
 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

  95-96سال تحصیلی:   دومنیمسال:       95ورودی:  کارشناسيدوره:  صنايع غذاييسي علوم و مهندبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

 برگزار مي گردد. خاک شناسيدر آزمايشگاه تکنولوژي پس از برداشت با هماهنگي استاد مربوطه ساعت تشکيل کالس هاي عملي  -1

 شنبه در دو گروه و در آزمايشگاه شيمي آلي برگزار مي گردد. يکساعت تشکيل کالس هاي عملي شيمي آلي روز -2

 تشکيل مي شود.دو ساعته اين کالس يک هفته در ميان  -3

 توانند در صورت تمايل از دروس گروه معارف و بر اساس اطالعيه اداره کل آموزش و برنامه پيوستي گروه معارف تنها يک درس اخذ نمايند.دانشجويان مي  -4

 صنايع غذايي و بهداشتگروه                                                                                                 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

21-01  29/3/69 ت61-81  183-16 ت     292 3 - 4 مهشيد مرادي شالل  (2رياضيات ) 22233012   1 

4-2  3/4/69 ت 18-16    
دکتر 

 اسماعيلي

 103-8 ت  

زرين  مهندس 

 کاوياني

  کيانوش

 زرين کاوياني و

اسماعيلي اکبر   

20 - 3 229 29006222 توليد محصوالت  

 کشاورزي و دامي

2 

10-8  25/3/69 ت 16-14   ع 10-8    

ع 16-14  

 3 شيمي آلي2 22233016 229 2 1 21 دکتر لطفي شيري 

21-01  27/3/69 ت18-16      

ع16-14  

مهندس ميثم  

 محمدي
20 1 2 229 29005222 تکنولوژي پس از  

 برداشت1
4 

4-2  31/3/69 10-8 ت    

ع21-10  

دکتر حسن    

 شيرزادي

سايت 

 کامپيوتر
1 2 229 29001222  5 کاربرد کامپيوتر 

6-4  22/3/69 ت 41-61  163-14 ت     6 فارسي عمومي 10000007  3 -  گروه ادبيات 

4-2  20/3/69 و تمدن تاريخ  گرايش   2 -  گروه معارف      
 اسالمي4

7 



 یاد خدابا نام و 

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   95-96نیمسال: دوم  سال تحصیلی:      94ورودی:  کارشناسیصنایع غذایی دوره: سی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم و مهند 

 

 مي گردد.ميکروبيولوژي مواد غذايي در دو گروه برگزار رسم فني و نقشه کشي و ساعت تشکيل کالس هاي عملي  -1

 اخذ نمايند.دانشجويان مي توانند در صورت تمايل از دروس گروه معارف و بر اساس اطالعيه اداره کل آموزش و برنامه پيوستي گروه معارف تنها يک درس  -2

 تشکيل مي شود.دو ساعته اين کالس يک هفته در ميان  -3

 صنايع غذايي گروه بهداشت و                                                                                                

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

8-9ت  عملي عملي  

9-13ع  

  احمد دکتر    

 کوچک زاده

 کارگاه

 نقشه

 

1 1 229 29002222  1 رسم فني و نقشه کشي1 

4-2  25/3/69 ت16-14   ت18-16    دکتر يحيي  

 محمدي
5 1 2 229 29004222  2 طرح آزمايشات 

01-8  1/4/69    61-41  

16-17 

 علي دکتر  

 مرادنژادي
25 - 3 229 28222330 اقتصاد و مديريت  

 صنعتي

3 

12-01  30/3/69     12-10 سميه مهندس   

 عزيزنيا

25 - 2 229 29010222 (2) شيمي مواد غذايي   4 

4-2  27/3/69 ت 10-8      

ع 81-41  

دکتر هدايتعلي  

 ورهرام

6 1 2 229 29007222 ميکروبيولوژي مواد  
 غذايي )1(1

5 

21-01  3/4/69  123-11 ت   

 کالس 21

ت21-01   

4کالس   

محمديار دکتر 

 حسيني

و  4

21 

اصول مهندسي صنايع  22229011 229 3 -

 غذايي )1(

6 

6-4  21/3/69  7 گرايش انقالب اسالمي2    2 -        



 با نام و یاد خدا 

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   95-96نیمسال: دوم  سال تحصیلی:      93ورودی:  کارشناسیصنایع غذایی دوره: سی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم و مهند 

 با هماهنگي استاد مربوطه برگزار مي گردد. ات تکنولوژي شير و فرآورده هاساعت تشکيل کالس هاي عملي -1

 صورت تمايل از دروس گروه معارف و بر اساس اطالعيه اداره کل آموزش و برنامه پيوستي گروه معارف تنها يک درس اخذ نمايند.دانشجويان مي توانند در  -2

 صنايع غذايي گروه بهداشت و                                                                                                              

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

10-8  29/3/69   10-8  
 ت

ت 16-15 دکتر هدايتعلي    

 ورهرام

 1 تغذيه 22229027 229 3 - 20

21-01  72/3/69   11-10  
 ت

ت 21-10   

16 کالس  

دکتر الهه  

 خواجه علي

و  16

20 

- 3 229 14222290  2 اصول نگه داري مواد غذايي 

4-2  31/3/69   12-11  
 ت

ت 10-8  

3کالس   

مهندس سميه   

 عزيزنيا

و  3

20 

- 3 229 19222290  3 تکنولوژي شير و فرآورده ها 

1گ14-16    عملي عملي  

2گ81-61  

سميه مهندس  

 عزيزنيا

 آزمايشگاه

 شير
1 - 229 20222290  و شير عمليات تکنولوژي 

 فرآورده ها1 

4 

4-2  3/4/69    11-10  
 ت

ت 01-8 دکتر محمديار   

 حسيني

20 - 3 229 52222902 عمليات واحد در مهندسي  

 صنايع غذايي

5 

10-8  25/3/69   16-14  
 ت

دکتر علي    

 محمد بهرامي

20 - 2 229 34222290 انگليسي تخصصيزبان    6 

 7 (1تربيت بدني )تربيت بدني 10001061  - 1        عملی عملی

6-4  20/3/69  8 2گرايش آشنايي با منابع اسالمي            



 و یاد خدا با نام

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   95-96نیمسال: دوم  سال تحصیلی:      92ورودی:  کارشناسیصنایع غذایی دوره: سی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم و مهند 

 ساعت تشکيل کالس هاي عملي صنايع گوشت و شيالت با هماهنگي استاد مربوطه برگزار مي گردد. -1

 دانشجويان مي توانند بر اساس اطالعيه اداره تربيت بدني و برنامه پيوستي اين واحد را اخذ نمايند.  -2

 اخذ نمايند. آن گروه دروس باقيمانده جهت فارغ التحصيلي رادانشجويان مي توانند از دروس گروه معارف و برنامه پيوستي  -3

 

 صنايع غذايي گروه بهداشت و                                                                                                

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

21-01  27/3/69 ت 10-8     

ت 15-14  

ع18-14 دکتر هدايتعلي   

 ورهرام

 1 صنايع گوشت و شيالت1 22233046 233 3 1 20

10-8  29/3/96 ت 16-14      دکتر محمديار  

 حسيني

غذايياصول بسته بندي مواد  22233054 233 2 - 20  2 

21-01  31/3/69     21-10  
 ت

دکتر محمديار  

 حسيني

تکنولوژي نوشابه هاي سنتي و  22233062 233 2 - 6

 صنعتي

3 

10-8  3/4/69 ت 18-16       

 

دکتر محمديار 

 حسيني

 4 سردخانه و انبار 22233060 233 2 - 20

 5 تربيت بدني2 )ورزش1(2 10001062 233 - 1         عملي

 6 گروه معارف3   2 -         


