
 با نام و یاد خدا

 پیرادامپزشکیآموزش دانشکده اداره 

  97-98سال تحصیلی:   اولنیمسال:   )ترم اول( 3971ورودی:  کارشناسیدوره:  صنايع غذايی مهندسیعلوم و برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

 تذکر مهم:

  اين کالس يک هفته در ميان تشکيل مي شود. -1

 

 

 وه بهداشت و صنايع غذايیگر                                                                                                                                                   

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

دکتر مالک  ت 8-10  ت 10-8   22/10/97 12-10

 کريميان

 1 رياضی عمومی 1311091 11 3 - 

12-10 18/10/97 12-10 

 2گ

12-10 

 1گ

دکتر جليل   ت 5/5-5/3 

 ناجي

 

عمومی فیزيک 1311103 11 2 1   2 

 1گ 5/3-5/1   25/10/97 12-10

 2گ 5/5-5/3

 3 شیمی عمومی 1311104 11 2 1  گروه شيمي ت 5/3-5/1 

دکتر پريسا  ت 10-12 ت 112-10    27/10/97 16-14

 طهماسبي

 4 بیولوژی سلولی 1311087 11 3 - 

12-10 15/10/97  5/3-5/1 

 ت

خارجیزبان  9010003 1 3 -  گروه زبان  ت 5/3-5/1   5 

 6 تربیت بدنی 1624001  - 1  عمومي      عملی

10-8 16/10/97    10-8 

 )برادران(

 دکتر علي اصغر  

 شريفي راد

آمفي 

 پيرادامپزشکي
 

- 

 

 

 

2 

 

 

 معارف
 

9010028 

 

 

( 1انديشه اسالمی )

 )مبدا و معاد(

7 

 5/5-5/3 
 )خواهران(

علي اصغر    

 بسطامي

فني 106  



 با نام و یاد خدا

 پیرادامپزشکیآموزش دانشکده اداره 

  97-98سال تحصیلی:   اولنیمسال:      )ترم سوم( 3961ورودی:  کارشناسیدوره:  صنايع غذايی سیمهندعلوم و برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

 تذکر مهم:

.گروه معارف تنها يک درس اخذ نمايند اين درس پيشنهادی بوده و دانشجويان مي توانند در صورت تمايل از دروس گروه معارف و بر اساس اطالعيه اداره کل آموزش و برنامه پيوستي  -1  

 

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 

16-14 23/10/97    11-10 

 ت

 

12-10 

 ت

سميه   مهندس

 عزيزنيا

 1 بیوشیمی عمومی 1311115 11 3 - 

 1گ 5/1-5/3 ت 5/5-5/3   25/10/97 12-10

 2گ 5/5-5/3

علي  دکتر 

 دانشفر

 2 شیمی تجزيه 1311109 11 2 1 

18-16 20/10/97 5/3-5/1 

 ع 

يحيي  دکتر     ت 5/3-5/1

 محمدی

 3 آمار و احتماالت 1311092 11 2 1 

10-8 19/10/97    12-11 

 ت

مهندس  سميه  ت 10-8

 عزيزنيا

(1شیمی مواد غذايی ) 1311009 11 3 -   4 

18-16 27/10/97 5/5-5/3 

 2گ

5/5-5/3 

 1گ

 -دکتر ورهرام  ت 10-8 

 مهندس سيفي

 5 میکروبیولوژی عمومی 1311003 11 2 1 

 عملی
 

مهندس  احمد     1گ 8-12 2گ 12-8

 قيطاسي

 6 عملیات کارگاهی 1311046 11 - 2 کارگاه

12-10 16/10/97     5/3-5/1 

 )خواهران(

آقای فرهاد 

 عمورضايي

- يراآمفي پ

 دامپزشکي

- 2  

 معارف

 
 (2انديشه اسالمی) 9010029

 1)نبوت و امامت(

7 

18-16 15/10/97   5/3-5/1 

 )برادران(

آقای حيدر   

 علوی فيلي

علوم  223

 پايه
- 2  

 معارف
 تفسیر موضوعی 9010048

 1نهج البالغه

8 



 بهداشت و صنايع غذايیگروه                                                                                                              

 با نام و یاد خدا 

 پیرادامپزشکیآموزش دانشکده اداره 

  97-98سال تحصیلی:   اولنیمسال:   )ترم پنجم( 3951ورودی:  کارشناسیدوره:  صنايع غذايی مهندسیعلوم و برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

 تذکر مهم:

 .گروه معارف تنها يک درس اخذ نمايند اين درس پيشنهادی بوده و دانشجويان مي توانند در صورت تمايل از دروس گروه معارف و بر اساس اطالعيه اداره کل آموزش و برنامه پيوستي  -1

 بهداشت و صنايع غذايیگروه                                                                                                             

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

شنبهسه  چهارشنبه تاریخ ساعت   تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه 

-دکتر ورهرام 1گ 5/1-5/3 ت 10-11 2گ5/3-5/1   22/10/97 10-8

 مهندس سيفي

میکروبیولوژی مواد  1311008 11 1 1 

(2غذايی)  

1 

18-16 23/10/97 5/5-5/3 

 2گ

غالمرضا دکتر    ت 5/3-5/5  1گ 5/5-5/3

 موسوی

غذايیتجزيه مواد  1311013 11 1 2   2 

ه هر دو گروه ب 25/10/97 18-16

 صورت بازديد

  محمديار  دکتر  ت 10-8  

 حسيني

 3 تکنولوژی قند 1311022 11 2 1 

 دکتر محمديار   ت 5/2-5/3 ت 5/5-5/3   27/10/97 10-8

 حسيني

کنترل کیفیت مواد  1311028 11 3 - 

 غذايی

4 

 1گ 8-10  ت 10-8 24/10/97 16-14

 2گ 12-10

سميه   مهندس  

 عزيزنيا

 5 تکنولوژی غالت 1311018 11 2 1 

  محمديار  دکتر  ت5/1-5/2  ت 10-8  19/10/97 16-14

 حسيني

اصول مهندسی  1311012 11 3 - 

(2صنايع غذايی)  

6 

16-14 16/10/97     5/5-5/3 

 )خواهران(

خانم زينب 

 بيرانوند

فني 106  - 2  

 معارف

 

 7 آيین زندگی1 9010036

16-14 15/10/97     5/5-5/3 

 )برادران(

آقای ابراهيم 

 يعقوبي

7 

 کشاورزی
- 2  

 معارف
 تاريخ تحلیلی 9010045

 صدر اسالم1

8 



 

 با نام و یاد خدا

 پیرادامپزشکیآموزش دانشکده اداره 

  97-98سال تحصیلی:   اولنیمسال:   )ترم هفتم( 3941ورودی:  کارشناسیدوره:  صنايع غذايی مهندسیعلوم و برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

 تذکر مهم:

 اخذ نمايند. وس باقيمانده جهت فارغ التحصيلي رادر ، آن گروهدانشجويان مي توانند از دروس گروه معارف و برنامه پيوستي  -1

 

 

 بهداشت و صنايع غذايیگروه                                                                                                              

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

شنبهسه  چهارشنبه تاریخ ساعت   تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه 

30/15-

30/17 

ه هر دو گروه ب 19/10/97

 صورت بازديد

 1 تکنولوژی روغن 1311017 11 2 1  الهه خواجه علي  دکتر    ت 5/3-5/1

 1گ 8-10 ت 12-10 22/10/97 10-8

 2گ 12-10

 2 کنسروسازی 1311021 11 2 1  عزيزنيا سميه مهندس   

 اصول بسته بندی  1311023 11 2 -  مهندس حامد عزيزنيا     ت 5/3-5/1 26/10/97 16-14

 مواد غذايی

3 

ه هر دو گروه ب  24/10/97 10-8

 صورت بازديد

 اصول طراحی  1311026 11 2 1  حسيني محمديار  دکتر   ت 5/3-5/1

 کارخانجات صنايع غذايی

4 

1ورزش  1624002  - 1  گروه تربيت بدني      عملی  5 

10-8 17/10/97   12-10 

 )برادران(

 114 آقای شهسوار رستمي  

 ادبيات

 

 -  

 

 

 

2 
 

 
 معارف

 

9010032 

 

 

 
 دانش خانواده و جمعیت1

6 

 5/5-5/3 

 )خواهران(

 7 خانم زينب بيرانوند   
 کشاورزی


