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 به نام خداوند بخشنده مهربان 
 

 1399-1400سال تحصیلی  دوم در نیمسال  گروه علوم تغذیه  زمان بندی برنامه ژورنال کالب
 

 مکان ساعت تاریخ استاد راهنما /نام و نام خانوادگی ردیف

 نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 8/11/99 جناب آقای دکتر عبداله زاد -اربابی جم  سمیرا  خانم  (1

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 15/11/99 جناب آقای دکتر عبداله زاد   -فاتح فیهه وال لط یآقا  (2  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 29/11/99 جناتب آقای دکتر نچواک -آقای محمدصدیق ساعدی  (3  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 6/12/99 جناب آقای دکتر نچواک -خانم آتیه نائبی  (4  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 13/12/99 جناب آقای دکتر عبداله زاد -خانم آرزو امجدی  (5  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 25/01/1400 سرکار خانم دکتر صمدی -خانم سمانه فرپور  (6  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 1/02/1400 جناب آقای دکتر مولودی  -ی نرگس شهنازخانم   (7  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 8/02/1400 جناب آقای دکتر صابر  -یحشمت النیشخانم   (8  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 15/02/1400 جناب آقای دکتر عبداله زاد  -انیاعظم اسمنخانم ی  (9  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 22/02/1400 سرکار خانم دکتر صمدی  -ی زهرا مختارخانم   (10  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 29/02/1400 جناب آقای دکتر سلیمانی -ابریشهرزاد عطاپور اسخانم   (11  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 5/03/1400 جناب آقای دکتر عبداله زاد -آقای سیدمهدی رضوی  (12  

نرم افزار اسکایپ -مجازی 13 12/03/1400 سرکار خانم دکتر صمدی -خانم بهناز آقایی  (13  

 . ورنال کالب با کسر سه نمره مواجه همراه خواهد بود ژهر گونه غیبت در جلسات 
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 1399-1400زمان بندی برنامه سمینار گروه علوم تغذیه در نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان ساعت تاریخ استاد راهنما /نام و نام خانوادگی ردیف

مرداد  15. تمام دانشجویان عزیز تا  خواهد شدمتعاقبا اعالم تاریخ دقیق    جناب آقای دکتر مولودی  - ینرگس شهنازخانم     (1

بنابراین در سال آینده آمادگی الزم را بایستی سمینار را ارایه دهند .  1400

 و  . انتخاب موضوع سمینار بعد از انتخاب استاد راهنما خواهد بودداشته باشید

بعد از آن زمان مناسب به شما اختصاص داده می شود  و این فقط یک 

 چارچوب پیشنهادی است. 

 جناب آقای دکتر صابر   -یحشمت النیشخانم   (2

 جناب آقای دکتر عبداله زاد  -انیاعظم اسمنیخانم   (3

 سرکار خانم دکتر صمدی   - یزهرا مختارخانم   (4

 جناب آقای دکتر سلیمانی  -ابریشهرزاد عطاپور اسخانم   (5


