
 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه    ریاضیات 

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه   شناسی انگل شناسی و میکروب  

27/10/1140 شنبهسه     

28/10/1140 چهارشنبه   قرآن موضوعی  تفسیر  

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه    جمعیت خانواده و دانش 

3/11/1140 دوشنبه     

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه   ادبیات فارسی  

 

8/11/1140 شنبه     

9/11/1140 یکشنبه    فیزیک 

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه   عمومی شیمی  

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه    (1شیمی مواد غذایی ) 

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه  
  آمار مقدماتی 

27/10/1140 شنبهسه  
   

28/10/1140 چهارشنبه   اصول تغذیه  

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه  عیصنا یمنیبهداشت و ا 

 ییغذا
  

3/11/1140 دوشنبه     

4/11/1140 شنبهسه   فاضالبآب و   

5/11/1140 چهارشنبه   اصول کامپیوتر  

 

8/11/1140 شنبه    شیمی فیزیک 

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه   آئین زندگی  

 

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه    (1کنترل کیفیت مواد غذایی) 

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه  
 

صنایع سبزی و میوه و 

 کنسرو
 

27/10/1140 شنبهسه  
   

28/10/1140 چهارشنبه  
  صنایع گوشت 

 

1/11/1140 شنبه    میکروبیولوژی صنعتی 

2/11/1140 یکشنبه  
   

3/11/1140 دوشنبه  
  صنایع قند 

4/11/1140 شنبهسه  
   

5/11/1140 چهارشنبه    تجزیه دستگاهی مواد غذایی 
 

8/11/1140 شنبه  
  صنایع غالت 

9/11/1140 یکشنبه  
 

تاریخ فرهنگ وتمدن 

 اسالم وایران
 

10/11/1140 دوشنبه  
   

11/11/1140 شنبهسه  
   

12/11/1140 چهارشنبه  
 

 ینگهدار های اصول و روش

 ییمواد غذا
 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه     

25/10/1140 یکشنبه   اثر فرایند بر مواد غذایی  

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه     

28/10/1140 چهارشنبه     

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه     

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه     

 

8/11/1140 شنبه     

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه     

 

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه   پیشرفته غذایی مواد میکروبیولوژی  

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه    غذایی خواص بیوفیزیک مواد 

28/10/1140 چهارشنبه  
   

 

1/11/1140 شنبه   پیشرفته غذایی شیمی مواد  

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه     

4/11/1140 شنبهسه   تخصصی زبان  

5/11/1140 چهارشنبه     

 

8/11/1140 شنبه   پیشرفته لبنیات تکنولوژی  

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه  رسانی اطالع های سیستم 

 پزشکی
  

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه     

 



 
 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته
 

24/10/1140 شنبه     

 یکشنبه
25/10/1140  مواد پیشرفته فرایندهای 

 غذایی
  

26/10/1140 دوشنبه  
   

27/10/1140 شنبهسه  
   

28/10/1140 چهارشنبه  
  موادغذایی ایمنی 

 

1/11/1140 شنبه  
   

2/11/1140 یکشنبه  
   

3/11/1140 دوشنبه  
   

4/11/1140 شنبهسه  
   

5/11/1140 چهارشنبه  
   

 

8/11/1140 شنبه  
   

9/11/1140 یکشنبه  
   

10/11/1140 دوشنبه  
   

11/11/1140 شنبهسه  
   

12/11/1140 چهارشنبه  
   

 



 

 

 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته
 

24/10/1140 شنبه    اصول تحقیق و روش مقاله نویسی 

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه  
  موادغذایی اصول سم شناسی 

27/10/1140 شنبهسه  
   

28/10/1140 چهارشنبه  
 

ی ایمنی وکیفیت گوشت و فرآورده ها

 دامی
 

 

1/11/1140 شنبه  
   

2/11/1140 یکشنبه    میکروب شناسی موادغذایی 

3/11/1140 دوشنبه  
   

4/11/1140 شنبهسه  
   

5/11/1140 چهارشنبه  
  اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر 

 

8/11/1140 شنبه  
  ایمنی آب آشامیدنی و نوشیدنی ها 

9/11/1140 یکشنبه  
   

10/11/1140 دوشنبه    پزشکی رسانی اطالع های سیستم 

11/11/1140 شنبهسه  
  کاربرد کامپیوتر در علوم بهداشتی 

12/11/1140 چهارشنبه  
   

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

 شنبه
24/10/1140 آلودگی محیطی  

 موادغذایی
  

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه   ها فرآورده و شیر وایمنی بهداشت  

28/10/1140 چهارشنبه     

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه    سبزی و میوه غالت، ایمنی 

3/11/1140 دوشنبه     

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه   ییمواد غذا ینمونه بردار یروش ها  

 

8/11/1140 شنبه     

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه   ییمواد غذا ینگهداراصول   

 

 

 



 

 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  یختار روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه   پزشکی رسانی اطالع های سیستم  

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه   ییغذا هایبرنامه تنظیم  اصول  

28/10/1140 چهارشنبه     

 

1/11/1140 شنبه  
  1ی درمان میرژ 

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه   2 یدرمان میرژ  

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه   ارزیابی وضعیت تغذیه  

 

8/11/1140 شنبه   زبان تخصصی تغذیه  

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه   روش های آمار زیستی  

12/11/1140 چهارشنبه     

 

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه   پزشکی رسانی اطالع های سیستم  

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه   تغذیه سلولی ملکولی  

28/10/1140 چهارشنبه     

 

1/11/1140 شنبه  
  1تغذیه پیشرفته 

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه  
  روش تحقیق در علوم تغذیه 

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه   فیزیولوژی تغذیه پیشرفته  

 

8/11/1140 شنبه   زبان تخصصی تغذیه  

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه   روش های آمار زیستی  

12/11/1140 چهارشنبه     

 

 



 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ هفتهروزهای 

 

24/10/1140 شنبه   کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی  

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه   تغذیه اپیدمیولوژی  

28/10/1140 چهارشنبه     

 

1/11/1140 شنبه   برنامه ریزی غذا وتغذیه  

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه  
   

4/11/1140 شنبهسه   مباحث جاری تغذیه  

5/11/1140 چهارشنبه     

 

8/11/1140 شنبه   بالینی پیشرفته تغذیه  

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه   2پیشرفته تغذیه  

12/11/1140 چهارشنبه     

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  یختار روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه   میکروب شناسی تشخیصی  

25/10/1140 یکشنبه     

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه   میکروب شناسی مواد غذایی  

28/10/1140 چهارشنبه     

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه    شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 

3/11/1140 دوشنبه     

4/11/1140 شنبهسه   تجزیه دستگاهی  

5/11/1140 چهارشنبه     

 

8/11/1140 شنبه   
اصول نگارش علمی و مقاله 

 نویسی
 

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه  رسانی اطالع های سیستم 

 پزشکی
  

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه     

 



 
 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه     

25/10/1140 یکشنبه    کنترل بهداشتی گوشت و فراورده ها 

26/10/1140 دوشنبه  
   

27/10/1140 شنبهسه  
 

  

28/10/1140 چهارشنبه    ایمنی و کیفیت غالت و فراورده ها 

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه    زیست فناوری موادغذایی 

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه     

 

8/11/1140 شنبه     

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه     

 



 13:30-15:30ساعت  10:30-12:30ساعت  8:30-10:30ساعت  تاریخ روزهای هفته

 

24/10/1140 شنبه     

25/10/1140 یکشنبه   هیپژوهش در تغذ شرفتهیپ یروش ها  

26/10/1140 دوشنبه     

27/10/1140 شنبهسه     

28/10/1140 چهارشنبه   تنظیم متابولیسم  

 

1/11/1140 شنبه     

2/11/1140 یکشنبه     

3/11/1140 دوشنبه   1تغذیه و بیماریها   

4/11/1140 شنبهسه     

5/11/1140 چهارشنبه     

 

8/11/1140 شنبه   روش های آماری پیشرفته  

9/11/1140 یکشنبه     

10/11/1140 دوشنبه     

11/11/1140 شنبهسه     

12/11/1140 چهارشنبه     
 

 


