
 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 99مهر . ورودی:        دوم ترم :  غیر مرتبط علوم تغذیهکارشناسی ارشد   رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از تعداد  نینام مدرس برنامه هفتگی تعداد واحد

 واحد درس

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 استاد نام

  2 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته  39501
 104 16-14 شنبهدو

 دکتر مولودی،   دکتر صابر،  دکتر نچواک،
13/5/1400 30:12-30:10  

  3 1تغذیه پیشرفته 39502
 دکتر عبداله زاد 106 13-10 شنبه

 دکتر سلیمانی ،دکتر صمدی
2/5/1400 30:12-30:10  

30:10-30:12 9/5/1400 دکتر پاسدار 10 10-8 یکشنبه  2 تغذیه زبان تخصصی 39525  

 10-8 دوشنبه  2 ملکولیتغذیه سلولی  39526
510  

 
30:10-30:12 17/5/1400 دکتر رضوانی صابر،دکتر   

  2 روش های آمار زیستی 39527
 شنبه

 

سایت  8-10

 دکتر بهزاد مهکی دانشکده
5/5/1400 30:12-30:10  

 104 12-10 شنبهیک  2 روش تحقیق در علوم تغذیه 39511
30:10-30:12 11/5/1400 رضائیاندکتر، دکتر عبداله زاد، دکتر نچواک   

39506 
سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی
5/0 5/0 

سایت  16-14 سه شنبه

 6/5/1400 دکتر عبداله زاد دانشکده
30:12-30:10  

       14 جمع کل 

 

 



 

 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 99مهر . ورودی:        دوم ترم :  مرتبط علوم تغذیهکارشناسی ارشد   رشته و مقطع:

 

 

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد
نام مدرسین و سهم هر مدرس از تعداد 

 واحد درس
 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس

 نام استاد

 
 ساعت تاریخ

  3 2پیشرفته تغذیه 39508
 دکتر عبداله زاد 104 11-8 دوشنبه

 دکتر سلیمانیدکتر صمدی،
2/5/1400 

30:12-30:01  

14-16 دوشنبه  2 تغذیه اپیدمیولوژی 39509  610 30:01-30:12 16/5/1400 عبدلیدکتر  ،دکتر مولودی دکتر صابر،   

8-10 یکشنبه  2 تغذیه برنامه ریزی غذا و 39510 30:01-30:12 6/5/1400 دکتر سلیمانی ،دکتر مولودیدکتر صابر،  105   

8-10 شنبه  2 مباحث جاری تغذیه 39512  510  ،دکتر عبداله زاددکترنچواک،  

 دکتر صمدی
12/5/1400 30:12-30:01  

  1 سمینار 39513
سالن  16-14 سه شنبه

 کنفرانس
 ،دکتر عبداله زاددکترنچواک، 

 دکتر صمدی
 

 
- 

39528 
کاربرد دستگاههای 

 آزمایشگاهی پیشرفته
- 1 

 104 12-10 شنبه
 آزمایشگاه

 4/5/1400 یمحمد دکتر،  دکتر صابر
30:12-30:01  

30:01-30:12 9/5/1400 دکتر مولودی ،یصمد دکتر، دکتر عبداله زاد 105 12-10 یکشنبه  2 پیشرفته بالینی تغذیه 39529  

       13 جمع کل 



 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 98مهر   ورودی:       چهارم ترم :  مرتبط تغذیهکارشناسی ارشد  علوم  رشته و مقطع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از تعداد  نینام مدرس برنامه هفتگی تعداد واحد

 واحد درس

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 استاد نام

 6 پایان نامه 39514
   

 گروه
  

        جمع کل 



 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 99مهر  ورودی:         ومد ترم :  غذایی مواد ایمنی بهداشت وکارشناسی ارشد   رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از تعداد  نینام مدرس برنامه هفتگی تعداد واحد

 واحد درس

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 استاد نام

  شنبهسه  1 2 ایمنی وکیفیت میکروبی مواد غذایی 33708

 شنبهسه 

 )ن(8-10

 )ع(10-12

105 

 آزمایشگاه
30:10-30:12 9/5/1400 صادقی احسان دکتر  

 یکشنبه 1 2 ایمنی شیمیایی مواد غذایی 33709

 یکشنبه

 (ن)10-12

 (ع)14-16

106 

 آزمایشگاه
30:10-30:12 5/5/1400 دکتر میالد روحی  

30:8-30:10 2/5/1400 عبدالملکی دکتر 105 12-10 شنبه - 2 استانداردها و قوانین مواد غذایی 33710  

510 16-14 دوشنبه 1 1 های مدیریت ایمنی غذا سیستم 33711 30:10-30:12 16/5/1400 عبدالملکی دکتر   

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 33703

در شرایط اضطراری   

30:10-30:12 13/5/1400 عبدالملکی دکتر 106 10-8 شنبهدو  - 2  

   دکتر رضا محمدی 106 10-8 یکشنبه 1 - سمینار 33713

سالن  10-8 بهشن 1 - پروژه 33714

 همایش
  دکتر میالد روحی

 

       14 جمع کل 

 

 

 



 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 99مهر  ورودی:         دوم ترم :  صنایع غذاییو کارشناسی ارشد  علوم  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از  نینام مدرس برنامه هفتگی تعداد واحد

 تعداد واحد درس

 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری
 استاد نام

   دکتر رضا محمدی 106 10-8 یکشنبه - 1 سمینار صنایع غذایی 39619

 1 1 تجزیه دستگاهی پیشرفته 39608
 12-10 یکشنبه

101 

 آزمایشگاه
 دکتر رضا محمدی

16/5/1400 30:12-30:10  

 105 10-8 شنبه چهار - 2 مهندسی صنایع غذایی پیشرفته 39609

 
 9/5/1400 عبدالملکی دکتر

30:12-30:10  

 سه شنبه 5/0 5/2 پیشرفته یکنترل کیفی مواد غذای 39620

 سه شنبه

 )ن،ع(8-10

 )ن(10-12

 آزمایشگاه و104

104 

 ،رضا محمدیدکتر 

 دکتر میالد روحی 
2/5/1400 30:10-30:8  

پیشرفته گوشتکنولوژی ت 39621  104 16-14 شنبه سه 5/0 5/1 

 آزمایشگاه
30:10-30:12 5/5/1400 صادقی احسان دکتر  

 5/0 5/1 بیوتکنولوژی مواد غذایی پیشرفته 39622
 16-14 دوشنبه

102 

 آزمایشگاه
 12/5/1400 دکتر میالد روحی

30:12-30:10  

       12 جمع کل 

 

 

 

 



 

 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 99مهر  ورودی:         دوم :ترم   و صنایع غذاییکارشناسی علوم  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از  نینام مدرس برنامه هفتگی تعداد واحد

 تعداد واحد درس

 امتحانبرنامه 

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 استاد نام

1 اسالمی اندیشه 31013 30:8-30:10 3/5/1400 دکتر اسدی بهداشت 12-10 شنبه - 2   

30:10-30:12 18/5/1400 دکتر کرمی متین 102 10-8 یکشنبه - 2 اصول مدیریت  39013  

30:10-30:12 12/5/1400 دکتر دوستی 101 17-14  یکشنبه - 3 زبان عمومی 31007  

(1تربیت بدنی ) 31008  - 1 
 بهدوشن

 چهارشنبه

 )دختران(8-10

 )پسران(14-16

 سالن فجر

 سالن شهدا

 هدی آریا منش

 پویا شیزادی
 

 

 1 2 شیمی آلی 39014
 شنبه

 سه شنبه

 )ن(8-10

 )ع(10-12

102 

 آزمایشگاه
 16/5/1400 دکتر ادیبی

30:10-30:8  

210 16-14 سه شنبه - 2 فیزیولوژی 39015 30:10-30:12 6/5/1400 ،دکتر مریم محمدیاندکتر ندائی   

 1 2 شیمی تجزیه 39016
 شنبهیک

 سه شنبه

 )ن(10-12

 )ع( 8-10
102 

 آزمایشگاه
 خانم دکتر ارکان

2/5/1400 30:10-30:8  

 1 2 بیوشیمی عمومی 39006
 چهارشنبه

 چهارشنبه

 )ن(8-10

 )ع(10-12
102 

 آزمایشگاه
 ،دکتر حق نظری

 دکتر اسدی
9/5/1400 

30:10-30:8  

       19 جمع کل 

 

 

 



 

 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 98مهر  ورودی:       چهارم :ترم   و صنایع غذاییکارشناسی علوم  رشته و مقطع:

 

 نام درس کد درس
 هفتگیبرنامه  تعداد واحد

نام مدرسین و سهم هر مدرس از تعداد 

 واحد درس
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ نام استاد شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

30:8-30:10 10/3/1400 دکتر صادقی  بهداشت 10-8 بهشنسه   2 2اندیشه اسالمی  31014  

30:31-30:15 12/3/1400  رضائیاندکتر  101 10-8 شنبهیک  2 روش های بررسی وپژوهش 39026  

30:31-30:15 19/3/1400 عزیزی دکتر 102 16-14 شنبه  2 زبان تخصصی 39018  

 2 2 میکروبیولوژی مواد غذایی 39019
چهارشنبه 

 شنبهیک

 )ن(10-12

 )ع(10-12

101 

 آزمایشگاه
 26/3/1400 عزیزی دکتر

30:12-30:01  

 2 2 تجزیه مواد غذایی 39020
 یکشنبه

 شنبهسه 

 )ن(14-16

 )ع(10-12

102 

 آزمایشگاه
 22/3/1400 دکتر رضا محمدی

30:10-30:8  

39021 
  2شیمی مواد غذایی

 
3  

 10-8 شنبه

10-12 
 17/3/1400 دکتربشیری 101

30:10-30:8  

39022 
 اصول مهندسی صنایع غذایی

 
3  

 شنبهسه 

 شنبهسه 

14-16 

16-18 
 8/3/1400 دکترعبدالملکی 101

30:10-30:8  

       20 جمع کل 

 

 

 



 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 97مهر  ورودی:       ششم :ترم   و صنایع غذاییکارشناسی علوم  رشته و مقطع:

 

 

 

 

کد 

 درس
 نام درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد
نام مدرسین و سهم هر مدرس از 

 تعداد واحد درس
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ نام استاد شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

  2 تاریخ امامت 31016
 دکتر کهریزی بهداشت 10-8 شنبهیک

 ،صبوریزرین فام انآقای
12/3/1400 10:30-12:30 

39031 
اصول طراحی کارخانجات صنایع 

 غذایی
2  

 101 12-10 سه شنبه
 26/3/1400 بشیریدکتر 

10:30-12:30 

  2 انقالب اسالمی 31017
 دکتر کهریزی بهداشت 12-10 شنبهیک

 آقای زرین فام
10/3/1400 13:30-15:30 

 1 2 2کنترل کیفیت مواد غذایی 39032
 بهشنسه 

 دوشنبه

 )ن(8-10

 )ع(8-10

102 

 آزمایشگاه

 دکتر روحی

 دکتر رضا محمدی
8/3/1400 8:30-10:30 

410 10-8 شنبه  1 مسمومیت های غذایی 39033  15:30-13:30 9/3/1400 عزیزی دکتر 

610 16-14 یکشنبه  2 صنایع بسته بندی 39034  15:30-13:30 19/3/1400 عزیزی دکتر 

610 16-14 شنبهسه   2 لبنیات صنایع شیر و 39035  10:30-8:30 17/3/1400 دکتر محمدی 

 12:30-10:30 22/3/1400 دکترعبدالملکی 101 16-14 شنبه  2 صنایع روغن 39036

210 12-10 شنبه  2 صنایع قنادی و نوشیدنی 39037  12:30-10:30 24/3/1400 عزیزی دکتر 

       18 جمع کل 



 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 96بهمن  ورودی:       هفتم :ترم   و صنایع غذاییکارشناسی علوم  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از  نینام مدرس برنامه هفتگی واحد تعداد

 تعداد واحد درس

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 استاد نام

 اثر فرایند بر مواد غذایی 39038
1 - 

 104 12-10 چهارشنبه
 دکترعبدالملکی

11/3/1400 30:12-30:10  

 سمینار 39040
1 - 

 ، دکتر عبدالملکی 104 16-14 چهارشنبه

 دکتر عزیزی

  

 کارآموزی در عرصه صنایع گوشت 39041
- 2 

  12-8 یکشنبه
 صادقی دکتر

  

 کارآموزی در عرصه صنایع قند 39042
- 2 

  12-8 شنبه
 روحی دکتر

  

39043 

کارآموزی در عرصه صنایع مراکز کنترل 

 کیفیت مواد غذایی
- 2 

  12-8 دو شنبه
 محمدی دکتر

 

  

       8 جمع کل 

 


