
 بب نبم و یبد خدا

 پيرادامپسشکيآموزش دانشکده اداره 

  79-78سبل تحصيلي:     اٍلنيمسبل:        )تزم اٍل( 1793ورودی:      کارشٌاسيدوره:     غذايي تْذاشت هَادبرنبمه درسي و امتحبني دانشجویبن رشته:  

 

 

 

 صٌايع غذايي ٍ تْذاشتگزٍُ                                                                                                              

 

 

واحدتعداد  شمبره کالس نبم استبد روز و سبعت تشکيل کالس  برنبمه امتحبن  عنوان درس کد درس گروه 

ف 
ردی

 

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت

 2گ 5/3-5/1  22/10/97 12-10

 

 32 2 3  گزٍُ شیوی  ت 5/1-5/3 1گ 10-8
 شیوي آلي 3132332

1 

 1گ 8-10   ت 12-10 19/10/97 12-10

 2گ 12-10

جَاد دکتز  

 چزاغی

 3 2 32 
 فیشيَلَصی 3132338

2 

 ت 12-10  25/10/97 16-14

 

 1گ 10-8  

 2گ 12-10

ابزاّین دکتز 

 بابااحودی

 3 2 32 
 تافت شٌاسي 3132331

3 

خارجيستاى  7333331 2 1 -  عوَهی  ت 5/3-5/5  ت 5/5-5/3  15/10/97 12-10  4 

 5 تزتیت تذًي 3021333  - 3  عوَهی      عولي

 6  فارسي 7333332 3 1 -  عوَهی ت 5/1-5/3  ت 5/3-5/1   17/10/97 18-16

10-8 16/10/97   5/5-5/3 

 )بزادراى(

دکتز علی اصغز   

 بسطاهی

فٌی 106  - 2 

 

 

 هعارف
 

(3اًذيشِ اسالهي ) 7333328  

 )هثذا ٍ هعاد(

7 

16-14 16/10/97  10-8 

 )خَاّزاى(

خاًن فاطوِ    

 ًادهی

علَم پایِ 223  7333319 هعارف 2 - 
 اخالق اسالهي

8 



 بب نبم و یبد خدا

 پيرادامپسشکيآموزش دانشکده اداره 

  79-78سبل تحصيلي:   اٍلنيمسبل:      )تزم سَم( 1703ورودی:   کارشٌاسيدوره:  غذايي تْذاشت هَادبرنبمه درسي و امتحبني دانشجویبن رشته:  

 تذکز هْن:

 .هی تَاًٌد در صَرت توایل اس درٍس گزٍُ هعارف ٍ بز اساس اطالعیِ ادارُ کل آهَسش ٍ بزًاهِ پیَستی گزٍُ هعارف تٌْا یک درس اخذ ًوایٌدداًشجَیاى ایي درس پیشٌْادی بَدُ ٍ   -1

 غذاييگزٍُ تْذاشت ٍ صٌايع                                                                                                             

شمبره  نبم استبد روز و سبعت تشکيل کالس  برنبمه امتحبن

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف 
ردی

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

16-14  19/10/97  ت 5/3-5/1     
دکتز شٌْاس 

 یَسفی سادُ
 - 2 32 

3132338 
اپیذهیَلَصی هَاد 

 غذايي
1 

10-8  23/10/97  1گ 5/3-5/1 

2گ  5/5-5/3  
  ت 9-8  

دکتزهصطفی 

 ًعوتی

 3 3 32 
3132332 

تاکتزی شٌاسي 

 عوَهي

2 

18-16  24/10/97  1گ 5/3-5/1  

2گ  5/5-5/3   
 1گ 5/3-5/1

2گ  5/5-5/3  ت 5/11-10 
دکتز علی هحود 

 بْزاهی

 9/3  9/3  32 

3132333 
کالثذ گشايي ٍ 

آسیة شٌاسي 

 ًشخَارکٌٌذگاى

3 

16-14  27/10/97    

 1گ 5/3-5/5 ت 10-12 2گ 5/5-5/3
صدیقِ دکتز 

، دکتز هٌتیاى

 غالهزضا هَسَی

 3 2 32 
3132331 

شیوي ٍ تیَشیوي 

 هَاد غذايي

4 

18-16  20/10/97  ت 10-8     
دکتز ّدایتعلی 

 ٍرّزام
 5 تغذيِ اًساى 3132330 32 2 - 

12-10  26/10/97   

 

 1گ 10-8

 2گ  12-10

ت 5/2-5/1  

  
 دکتز علی

 لَیی هٌفزد

  

3 

 

3 

 

32 
 

(2شٌاسي )کالثذ  3132337  

6 

10-8  22/10/97  1گ 10-8  

 2گ 12-10

دکتزصدیقِ   ت 10-9 

 هٌتیاى
تْذاشت ٍ پزٍرش  3132331 32 3 3 

 دام ٍ طیَر

7 

16-14  15/10/97  10-8  

 )بزادراى(

عبدالحسیي دکتز     

 حق جَ

آهفی 
 پیزاداهپششکی

- 2  

 هعارف
7333310 

3تاريخ اهاهت  
8 

18-16  16/10/97  10-8  

 )خَاّزاى(

آقای بْزام     

 کزیوی
فٌی 106  - 2  

 هعارف
 

 آشٌايي تا 7333313

   3قاًَى اساسي 

9 



 بب نبم و یبد خدا

 پيرادامپسشکيآموزش دانشکده اداره 

  79-78سبل تحصيلي:   اٍلنيمسبل:    )تزم پٌجن( 1793ورودی:  کارشٌاسيدوره:  غذايي تْذاشت هَادبرنبمه درسي و امتحبني دانشجویبن رشته:  

 تذکز هْن:

 اخذ ًوایٌد.داًشجَیاى هی تَاًٌد در صَرت توایل اس درٍس گزٍُ هعارف ٍ بز اساس اطالعیِ ادارُ کل آهَسش ٍ بزًاهِ پیَستی گزٍُ هعارف تٌْا یک درس ایي درس پیشٌْادی بَدُ ٍ   -1

 گزٍُ تْذاشت ٍ صٌايع غذايي                                                                                                             

شمبره  نبم استبد روز و سبعت تشکيل کالس  برنبمه امتحبن

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف 
ردی

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

18-16 25/10/97  
 

 1گ 10-8

 2گ 12-10
  ت 5/3-5/1

  دکتز الِْ

 خَاجِ علی

 3 2 32 
3132329 

هیکزٍب شٌاسي 

 هَاد غذايي

1 

12-10 23/10/97  
    ت 5/3-5/1

دکتز هْدی 

 رشٌَادی
 - 2 32 

3132320 
تیواريْای هشتزک 

 اًساى ٍ حیَاى

2 

 کشتارگاُ 22/10/97 16-14

 2گ 9-6 

 کشتارگاُ

 1گ 9-6 
   ت 3-5/1

دکتز شٌْاس 

 یَسفی سادُ

 9/3  9/3  32 
3132329 

تْذاشت ٍ تاسرسي 

 گَشت دام ٍ طیَر

3 

12-10 19/10/97  
  ت  8-10  ت 12-10

 دکتز الِْ

 خَاجِ علی 

 - 1 32 
3132333 

ًگْذاری اصَل 

 هَاد غذايي

4 

ّز دٍ گزٍُ بِ  20/10/97 16-14

 صَرت باسدید
    ت 5-5/3

هٌْدس هزین 

 کْشادیاى
 9/3  9/3  32 

 تْذاشت هحیط 3132328
5 

ّز دٍ گزٍُ بِ   27/10/97 10-8

 صَرت باسدید
 ت 5/4-5/3  

دکتز هحودیار 

 حسیٌی

 3 3 32 
3132327 

هیکزٍب شٌاسي 

 صٌعتي هَاد غذايي

6 

دکتز آسادُ  ت 5/3-5/1     24/10/97 10-8

 رشیدی هْز

 - 2 32 
 ستاى تخصصي 3132339

7 

3ٍرسش 3021332  - 3  عوَهی      عولي  8 

12-10 17/10/97    12-10 

 )بزادراى(

دکتز هسلن  

 سلیواًیاى
114 

 ادبیات

 

- 

 

 

 

2 

 

 هعارف

 

فزٌّگ توذى  7333311

3اسالم ٍ ايزاى  

9 

   5/5-5/3 

 )خَاّزاى(

 7 خاًن باسزُ 

 کشاٍرسی



 بب نبم و یبد خدا

 پيرادامپسشکيآموزش دانشکده اداره 

  79-78سبل تحصيلي:   اٍلنيمسبل:     )تزم ّفتن( 1713ورودی:  کارشٌاسيدوره:  غذايي تْذاشت هَادبرنبمه درسي و امتحبني دانشجویبن رشته:  

 تذکز هْن:

  داًشجَیاى هی تَاًٌد اس درٍس گزٍُ هعارف ٍ بزًاهِ پیَستی آى گزٍُ،  درٍس باقیواًدُ جْت فارغ التحصیلی را اخذ ًوایٌد.  -1

 گزٍُ تْذاشت ٍ صٌايع غذايي                                                                                                                                            

شمبره  نبم استبد روز و سبعت تشکيل کالس  برنبمه امتحبن

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهبرشنبه تبریخ سبعت 

12-10 24/10/97 

ّز دٍ گزٍُ بِ 

باسدیدصَرت   

 ت  12-10  

 

 
 دکتز الِْ خَاجِ علی

 

3 3 32 3132310 

تْذاشت ٍ صٌايع 

1غذايي   
 )فزآٍردُ ّای دريايي(

1 

12-10 20/10/97 

ّز دٍ گزٍُ بِ 

 صَرت باسدید

   ت 3-5/1 

 هٌْدس هزین کْشادیاى
 

9/3  9/3  32 3132319 

تْذاشت ٍ صٌايع 

1غذايي   

 )غالت، رٍغي ٍ قٌذ(

2 

16-14 22/10/97 
ّز دٍ گزٍُ بِ 

 صَرت باسدید

9/3  دکتز هحودیار  حسیٌی ت 3-5/1     9/3  3 صٌايع تستِ تٌذی 3132318 32 

12-10 27/10/97 
 -دکتز آسادُ رشیدی هْز ت 10-12 1گ5/1-5/3 2گ5/5-5/3  

 هٌْدس طیب سیفی

 
3 2 32 3132317 

 کٌتزل هیکزٍتي

هَاد غذايي   

4 

16-14 25/10/97 
 ت 5/3-5/1 

 ع 5/5-5/3

   
 هٌْدس هجتبی هْدٍی

 
3 2 32 3132313 

 کٌتزل شیویايي 

 هَاد غذايي

5 

 6 پزٍصُ تحقیقاتي 3132313 32 - 2  اساتید گزٍُ      عولي

10-8 16/10/97 

  10-8 

 )بزادراى(

  
 آقای فزّاد عوَرضایی

 

114 

ادبیات   
3اًساى در اسالم 7333313 هعارف 2 -  

7 

 10-8 

 )خَاّزاى(

   
 جوشیدیسّزا 


