
 با نام و یاد خدا

 پيرادامپزشکيآموزش دانشکده اداره 

  89-88سال تحصيلي:    اولنيمسال:    1893ورودی:     روزانه/ شبانه: تحصيلي دوره  غذايي بهداشت موادرشته:  کارشناسي برنامه درسي و امتحاني دانشجویان

 تذکر مهم:

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

 مي باشد. 2تعداد واحد عملي اين درس ضريب  -2

 

 

 صنايع غذايي و بهداشتگروه                                                                                                              

 

 روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس _گروه

ف
ردی

 

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

11-8 22/11/88   
 11گ 11-8

 12گ 12-11
3132112_13 2 3  گروه شيمي  ت 5/3-5/1  1 شیمي آلي2 

   ت 12-11 22/11/88 5/3-5/1
 11گ 11-8

 12گ 12-11
 

جواد چراغيدکتر   

(381111)  
 3 2 13_3132119  2 فیزيولوژی2 

5/3-5/1 28/11/88  
 ت 12-11

 
  

 11گ 11-8

 12گ 12-11

ابراهيم بابااحمدیدکتر   

(381121)  
 3 2 13_3132111  3 بافت شناسي2 

12-11 11/11/88  
 2 زبان عمومي 8131111 1 -  عمومي  ت 5/3-5/5  ت 15/5-5/3

 5 تربیت بدني 3021113 - 3  عمومي      عملي

 6 فارسي  8131112 1 -  عمومي ت 5/1-5/3  ت 15/3-5/1   13/11/88 5/5-5/3

11-8   
11-8 

 )خواهران(
 زهرا جمشيدی   

آمفي 

يپيرادامپزشک  

- 2 18_8131129  
(3انديشه اسالمي )  

 )مبدا و معاد(
7 

5/5-5/3  
11-8 

 )برادران(
8131119_11 2 - نبي سبحاني      

 تفسیر موضوعي

 قرآن
8 



 با نام و یاد خدا

 پيرادامپزشکيآموزش دانشکده اداره 

  89-88سال تحصيلي:    سومنيمسال:    1893ورودی:     روزانه/ شبانه: تحصيلي دوره  غذايي بهداشت موادرشته:  کارشناسي دانشجویانبرنامه درسي و امتحاني 

 تذکر مهم:

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

 مي باشد. 2تعداد واحد عملي اين درس ضريب  -2

 مي باشد. 2تعداد واحد عملي اين درس ضريب   -3

 گروه بهداشت و صنايع غذايي                                                                                                                                           

 روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس _گروه

ف
ردی

 

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

5/5-5/3 21/11/88  ت 5/3-5/1     
 دکتر شهناز يوسفي زاده

(381122) 
 - 2 13_3132139  

اپیدمیولوژی 

 )مواد غذايي(
1 

5/3-5/1 25/11/88  
 11گ 5/3-5/1

12گ  5/5-5/3  
  ت 8-8  

 دکترمصطفي نعمتي

(381111) 
 3 3 13_3132132  

ي باکتری شناس
 عمومي2

2 

5/3-5/1 31/11/88   
 11گ 5/3-5/1

12گ  5/5-5/3  
 

 11گ 5/3-5/1

12گ  5/5-5/3  
 ت 5/11-11

 محمد بهراميدکتر علي 

(381111) 
 5/3  5/3  13_3132133  

و  گشاييکالبد 

آسیب شناسي 
 نشخوارکنندگان1

3 

5/3-5/1 26/11/88  11گ 5/3-5/5 ت 11-12 12گ 5/5-5/3   
 -مهندس کوثر کاکايي

 رضا موسویسيددکتر 

(381662) 

 3 2 13_3132131  
مي شیمي و بیوشی

 2 مواد غذايي2

5/3-5/1 22/11/88  ت 11-8     
 دکتر هدايتعلي ورهرام

(381112) 
 - 2 13_3132130  5 تغذيه انسان 

11-8 28/11/88    

 11گ 11-8

 12گ  12-11

ت 5/2-5/1  

  
 منفردلويي   دکتر علي

(381118) 
 3 3 13_3132118  6 کالبد شناسي )2(2 

12-11 22/11/88   
 11گ 11-8

 12گ 12-11
  ت 11-8 

 نهالسميه رحيم دکتر

(381662)  3 3 13_3132131  بهداشت و پرورش 
 7 دام و طیور2

11-8    
11-8 

 )برادران(
 آقای عوض نژاد  

آمفي 
يپيرادامپزشک  

- 2 1_8131112  
 دانش خانواده

  و جمعیت3
8 

12-11  
12-11 

 )خواهران(
8131111_1 2 - فني 117 خانم باسره      

فرهنگ تمدن 

 اسالم و ايران3  
8 



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده پيرادامپزشکي

  89-88سال تحصيلي:    پنجمنيمسال:    1803ورودی:     روزانه/ شبانه: تحصيلي دوره  غذايي بهداشت موادرشته:  کارشناسي برنامه درسي و امتحاني دانشجویان

 تذکر مهم:

 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 اين درس پيشنهادی بوده و  -1

 مي باشد. 2تعداد واحد عملي اين درس ضريب  -2

 گروه بهداشت و صنايع غذايي                                                                                                             

 

 روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 کد درس _گروه

 عنوان درس

ف 
ردی

 تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

5/3-5/1 31/11/88      
 11گ 11-8

 12گ 12-11
  ت 5/3-5/1

 دکتر الهه خواجه علي

(381121) 
 3 2 13_3132125  

 میکروب شناسي 
 مواد غذايي2

1 

    ت 5/3-5/1  25/11/88 12-11
 دکتر مهدی رشنوادی

(381112) 
 - 2 13_3132120  

 بیماريهای مشترک

 انسان و حیوان
2 

5/3-5/1 22/11/88 
 کشتارگاه

 12گ 8-6 

 کشتارگاه

 11گ 8-6 
   ت 3-5/1

 دکتر شهناز يوسفي زاده

(381122)- 

 دکتر بهادر منصوری

(381151) 

 5/3  5/3  13_3132129  
 و بازرسي بهداشت

 گوشت دام و طیور2
3 

  ت  8-11  ت 12-11  21/11/88 5/3-5/1
 دکتر الهه خواجه علي

(381121) 
 - 1 13_3132131  

 اصول نگهداری 

 مواد غذايي
2 

5/3-5/1 22/11/88 
هر دو گروه به 

 صورت بازديد
    ت 5-5/3

 حامد عزيزنيامهندس 

(387131) 
 5/1  5/3  13_3132129  5 بهداشت محیط 

5/3-5/1 28/11/88  
هر دو گروه به 

 صورت بازديد
 ت 5/2-5/1  

 دکتر محمديار حسيني

(381811) 
 3 3 13_3132128  

میکروب شناسي 

يصنعتي مواد غذاي  
6 

3ورزش 3021112 - 3  عمومي      عملي  7 

5/3-5/1  
  

5/5-5/3 

 )برادران(
 خليل زارعي  

112 

 ادبيات
 

- 

 

 

2 11_8131115  
 تاريخ تحلیلي
  صدر اسالم3

8 
   12-11 

 )خواهران(

 فردوس عزيزی 
آمفي 
کيپيرادامپزش  

2 
15_8131115  



 با نام و یاد خدا

 پيرادامپزشکيآموزش دانشکده اداره 

  89-88سال تحصيلي:    هفتمنيمسال:    1853ورودی:     روزانه/ شبانه: تحصيلي دوره  غذايي بهداشت موادرشته:  کارشناسي دانشجویانبرنامه درسي و امتحاني 

 تذکر مهم:

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

 مي باشد. 2تعداد واحد عملي اين درس ضريب  -2

 گروه بهداشت و صنايع غذايي                                                                                                                                           

 روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
کد درس _گروه  عنوان درس 

ف
ردی

هچهارشنب تاریخ ساعت   تئوری عملي شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه 

11-8 22/11/88 
هر دو گروه 

به صورت 

 بازديد

  
 ت  12-11

 
 

 دکتر الهه خواجه علي

(381121) 
 3 3 13_3132110  

1ي بهداشت و صنايع غذاي  

 )فرآورده های دريايي(
1 

12-11 22/11/88 
هر دو گروه 

به صورت 

 بازديد
 ت 11-8   

 دکتر زهرا بيگ محمدی

 
 5/3  5/3  13_3132119  

1ي بهداشت و صنايع غذاي  

 )غالت، روغن و قند(
2 

5/5-5/3 28/11/88 

هر دو گروه 

به صورت 

 بازديد
 ت 3-5/1   

 حامد عزيزنيامهندس 

(387131) 
 5/1  5/3  13_3132119  3 صنايع بسته بندی 

 ت11-12 11گ5/1-5/3 12گ5/5-5/3   26/11/88 12-11

 دکتر هدايتعلي ورهرام

(381112) 

 مهندس طيب سيفي

(381127) 

 3 2 13_3132118  
 کنترل میکروبي

  مواد غذايي2
2 

11-8 31/11/88  
 ت 5/3-5/1

 11گ 5/5-5/3
   

 مهندس مجتبي مهدوی

(381126) 
 3 2 13_3132111  

 کنترل شیمیايي 

 مواد غذايي
5 

      عملي
(13دکتر محمديار  حسیني )گ   

(12دکتر هدايتعلي ورهرام )گ  

 (11دکتر الهه خواجه علي)گ 
 2 - 

13_3132113  

12_3132113  

11_3132113  

 6 پروژه تحقیقاتي

5/5-5/3  

5/3-5/1 

 )خواهران(
آمفي  آقای بهرام کريمي    

يپيرادامپزشک  

- 

2 19_0909909  

 7 انقالب اسالمي ايران3
  5/3-5/1 

 )برادران(

  
 دکتر مرتضي اکبری

112 

 ادبيات
2 15_0909909  


