
 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1401مهر ترم : اول            ورودی:   کارشناسی صنایع غذایی رشته و مقطع:

کد 

 درس
 نام درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد
 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

  2 جمعیت خانواده و دانش 31024
 بهداشت  1 18-16 شنبهدو

 بهداشت  2
 خواهران دکتر شکربیگی

 برادران آقای آقایی
2/11/1401 

30:10-30:8 

39001 
 انگل شناسی و میکروب

 شناسی
2 1 

 شنبه)میکروب( سه

 

 یکشنبه)انگل(

 )ع( 15/15-10/8

 )ن(10-12

 )ن ,ع( 15/15-10/8

 آزمایشگاه

101 

 پیراپزشکیآزمایشگاه  و101

 دکتردکتر ژاله مرادی، 

، دکتر بزرگ امید

 میکائیلی
26/10/1401 30:12-30:10 

  3 ادبیات فارسی 31006
آقای محمد هادی  102 13-10 شنبهیک

 مرادی
5/11/1401 

30:12-30:10 

 30:10-30:12 28/10/1401 دکتر کرمی بهداشت مختلط 1 18-16 شنبهسه   2 قرآن موضوعی  تفسیر 31018

  3 ریاضیات 39002
 شنبه

 

14-16 

 )گردشی(16-18

101 
 24/10/1401 یطاهره حقدکتر

30:10-30:8  

 1 2 فیزیک 39003
 چهارشنبه

 چهارشنبه

 )ن(10-12

 )ع(14-16

102 

 آزمایشگاه پیراپزشکی
 9/11/1401 دکتر تینوش الماسی

30:10-30:8  

 1 2 عمومی شیمی 39004

 شنبه

 

 )ن( 15/15-10/8

 )ع(10-12

 

 دانشکده داروسازی

 آزمایشگاه داروسازی

 دکتر نوروزی

 دکتر هادی ادیبی
12/11/1401 

30:12-30:10  

       19 جمع کل 

 



 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1400مهر ورودی:         سومترم :    رشته و مقطع: کارشناسی صنایع غذایی

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی واحدتعداد 

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

10153  - 2 آئین زندگی 
 شنبهدو

 

 (دکتر صادقیخواهران ) کالس پیراپزشکی  16-18

 برادران )دکتر اسدی(
12/11/1401 30:12-30:10  

 1 2 شیمی فیزیک 39005
 شنبه

 شنبه

 )ن( 10-12

 )ع( 14-16

102 

 آزمایشگاه داروسازی

 دکتر شهالیی

 دکتر ادیبی
8/11/1401 

30:10-30:8  

 - 2 آمار مقدماتی 39017
 دانشکده پرستاری 10-8 شنبه سه

30:10-30:12 26/10/1401 ساالری دکتر  

5/0 اصول کامپیوتر 31011  5/0 30:10-30:12 5/11/1401 عباسیدکتر  مرکز کامپیوتر 12-10 چهارشنبه   

 - 2 آب و فاضالب 39008
 102 12-10 سه شنبه

30:10-30:12 4/11/1401 دکتر هوشیار حسینی  

39009 
(1شیمی مواد غذایی )  

 
3 - 

 102 18-14 شنبهیک
 10:30-8:30 24/10/1401 دکتر بشیری

39010 
بهداشت و ایمنی صنایع 

 غذایی
2 - 

 101 12-10 یکشنبه
 10:30-8:30 2/11/1401 دکتر بشیری

 - 2 اصول تغذیه 39012
دکتر ،دکتر صابر 102 10-8 یکشنبه

 سلیمانی
28/10/1401 10:30-12:30 

(2تربیت بدنی ) 31009  - 1 

شنبه چهار

 شنبهسه 

 )دختران(14-16

 )پسران(14-16

 سالن فجر

چمن دانشکده 

 پزشکی

 محدثه الفتیخانم 

 آقای صفری
  

       18 جمع کل 



 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 99مهر  ورودی:           مپنجترم :    کارشناسی صنایع غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

 - 2 میکروبیولوژی صنعتی 39023
30:8-30:10 1/11/1401 بشیریدکتر  103 12/10-15/15 شنبه سه  

39024 
های نگهداری مواد اصول و روش

ارشد ب ا(سوم همزمان با ) غذایی  
2 - 

  10/8-15/15 شنبهچهار

 

 12/11/1401 سرلکدکتر  101
30:12-30:10  

 1 1 تجزیه دستگاهی مواد غذایی 39025
 شنبه

 شنبه

 )ن( 15/15-10/8

 )ع(14-16

103 

 آزمایشگاه داروسازی
 10:30-8:30 5/11/1401 شهالیی،دکتردکتر سرخوش

 - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 31021
 یکشنبه

 

15/15-10/8  

 
 بهداشت 2

103 

 دولتیاریدکترخواهران 

 آقای فاطمی نسببرادران 
9/11/1401 30:12-30:10  

میوه و کنسروصنایع سبزی و  39039  12/10-15/15 شنبهیک - 2 
30:10-30:12 26/10/1401 عزیزی دکتر 103  

(1کنترل کیفیت مواد غذایی) 39027  2 2 
 سه شنبه

 شنبهدو

 )ن( 15/15-10/8

 )ع( 15/15-10/8

101 

 آزمایشگاه شیمی

 دکترروحی

 دکتر رضا محمدی
24/10/1401 30:10-30:8  

30:10-30:12 28/10/1401  عزیزی دکتر 101 12/10-15/15 شنبه - 2 صنایع گوشت 39028  

30:10-30:12 3/11/1401 دکتربشیری 101 16-14 دوشنبه - 2 صنایع قند 39029  

30:10-30:12 8/11/1401 دکتر عبدالملکی 101 16-14 شنبهسه  - 2 صنایع غالت 39030  

       20 جمع کل 

 

 



 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 98مهر ورودی:هفتم        ترم :  کارشناسی علوم و صنایع غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

و سهم هر مدرس از  نینام مدرس برنامه هفتگی تعداد واحد

 تعداد واحد درس

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 استاد نام

 اثر فرایند بر مواد غذایی 39038
1 - 

 102 10-8 چهارشنبه
 دکتر بشیری

25/10/1401 30:12-30:10  

 سمینار 39040
1 - 

 101 12-10 چهارشنبه
 سرلکدکتر ، دکتر مریم عزیزی

  

 کارآموزی در عرصه صنایع گوشت 39041
- 2 

  12-8 یکشنبه
 صادقی دکتر

  

 کارآموزی در عرصه صنایع قند 39042
- 2 

  12-8 شنبهدو
 روحی دکترمیالد

  

39043 

کارآموزی در عرصه صنایع مراکز 

 کنترل کیفیت مواد غذایی
- 2 

  12-8 شنبه
 دکتر رضا محمدی

 

  

       8 جمع کل 

 

 

 



 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1401مهر ورودی:            اول ترم :   کارشناسی ارشد صنایع غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 12:30-10:30 1/11/1401 دکتر رضا محمدی 106 12-10 شنبهیک - 2 پیشرفته غذایی شیمی مواد 39601

39602 
 غذایی مواد میکروبیولوژی

 پیشرفته
2 1 

 شنبه دو

 شنبه دو

 )ن( 14-16

 )ع(8-10

510  

 آزمایشگاه
 24/10/1401 زهرا سرلک دکتر

10:30-12:30 

 10:30-8:30 27/10/1401 دکتر عبدالملکی 104 ن ع10-8  چهارشنبه 1 1 غذایی موادخواص بیوفیزیک  39617

 12:30-10:30 8/11/1401 عبدالملکیدکتر  104 ن ع12-10 چهارشنبه 5/0 5/1 پیشرفته لبنیات تکنولوژی 39618

 12:30-10:30 4/11/1401 عزیزی دکتر 106 10-8 شنبه - 2 تخصصی زبان 39616

39606 
 رسانی اطالع های سیستم

 پزشکی
5/0 5/0 

مرکز  18-16 شنبهدو

 کامپیوتر
 10:30-8:30 10/11/1401 پایدار سمیهدکتر

      12 جمع کل 
 

 

 

 



 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1400مهر  ورودی:            سوم ترم :   صنایع غذاییکارشناسی ارشد  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

39613 
 مواد پیشرفته فرایندهای

 غذایی
3  

 104 16-13 شنبه سه
 25/10/1401 روحی میالد دکتر

8:30-10:30 

510 10-8 شنبه سه  2 موادغذایی ایمنی 39614  12:30-10:30 28/10/1401 سرلک دکتر 

 6 پایان نامه 39615
   

  گروه
 

 11 جمع کل 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1401مهر ورودی:            اول ترم :   غذاییبهداشت و ایمنی مواد کارشناسی ارشد  رشته و مقطع:

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 30:10-30:12 11/11/1401 عباسیدکتر  سایت 10-8 چهارشنبه 1  کاربرد کامپیوتر در علوم بهداشتی 33720

30:8-30:10 24/10/1401 دکترعزیزی 104 16-14 بهشن  2 تحقیق و روش مقاله نویسیاصول  33721  

33712 
اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی 

 خطر
2  

410 10-8 شنبهیک  
 5/11/1401 دکتر رویا صفری

30:12-30:10  

33725 
ایمنی وکیفیت گوشت و فرآورده 

 ی دامیها
1 1 

 106 10-8 سه شنبه
 28/10/1401 عزیزیدکتر

30:12-30:10  

30:10-30:12 26/10/1401 سرلکدکتر  106 12-10 شنبهسه  1 1 مواد غذایی شناسیاصول سم  33722  

  2 مواد غذایی میکروب شناسی 33723
 چهارشنبه

 چهارشنبه

 )ن(14-16

 )ع(10-12
 2/11/1401 دکتر عزیزی 105

30:10-30:8  

 5/0 5/1 ایمنی آب آشامیدنی و نوشیدنی ها 33724
 16-14 شنبهسه 

 
 8/11/1401 دکتر بشیری 102

30:12-30:10  

 5/0 5/0 پزشکی رسانی اطالع های سیستم 33719
مرکز  18-16 شنبهدو

 کامپیوتر
 10/11/1401 سمیه پایداردکتر 

30:10-30:8  

       15 جمع کل 



 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1400مهر  ورودی:           سوم ترم :   کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

33705 
آلودگی محیطی 

 موادغذایی
 16-14 شنبهسه  1 1

105 
 10:30-8:30 24/10/1401 هیوا حسینی دکتر

33716 
 و شیر وایمنی بهداشت

 ها فرآورده
1 1 

 (،عبه)نشنیک

 

10-12 

 

 سایت

 آزمایشگاه میکروب

 سرلک دکتر

 
27/10/1401 10:30-12:30 

33717 
 و میوه غالت، ایمنی

 سبزی
2  

 102 16-14 شنبهدو
 2/11/1401 عبدالملکی دکتر

8:30-10:30 

33701 
روش های نمونه 

 ییبرداری مواد غذا
2  

 104 18-16 شنبهدو
 5/11/1401 دکتر میالد روحی

30:12-30:10  

33702 
اصول نگهداری مواد 

 غذایی
2  

 101 10-8 بهشنچهار
 12/11/1401 سرلکدکتر 

30:12-30:10  

 6 پایان نامه 33718
  

    

       16 جمع کل 

 

 



 1401-1402سال تحصیلی  اول برنامه دروس ارائه شده در نیمسال

 1401مهر ورودی:                                  )غیر مرتبط(اول ترم :   تغذیهعلوم  کارشناسی ارشد  رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 یکشنبه  2 زبان تخصصی تغذیه 39525
15/10-15/8  10 

 دکتر پاسدار 
8/11/1401 30:12-30:10  

  2 روش های آمار زیستی 39527
 104  15/8-15/10 شنبه

 دکتر هاشمیان
11/11/1401 30:12-30:10  

ییغذا هایبرنامه تنظیم  اصول 39522  سه شنبه 1 1 
15/10-15/8 دکتر ، دکتر مولودی 104 

 صابر
27/10/1401 

30:12-30:10  

39523 
1یدرمان میرژ  

2  
 شنبه

 

 دکتر مولودی 105 15/15-12/10

 دکتر سلیمانی

1/11/1401 30:12-30:10  

2 یدرمان میرژ 39519 15/8-15/10 شنبهدو  2   دکتر صمدی 101 

 دکتر مولودی
3/11/1401 30:12-30:10  

 1 2 تغذیهارزیابی وضعیت  39524
 شنبهسه 

 

 صابردکتر،دکتر صمدی 104 15/15-13/10

 5/11/1401 دکتر مولودی
30:12-30:10  

39506 
 رسانی اطالع های سیستم

 پزشکی
5/0 5/0 

 شنبهسه 

 
مرکز  14-16

 کامپیوتر

دکتر دکتر عبداله زاد، 

 سلیمانی

 
24/10/1401 

30:12-30:10  

       14 جمع کل 

 

 



 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1401مهر ورودی:           )مرتبط(  اول ترم :   کارشناسی ارشد  علوم تغذیه رشته و مقطع:

کد 

 درس
 نام درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

  2 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته  39501
 دکتر نچواک 104 16-14 شنبهدو

 دکتر مولودی، دکتر صابر

5/11/1401 30:12-30:10  

  3 1تغذیه پیشرفته 39502
 دکتر صمدی 104 13/10-15/15 شنبه

 دکتر سلیمانی
1/11/1401 30:12-30:10  

 یکشنبه  2 زبان تخصصی تغذیه 39525
15/10-15/8  10 

 8/11/1401 دکتر پاسدار 
30:12-30:10  

  2 تغذیه سلولی ملکولی 39526
دکتر نایبعلی دکتر صابر، 105  15/8-15/10  شنبهدو

 رضوانی

27/10/1401 30:12-30:10  

  2 روش های آمار زیستی 39527
 104  15/8-15/10 شنبه

 دکتر هاشمیان
11/11/1401 30:12-30:10  

  2 تغذیهروش تحقیق در علوم  39511
 دکترپاسدار 104 12/10-15/15  یکشنبه

 دکتر عبداله زاد

 دکتر سلیمانی، دکتر صفری
3/11/1401 

30:12-30:10  

39506 
 رسانی اطالع های سیستم

 پزشکی
5/0 5/0 

 شنبهسه 

 
مرکز  14-16

 کامپیوتر
 دکتر سلیمانی، دکتر عبداله زاد

 24/10/1401 
30:12-30:10  

       14 جمع کل 

 

 



 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1400مهر  ورودی:              )غیر مرتبط(سوم ترم :  کارشناسی ارشد علوم تغذیه رشته و مقطع:

 

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

  3 2پیشرفته تغذیه 39508
دکتر دکتر صمدی،   ،صابردکتر  104 11/8-15/15 شنبهدو

 مولودی

 

11/11/1401 30:12-30:10  

  2 تغذیه اپیدمیولوژی 39509
14-16 دوشنبه دکتر  ، دکتر مولودی، دکتر صابر 106 

 نجفی
27/10/1401 30:12-30:10  

  2 تغذیه برنامه ریزی غذا و 39510
15/8-15/10 یکشنبه  105 

 1/11/1401 دکتر مولودیدکتر صابر، 
30:12-30:10  

 شنبه  2 مباحث جاری تغذیه 39512
15/10-15/8  دکترنچواک 105 

 دکتر صمدی
4/11/1401 30:12-30:10  

  2 بالینی پیشرفته تغذیه 39529
15/10-15/12 شنبهیک  دکتر صمدی 105 

 دکتر مولودی، 

8/11/1401 30:12-30:10  

39528 
کاربرد دستگاههای 

 آزمایشگاهی
 1 

 106 12/10-15/15 شنبه
 24/10/1401 دکتر محمدی دکتر صابر،

30:12-30:10  

  1 سمینار 39513
سالن  16-14 سه شنبه

 کنفرانس

 دکتر صمدی ، دکتر عبداله زاد

 دکتر مولودی
 

 

       13 جمع کل 



 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1400مهر  ورودی:           )مرتبط(           سوم ترم : تغذیه علوم کارشناسی ارشد رشته و مقطع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

   گروه     6 نامهپایان 39514

       6 جمع کل 



 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1401مهر ورودی:                                 اول ترم :   علوم تغذیه دکترای تخصصی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 ساعت روز)هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

38211 
روش های پیشرفته پژوهش در 

 تغذیه
2  

15/8-15/10 شنبهیک سایت  

 دانشکده
دکتر  دکتر پاسدار، دکتر عبداله زاد،

 سلیمانی

25/10/1401 30:12-30:10  

 1 2 روش های آماری پیشرفته 38212
 105 13/10-15/15 سه شنبه

 دکتر مهکی
8/11/1401 30:12-30:10  

 دوشنبه  2 متابولیسمتنظیم  38213
15/10-15/8 ، گروه بیوشیمی دکتر نچواک 106 

 بالینی
28/10/1401 30:12-30:10  

 1 1 1تغذیه و بیماریها  38214
 شنبه

 

، دکتر دکتر صمدیدکتر پاسدار،  106 14-16

  مولودی ، دکتر عبداله زاد

3/11/1401 30:12-30:10  

       9 جمع کل 

 

 

 

 



 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1401مهر ورودی:                                 اول ترم :  ایمنی مواد غذایی دکترای تخصصی بهداشت و رشته و مقطع:

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

 5/0 5/0 پزشکی رسانی اطالع های سیستم 38231
 18-16 دوشنبه

 سمیه پایداردکتر مرکز کامپیوتر
10/11/1401 30:10-30:8  

 1 1 میکروب شناسی تشخیصی 38232
10-12  چهارشنبه  

 

106 

آزمایشگاه 

 میکروب

 دکتر روحی
24/10/1401 30:12-30:10  

 شنبهسه  1 1 دستگاهیتجزیه  38233
12-10  

 

 سایت

آزمایشگاه 

 شیمی

 4/11/1401 دکتر محمدی
30:12-30:10  

8/11/1401 دکتر روحی سایت دانشکده 16-14 شنبهدو - 1 اصول نگارش علمی و مقاله نویسی 38234  30:12-30:10  

 - 3 میکروب شناسی مواد غذایی نظری 38235
 جلسه( 8) 16-14 سه شنبه 

16-18 

106 
 دکتر صادقی

27/10/1401 30:12-30:10  

 1 - میکروب شناسی مواد غذایی عملی 38236
آزمایشگاه  10/8-15/15 سه شنبه

  دکتر صادقی میکروب
 

30:8-30:10 2/11/1401 دکتر محمدی 106 10/8-15/15 یکشنبه - 2 شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 38237  

       12 جمع کل 

 



 

 

 1401-1402برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 1400مهر ورودی:                            سوم ترم :  دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی رشته و مقطع:

 نام درس کد درس
 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 برنامه امتحان

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری

 5/0 5/1 ایمنی وکیفیت غالت و فرآورده ها 38244
 10/8-15/15 دوشنبه

 دکترعبدالملکی 102
28/10/1401 30:10-30:8  

 1 2 کنترل بهداشتی گوشت و فرآورده ها 38245
 )ن(12-10  سه شنبه

 )ع(2-4

 سایت

آزمایشگاه 

 میکروب
 دکتر صادقی

25/10/1401 30:10-30:8  

 یکشنبه  2 زیست فناوری مواد غذایی 38246
12-10  

 

 سایت
 3/11/1401 دکتر روحی

30:10-30:8  

   دکتر محمدی  12-8 شنبهچهار 1  کارآموزی درعرصه 38249

       8 جمع کل 

 

 


