  داروسازی(دانشکده  )9کالس

 شیمی عمومی

 دکتر ادیبی

 آزمایشگاه داروسازی

 ریاضیات 

 دکتر حقی

 101کالس 

 

 ریاضیات ) گردشی(

 دکتر حقی

 101کالس 

 

 یکشنبه

 )ن( و)ع(انگل شناسی

 آقای سلیمی

 101کالس

 ادبیات فارسی

 مرادی دکتر

 101کالس

13-10 

  

 بهدوشن
 ****    

 سه شنبه
 باکتری -میکروب شناسی

 مرادی دکتر

 آزمایشگاه میکروب

 باکتری -میکروب شناسی

 مرادی دکتر

 101کالس

 قرآنتفسیر  موضوعی  

 کرمیدکترآقای 

 بهداشت 5 کالس 

 چهارشنبه

 وجمعیت خانواده دانش

 103کالس  دکتر صادقی )برادران(

 1 کالسدکتر کهریزی)خواهران(   

 101 کالس دکترشکربیگی)خواهران(

 

 فیزیک ن

 دکتر خوش گرد

 102کالس

 فیزیک ع

 توحیدنیادکتر  

 پیراپزشکی  آزمایشگاه

 

 



 

 

98-99برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی   

ومس رشته تحصیلی:کارشناسی صنایع غذایی      ترم:  

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

 شنبه
  شیمی فیزیک

 ذوالفقاردکتر 

 102کالس 

 (1غذایی )شیمی مواد  

 دکتر نجاتیان

 102کالس 

 (1شیمی مواد غذایی )

 دکتر نجاتیان

 102کالس 

 یکشنبه
 اصول تغذیه

 دکتر صمدی

 102کالس 

 هداشت و ایمنی صنایع غذاییب 

 نجاتیاندکتر 

 101کالس 

 

 بهدوشن
 (2تربیت بدنی )

 برادران

 سالن شهدا

 (2تربیت بدنی )
 خواهران

 سالن فجر

 (مختلط)آئین زندگی

 دکتر صادقی

 بهداشت 1 کالس

 

 سه شنبه
 آمار مقدماتی

 الماسیدکتر 

 101کالس  

 آب و فاضالب

 دکتر حسینی

 102کالس 

  

 چهارشنبه

 شیمی فیزیک

 ذوالفقاردکتر 

 آزمایشگاه 

 اصول کامپیوتر

 کریمیخانم 

        11-12مرکز کامپیوتر     

  

 

 



 

98-99برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی   

چهارمکارشناسی صنایع غذایی      ترم:  رشته تحصیلی:  

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

 شنبه

 زبان تخصصی

 عزیزیخانم 

 101کالس 

 

  2شیمی مواد غذایی

 عزیزیخانم 

 102کالس 

 (10-13) 

  

 یکشنبه
 روش های بررسی وپژوهش

 دکتر رضائیان

 104کالس 

 (عتجزیه مواد غذایی )

 محمدیدکتر 

 آزمایشگاه

 تجزیه مواد غذایی )ن(

 محمدیدکتر 

 102کالس

 

 بهدوشن
 اصول مهندسی صنایع غذایی **** 

 نجاتیاندکتر 

 (4-1بهداشت ) 9 کالس

 

 سه شنبه

 2اندیشه اسالمی    

 3کالس  دکتر صادقی )خواهران(

 2لطفی )خواهران( کالس  خانم

 1کالس آقای اسدی )برادران(

 

 چهارشنبه
 )ن(میکروبیولوژی مواد غذایی

 مردافکندکتر 

 102کالس 

 )ع( مواد غذاییمیکروبیولوژی 

 مردافکندکتر 

 آزمایشگاه

  

 

 

 



 

98-99برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی   

ششمرشته تحصیلی:کارشناسی صنایع غذایی      ترم:   

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

 شنبه
 صنایع قنادی و نوشیدنی

 دکتر بیگ محمدی 

 105کالس

 صنایع روغن 

 دکتر نجاتیان

 101کالس

 اسالمی انقالب 

 (بهداشت 1 کالس)خانم فاضلی خواهران

 پرستاری(برادران )دانشکده 

 

 یکشنبه

 تاریخ امامت

 بهداشت 1 کالس دکتر کهریزی)خواهران(

 103کالس  آقای زرین فام )برادران(

 

 مسمومیت های غذایی

 دکتر صادقی

 102کالس

 صنایع بسته بندی

 عبدالملکی دکتر

 105کالس

 

 بهدوشن
 )ن( 2کنترل کیفیت مواد غذایی **** 

 محمدیدکتر 

 101کالس

 

 سه شنبه

 )ع( 2کنترل کیفیت مواد غذایی

 دکتر محمدی

 آزمایشگاه

 هفته اول 8

 صنایع شیر ولبنیات  

 عبدالملکی دکتر

 101کالس

 طراحی کارخانجاتاصول 

 صنایع غذایی

 دکتر محمدیار حسینی

 102کالس

     چهارشنبه

 

 

 

 

 



98-99برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی   

هشتمرشته تحصیلی:کارشناسی صنایع غذایی      ترم:   

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

 شنبه

 

 کارآموزی

 

   کارآموزی

 یکشنبه

   کارآموزی کارآموزی

   کارآموزی کارآموزی بهدوشن

   کارآموزی کارآموزی سه شنبه

     چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رشته های کارشناسی ارشد 
 

 98-99سال تحصیلی  اولنیمسال 

 

 

 

 

 



 

89 -99سال تحصیلی اول  برنامه هفتگی نیمسال  

ییاکارشناسی ارشد صنایع غذ اول ترم  

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

 شنبه
 

 
   

  یکشنبه

نقش وکاربرد آنزیم ها در فرآوری مواد 

 غذایی 

 روحیدکتر 

 105کالس 

  

 بهدوشن

 پیشرفته غذایی شیمی مواد

 محمدیدکتر 

 102کالس 

**** 

 زبان تخصصی

 روحیدکتر 

 105کالس 

 

 سه شنبه

 )ن(پیشرفته غذایی مواد میکروبیولوژی

 صادقی دکتر

 105کالس 

 )ع(پیشرفته غذایی مواد میکروبیولوژی

 صادقی دکتر

 آزمایشگاه

 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 دکتر علی محمدی

 مرکز کامپیوتر

  چهارشنبه

 تکنولوژی لبنیات پیشرفته 

 عبدالملکیدکتر 

 101کالس 

  

 

 

 

 



 

89 -99سال تحصیلی اول  نیمسال برنامه هفتگی  

ییاکارشناسی ارشد صنایع غذ سومترم   

 

 

 

 

 

 

هفتهروزهای   15/10-15/8  15/12-15/10  4-2  6-4  

     شنبه

     یکشنبه

بهدوشن   ****   

   سه شنبه

مواد غذاییفرایندهای پیشرفته   

 دکتر روحی

102کالس    

(4-1)  

 ایمنی موادغذایی

 دکتر صادقی

104 کالس  

   چهارشنبه

 

 

 

 



 

89 -99سال تحصیلی اول  برنامه هفتگی نیمسال  

یارشد بهداشت و ایمنی مواد غذای کارشناسی اولترم   

 

 

 

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

  شنبه

 خطر یابیارز یها روش و یولوژیدمیاپ

 یمیسلدکتر 

 105 کالس

 شیمی موادغذایی

 دکتر نجاتیان 

 102کالس

 شیمی موادغذایی

 دکتر نجاتیان 

 102کالس

 یکشنبه

 اصول سم شناسی

 دکترکیانی

 105کالس 

 

 غذاییروش های نمونه برداری مواد 

 دکتر روحی

 104کالس 

 

 بهدوشن

 اصول نگهداری مواد غذایی

 دکتر قره یخه

 سایت دانشکده         

****   

 سه شنبه
 

 

 

 

 وفرآورده ها ایمنی وکیفیت گوشت

 دکتر صادقی 

 104کالس 

 

 چهارشنبه

 میکروبیولوژی مواد غذایی 

 مردافکندکتر 

  102کالس

 

 

 

 

 



 

 98 -99سال تحصیلی اول  هفتگی نیمسالبرنامه 

 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذاییسوم ترم 

 

 

 

 

 

 

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

     شنبه

     یکشنبه

 بهدوشن

 )ن( شیر و فرآورده هابهداشت وایمنی 

 عبدالملکیدکتر 

 101کالس 

**** 

 ایمنی غالت، میوه و سبزی 

 عبدالملکی دکتر

 102 کالس

 

 سه شنبه

 

 )ع( بهداشت وایمنی شیر و فرآورده ها

 محمدیدکتر 

 هفته دوم(8) آزمایشگاه

 

 غذاییآلودگی محیطی مواد 

 دکتر حسینی

 105کالس 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 دکتر علی محمدی

 مرکز کامپیوتر

   چهارشنبه

 

 

 

 



 

89 -99سال تحصیلی اول  برنامه هفتگی نیمسال  

(مرتبط غیر کارشناسی ) ترم اول  کارشناسی ارشد علوم تغذیه  

 

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفتهروزهای 

  شنبه

 1رژیم درمانی 

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی/

 سایت دانشکده

 2تغذیه اساسی 

 ردکتر صاب

 (5-2) 104کالس 

 

     یکشنبه

 بهدوشن

 2رژیم درمانی 

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی/

 105کالس 

**** 

 
  

 سه شنبه

 اصول تنظیم برنامه های غذایی

 دکتر عبداله زاد

104کالس   

 

 
  

 چهارشنبه

 

1تغذیه اساسی  

 سلیمانیدکتر 

104کالس   

 ارزیابی وضعیت تغذیه

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد

 دکتر سلیمانی /دکتر صابر

 (10-13)   104کالس 

 

  



 

89 -99سال تحصیلی اول  برنامه هفتگی نیمسال  

(کارشناسی مرتبط ) کارشناسی ارشد علوم تغذیه اول  ترم  

 

 

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفته یروزها

 شنبه

 روش های آمار زیستی

  یمصطفایدکتر 

 مرکز کامپیوتر

1تغذیه پیشرفته   

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد

 (13-10) دکتر صمدی/

 104کالس

  

 یکشنبه

 زبان تخصصی

 دکتر پاسدار

10کالس   

 

 روش تحقیق درعلوم تغذیه

دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد /دکتر پاسدار

 سلیمیدکتر /

 104کالس

  

  بهدوشن
**** 

 
  

 سه شنبه

  تغذیه سلولی ملکولی

 دکتر رضوانی /دکتر صابر

 102کالس

 فیزیولوژی تغذیه

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد /دکتر صمدی

 104کالس

 

  

 چهارشنبه

 
 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 دکتر علی محمدی /دکتر عبداله زاد

  (13-11)مرکز کامپیوتر

  



98 -99 یلیتحص سال اول مسالین یهفتگ نامهبر  

(مرتبطغیر  یکارشناس )هیتغذ علوم ارشد یکارشناس  ومس ترم  

 

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8-15/10 هفته یروزها

 شنبه

 مباحث جاری در تغذیه

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی/

 104کالس

   

  کشنبهی

 هیتغذ علوم در قیتحق روش

  پاسدار دکتر/نچواک دکتر

 سلیمی دکتر/ زاد عبداله دکتر

 104کالس

  

 دوشنبه

 2شرفتهیپ هیتغذ

 زاد عبداله دکتر/نچواک دکتر

 (11-8)یصمد دکتر/

 104کالس

**** 

 هیتغذ یولوژیدمیاپ

 یصمد دکتر/نچواک دکتر

 دکتر عبدلی/ سلیمانی دکتر/

 104کالس

 

  شنبه سه

 ینیبال هیتغذ

 نچواک/دکتر عبداله زاددکتر 

 دکتر صمدی/

 105کالس

  ناریسم

 دکتر نچواک/دکتر عبداله زاد

 دکتر صمدی/

 سایت دانشکده

 

 چهارشنبه

 
    

 


