
 بب نبم و یبد خدا

 پیرادامپسشکیآموزش دانشکده اداره 

  79-79سبل تحصیلی:     دومنیمسبل:    1793ورودی:  روسانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييذسي علوم و ههنرشته:  کبرشنبسی برنبمه درسی و امتحبنی دانشجویبن 

 ههن: اتتذکز

 ايي کالس يک ّفتِ در هياى تشکيل هي شَد. -1

  تٌْا يک درس اخذ ًوايٌد. ايي درس پيشٌْادی بَدُ ٍ داًشجَياى هي تَاًٌد در صَرت توايل اس درٍس گزٍُ هعارف  -2
 صنايع غذاييوه بهذاشت و گز                                                                                                                                        

 

 روز و سبعت تشکیل کالس  برنبمه امتحبن
 نبم استبد

شمبره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس گروه

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

31-31  12/11/79   
 

ت 32-31  

ت 393-32  
(1رياضيات ) 3133319 33 1 -  حقيقي فز فزاًکدکتز     3 

31-9  19/11/79    
 ت31-31

 
  ت 11-11

 - قٌبزی   دکتز فزديي

  کاويانیمهندس زرين 
 - 1 33 3133199 

 علوم پايه کشاورسی

 
1 

31-9  13/11/79   
1گ 11-11  

2گ 11-11  
 ت 31-9

 
 1 شيوي آلي 3133319 33 1 3  گزٍُ شيوي  

32-31  10/11/79 ت     32-31  3133197 33 1 -  هٌْدس هيثن هحودی  
 تکنولوژی پس

اس بزداشت   
1 

32-31  11/11/79   

1گ 11-  1  

2گ 12-11  

 

ت 31-9   شيزسادی  دکتز حسي  
 سايت 

داًشکدُ 
 کشاٍرسی

 0 کاربزد کاهپيوتز 3133113 33 1 3

 2  فارسي 7131111  1 -  گزٍُ ادبيات       

1تاريخ تحليلي صذر اسالم   1 -  گزٍُ هعارف         9 



 بب نبم و یبد خدا

 پیرادامپسشکیآموزش دانشکده اداره 

  79-79سبل تحصیلی:   چهارمنیمسبل:    1723ورودی:  روسانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييذسي علوم و ههنرشته:  کبرشنبسی برنبمه درسی و امتحبنی دانشجویبن

 ههن: اتتذکز

 ايي کالس يک ّفتِ در هياى تشکيل هي شَد. -1

 ايي درس پيشٌْادی بَدُ ٍ داًشجَياى هي تَاًٌد در صَرت توايل اس درٍس گزٍُ هعارف  تٌْا يک درس اخذ ًوايٌد. -2

 بهذاشت و صنايع غذاييگزوه                                                                                                 

 روز و سبعت تشکیل کالس  برنبمه امتحبن
 نبم استبد

شمبره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس گروه

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

      عولي

ت33-31  
1گ 11-11  

2گ 11-11  

احود  دکتز

 کَچک سادُ

 کارگاُ

 
 3 رسن فني و نقشه کشي 3133111 33 3 3

32-31  19/11/79 ت  32-31 ت  32-31     
يحيي دکتز 

 هحودی
 3 1 33 3133171 

در طزح آسهايشات  

 صنايع غذايي
1 

31-9  10/11/79    
ت 32-31  

ت 393-32    
ّوايَى دکتز 

 1 اقتصاد و هذيزيت صنعتي 3133119 33 1 -  هزادًژادی

31-31  10/11/79 ت   31-31     
 دکتز  الِْ

خَاجِ علي   
(1شيوي هواد غذايي ) 3133131 33 1 -   1 

31-31  11/11/79     

ت  31-9  

1گ 12-11  

2گ 11-11  
 

-ٍرّزام  دکتز  

 3133119 33 1 3  هٌْدس  سيفي
هيکزوبيولوژی هواد 

(3غذايي )  
0 

31-9  13/11/79 ت    313-9 ت   32-31   
 هحوديار  دکتز

 حسيٌي
 - 1 33 3133331 

اصول ههنذسي صنايع 

(3غذايي )  
2 

 7131111  1 -  گروه معارف       
 سياسيانذيشه های 

 1اهام خويني)ره( 
9 

 9 تزبيت بذني 3211113  - 3         



 بب نبم و یبد خدا 

 پیرادامپسشکیآموزش دانشکده اداره 

  79-79سبل تحصیلی:     ششننیمسبل:    1703ورودی:  روسانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييذسي علوم و ههنرشته:  کبرشنبسی برنبمه درسی و امتحبنی دانشجویبن

 ههن: اتتذکز

 ايي کالس يک ّفتِ در هياى تشکيل هي شَد. -1

 يک درس اخذ ًوايٌد.ايي درس پيشٌْادی بَدُ ٍ داًشجَياى هي تَاًٌد در صَرت توايل اس درٍس گزٍُ هعارف  تٌْا  -2

 بهذاشت و صنايع غذاييگزوه                                                                                                 

 

 

 روز و سبعت تشکیل کالس  برنبمه امتحبن
 نبم استبد

شمبره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس گروه

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

31-9  11/11/79 ت313-31    ت  31-31   
ّدايتعلي دکتز 

 ٍرّزام
 3 تغذيه 3133119 33 1 - 

31-31  19/11/79 ت 323-31   ت  32-31    
الِْ دکتز   

 خَاجِ علي
 1 اصول نگهذاری هواد غذايي 3133131 33 1 - 

31-31  11/11/79 ت31-31  ت    313-9    
 حاهد هٌْدس

 عشيشًيا
 1 تکنولوژی شيز و فزآورده ها 3133137 33 1 - 

  عولي
1گ 11-11  

2گ 11-11  
    

 حاهد هٌْدس

 عشيشًيا
 3 - 33 3133111 

عوليات تکنولوژی شيز و 

 فزاورده ها
1 

32-31  13/11/79 ت    313- 9 31-32 ت     
 هحوديار دکتز

 حسيٌي
 - 1 33 3133110 

عوليات واحذ در ههنذسي 

 صنايع غذايي
0 

32-31  10/11/79 31-31 ت       
حاهد  دکتز  

حسي سادُ   
 2 سباى انگليسي تخصصي 3133111 33 1 - 

 9 تزبيت بذني 3211113  - 3         

1تفسيز هوضوعي قزآى -  1 -  گروه معارف         9 



 بب نبم و یبد خدا

 پیرادامپسشکیآموزش دانشکده اداره 

  79-79سبل تحصیلی:    هشتننیمسبل:    1713ورودی:  روسانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييذسي علوم و ههنرشته:  کبرشنبسی برنبمه درسی و امتحبنی دانشجویبن

 ههن:تذکزات 

 شيالت با ّواٌّگي استاد هزبَطِ بزگشار هي گزدد.ساعت تشکيل کالس ّای عولي صٌايع گَشت ٍ  -1

 اخذ ًوايٌد. ٍس باقيواًدُ جْت فارغ التحصيلي رادرداًشجَياى هي تَاًٌد اس درٍس گزٍُ هعارف  -2

 

 

 غذاييبهذاشت و صنايع گزوه                                                                                                 

 

 روز و سبعت تشکیل کالس  برنبمه امتحبن
 نبم استبد

شمبره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس گروه

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

31-9  19/11/79    
ت 31-9  

عولي  11-11  
ٍرّزام  ّدايتعلي دکتز     3 1 33 3133132 

          تکنولوژی گوشت

3شيالت  و  3 

31-31  13/11/79 ت 39-32      حسيٌي  هحوديار دکتز   1 صنايع آشاهيذني ها 3133111 33 1 -  

31-31  10/11/79 ت 32-31      حسي سادُ  دکتز حاهد   1 سزدخانه و انبار 3133111 33 1 -  

       عولي

(13دکتز هحوذيار  حسيني )گ   

(11دکتز هذايتعلي ورهزام )گ  

(11دکتز الهه خواجه علي)گ   

(1کارآهوسی ) 3133117 33 - 1   1 

1فزهنگ توذى اسالم و ايزاى 7131111  1 -  گروه معارف         0 


