
 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 رشته های کارشناسی ارشد
 

 1399-1400سال تحصیلی دوم نیمسال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

)غیر مرتبط(علوم تغذیهکارشناسی ارشد  دوم  ترم   

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

 شنبه

 روش های آمار زیستی

 دکتر مهکی

 سایت دانشکده

 (15/10-15/13)1تغذیه پیشرفته

 دکتر سلیمانی ،دکتر صمدی ،دکتر عبداله زاد

 106کالس 

  

 یکشنبه

 تغذیه زبان تخصصی

 دکتر پاسدار

 10کالس 

 روش تحقیق در علوم تغذیه

 ، دکتر رضائیاندکتر نچواک ، دکتر عبداله زاد

 104کالس 

  

 بهدوشن

 تغذیه سلولی ملکولی 

 دکتر صابر، دکتر رضوانی 

 105کالس 

**** 

 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

 دکتر صابر، دکتر نچواک ، 

 دکتر مولودی 

 104کالس 

 

   سه شنبه

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

 دکتر عبداله زاد

 سایت دانشکده

 

     چهارشنبه

 



 

 1399-1400سال تحصیلی دوم  برنامه هفتگی نیمسال

  )مرتبط(ترم  دوم  کارشناسی ارشد علوم تغذیه

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

 شنبه

 مباحث جاری تغذیه

 دکتر نچواک ، دکتر عبداله زاد

 105کالس  دکتر صمدی

 کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی پیشرفته

 ،دکتر محمدیدکتر صابر

 104کالس 

  

 یکشنبه

 برنامه ریزی غذا وتغذیه

 ،یدکتر صابر، دکتر مولود

 دکتر سلیمانی

 105کالس 

 بالینی پیشرفته تغذیه

 دکتر صمدی، دکتر مولودی، دکتر عبداله زاد

 105کالس 

  

 بهدوشن

      2پیشرفته تغذیه

 دکتر صمدی،دکتر سلیمانی،زاد دکتر عبداله

 (15/8-15/11)      104کالس 

**** 

 اپیدمیولوژی تغذیه

 دکتر صابر، دکتر مولودی

 دکتر عبدلی

 106کالس 

 

   سه شنبه

 سمینار

 گروه تغذیه

 کنفرانسسالن 

 

     چهارشنبه

 



 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

غذایی دوابهداشت و ایمنی مکارشناسی ارشد  دوم  ترم    

 

 

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

 شنبه

 پروژه

 دکتر روحی

 سالن همایش

 استانداردها و قوانین مواد غذایی

  دکتر عبدالملکی

 105کالس 

  

 یکشنبه

 سمینار

 دکتر محمدی

 106کالس

 ایمنی شیمیایی مواد غذایی)ن(

 دکتر روحی

 106کالس

 ایمنی شیمیایی مواد غذایی)ع(

 دکتر روحی

 آزمایشگاه

 

 بهدوشن

و ایمنی مواد غذاییبهداشت   

 در شرایط اضطراری 

 دکتر  عبدالملکی

 106کالس 

**** 

 سیستم های مدیریت ایمنی غذا

  دکتر عبدالملکی

 105کالس 

 

 سه شنبه

 ایمنی وکیفیت میکروبی مواد غذایی

 صادقی دکتر

 105کالس 

 )ع(ایمنی وکیفیت میکروبی مواد غذایی

 صادقی دکتر

 آزمایشگاه

  

     چهارشنبه



 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

غذایی ععلوم و صنایکارشناسی ارشد  دوم  ترم   

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

 شنبه
 

 
   

 یکشنبه

 سمینار صنایع غذایی

 دکتر محمدی

 106کالس 

 پیشرفتهتجزیه دستگاهی 

 دکتر محمدی

 101کالس 

  

 ****  بهدوشن

 بیوتکنولوژی مواد غذایی پیشرفته

 دکتر روحی

 102کالس 

 

 سه شنبه

 کنترل کیفی مواد غذایی پیشرفته

 دکتر محمدی

 104کالس 

 کنترل کیفی مواد غذایی پیشرفته

 دکتر روحی

 104کالس  

 پیشرفته گوشتکنولوژی ت

 صادقی دکتر

 104کالس 

 

 چهارشنبه

 مهندسی صنایع غذایی پیشرفته

 عبدالملکی دکتر

 105کالس 

   

 



 

 

 

 

 صنایع غذایی کارشناسی

 1399-1400سال تحصیلی نیمسال دوم 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

 دوم  ترم:                     غذایی      : صنایعرشته تحصیلی

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

 شنبه
 (نشیمی آلی )

 دکتر هادی ادیبی

 102کالس

 1 اسالمی اندیشه

 اسدیدکتر 

 بهداشت  کالس

  

 

 یکشنبه
 صول مدیریتا

 کرمی متین دکتر 

 102کالس 

 شیمی تجزیه

 دکترارکان

 102کالس 

 (14-17) زبان عمومی

 دکتردوستی

 101کالس 

 

 بهدوشن
 1تربیت بدنی

 خواهران

 سالن فجر

****   

 سه شنبه
 شیمی تجزیه

 دکترارکان

 داروسازی آزمایشگاه

 (عشیمی آلی )

 دکتر هادی ادیبی

 داروسازیآزمایشگاه 

 فیزیولوژی

 محمدیاندکتر 

 102کالس

 

 چهارشنبه

 )ن(بیوشیمی عمومی

 حق نظریدکتر 

 102کالس 

 

 بیوشیمی عمومی)ع(

 دکتر حق نظری

 پزشکی آزمایشگاه

 1تربیت بدنی

 برادران

 14-16   سالن شهدا

 

 

 



 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

 مچهارترم:                           غذایی : صنایع رشته تحصیلی

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

 شنبه
  2شیمی مواد غذایی

 بشیریدکتر 

 101کالس 

  2شیمی مواد غذایی

 بشیریدکتر 

 101کالس 

 زبان تخصصی

 دکتر عزیزی

 102کالس 

 

 

 یکشنبه
 روش های بررسی وپژوهش

 رضائیاندکتر 

 101کالس

 میکروبیولوژی مواد غذایی

 دکتر عزیزی

 آزمایشگاه

 تجزیه مواد غذایی

 محمدی دکتر

 102کالس 

 

 

 بهدوشن
    

 سه شنبه

 2اندیشه اسالمی  

 صادقیدکتر 

 بهداشت  کالس

 تجزیه مواد غذایی

 دکتر محمدی

 آزمایشگاه

 اصول مهندسی صنایع غذایی

 عبدالملکی دکتر

 101کالس 

 اصول مهندسی صنایع غذایی

 عبدالملکی دکتر

 101کالس 

 چهارشنبه
 میکروبیولوژی مواد غذایی 

 دکتر عزیزی

 101کالس 

  

 

 

 

 



 

 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

 ششمترم:                           غذایی  : صنایعرشته تحصیلی

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

 شنبه
  مسمومیت های غذایی

 دکتر عزیزی 

 104کالس 

 قنادی و نوشیدنیصنایع 

 دکتر عزیزی 

 102کالس 

 صنایع روغن

 عبدالملکیدکتر 

 101کالس 

 

 یکشنبه
 تاریخ امامت

 ، صبوریزرین فام اندکتر کهریزی،آقای

 کالس بهداشت

 انقالب اسالمی

 زرین فام ،آقایدکتر کهریزیخانم 

  کالس بهداشت

 صنایع بسته بندی

 دکتر عزیزی

 106کالس 

 

 بهدوشن
 )ع(  (2مواد غذایی)کنترل کیفیت 

 دکتر محمدی

 آزمایشگاه

****   

 سه شنبه
 (2کنترل کیفیت مواد غذایی)

 دکتر روحی

 102کالس 

 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

 دکتر بشیری

 101کالس 

  صنایع شیر ولبنیات

 دکتر محمدی

 106سکال

 

 چهارشنبه
     

 

 

 



 

 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی نیمسال

 هفتمترم:                         غذایی   صنایع کارشناسی  : رشته تحصیلی

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

 شنبه

    

 

 یکشنبه

  
 

  

 بهدوشن
 ****   

 سه شنبه
    

 چهارشنبه
 اثر فرایند بر مواد غذایی

 عبدالملکیدکتر 

 104کالس 

 سمینار

  عزیزی دکتر، عبدالملکیدکتر 

 104کالس 

  

 


