
 با نام و یاد خدا

 پیرادامپزشکیآموزش دانشکده اداره 

  89-88سال تحصیلی:     اولنیمسال:    1893ورودی:  روزانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييدسي علوم و مهنرشته:  کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان

 تذکر مهم:

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

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

 

 

 بهداشت و صنايع غذاييوه گر                                                                                                                                                   

 روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان
استاد و کد  نام کالسشماره    

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس _گروه

ف
ردی

هسه شنب چهارشنبه تاریخ ساعت   تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه 

12-11 22/11/89  
15/2-5/1 

 ت
3133183_13 1 -  دکتر مالک کريميان   ت 11-9  1 رياضي عمومي 

12-11 21/11/89  
12-11 

 ت
  

 11گ 11-9

 12گ 12-11
3133311-13 2 3  دکتر احسان سهيلي  2 فیزيک عمومي2 

11-9 22/11/89   
 11گ 5/2-5/1

 12گ 5/5-5/2
3133311_13 2 3  گروه شيمي ت 5/2-5/1   2 شیمي عمومي2 

   ت 11-12 ت 11-9  29/11/89 5/2-5/1
 دکتر جواد چراغي

(291111) 
 - 1 13_3133191 يبیولوژی سلول   4 

12-11 11/11/89  

15/2-5/1 

 ت
عموميزبان  8131111 1 -  گروه زبان  ت 5/2-5/1   5 

 2 تربیت بدني 3021113 - 3  گروه علوم ورزشي      عملي

12-14     
11-9 

 )خواهران(
 فردوس عزيزی 

آمفي 

يپيرادامپزشک  

 

- 

 

 

2 11_8131119 صدر  تاريخ تحلیلي 

 اسالم
7 

19-12 
 11-9 

 )برادران(
 

   
8131111_11 2 نبي سبحاني  

 تفسیر موضوعي

 قرآن



 با نام و یاد خدا

 پیرادامپزشکیاداره آموزش دانشکده 

  89-88سال تحصیلی:     سومنیمسال:    1813ورودی:  روزانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييدسي علوم و مهنرشته:  کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان

 تذکر مهم:

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

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

مي باشد.  4تعداد واحد عملي اين درس ضريب  -2  

 گروه بهداشت و صنايع غذايي                                                                                                             

 روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس _گروه

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

   ت 11-9 21/11/89 11-9

11-11 

 ت

 

 
 مهندس حامد عزيزنيا

(287121) 
 - 1 13_3133339  1 بیوشیمي عمومي 

 ت 5/5-5/2   21/11/89 11-9
 11گ 5/2-5/1

 12گ 5/5-5/2
3133318_13 2 3  گروه شيمي   2 2شیمي تجزيه 

   ت 5/2-5/1  25/11/89 5/5-5/2
5/2-5/1 

 12و11گ

 دکتر  يحيي محمدی

(291244) 
 3 2 13_3133183  2 2آمار و احتماالت 

5/5-5/2 29/11/89    
12-11 

 ت

12-11 

 ت
 دکتر زهرا بيگ محمدی

 
 - 1 13_3133118  4 (3شیمي مواد غذايي ) 

5/2-5/1 22/11/89  
5/5-5/2 

 11گ
 ت 11-9 

5/5-5/2 

 12گ

 ورهرام هدايتعلي دکتر

(291112) 

 سيفيطيب مهندس 

(291147) 

 3 2 13_3133111  5 2میکروبیولوژی عمومي 

12-9 12/11/89 
5/5-5/1  

 12گ
    11گ 12-9

 مهندس  احمد قيطاسي

(291912) 
3133110_13 - 2 کارگاه  2 1عملیات کارگاهي 

12-11    
11-9 

 )برادران(
 نبي سبحاني  

9 

 کشاورزی
- 2 31_8131111  7 3انسان در اسالم 

12-11  
12-11 

 )خواهران(
8131111_11 2 - فني 117 خانم باسره      

 فرهنگ تمدن

 3اسالم و ايران 
9 



 با نام و یاد خدا 

 پیرادامپزشکیآموزش دانشکده اداره 

  89-88سال تحصیلی:     پنجمنیمسال:    1803ورودی:  روزانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييدسي علوم و مهنرشته:  کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان

 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

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

 بهداشت و صنايع غذاييگروه                                                                                                             

 روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس _گروه

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

 11گ 5/1-5/2 ت 11-11 12گ5/2-5/1   21/11/89 12-11

 ورهرامهدايتعلي دکتر 

(291112) 

 سيفيطيب مهندس 

(291147) 

 3 3 13_3133119  
 میکروبیولوژی

  مواد غذايي)2(2
1 

12-11 29/11/89 
5/5-5/2 

 12گ

5/5-5/2 

 11گ
   ت 5/5-5/2

 رضا موسویسيددکتر  

(291222) 
 2 3 13_3133333  2 تجزيه مواد غذايي2 

5/2-5/1 21/11/89 
ه هر دو گروه ب

 صورت بازديد
  ت 11-9  

 دکتر  محمديار  حسيني

(291911) 
 3 2 13_3133330  2 تکنولوژی قند 

11-9 22/11/89 
ه هر دو گروه ب

 صورت بازديد
 ت 5/5-5/2   

 دکتر محمديار  حسيني

(291911) 
 3 2 13_3133181  

تکنترل کیفی  

مواد غذايي   
4 

11-9 28/11/89 
ه هر دو گروه ب

 صورت بازديد
 ت 12-11   

 حسن زاده  دکتر حامد

(287124) 
 3 2 13_3133139  5 تکنولوژی غالت 

  ت5/1-5/2  ت 11-9  22/11/89 11-9
 دکتر محمديار  حسيني

(291911) 
 - 1 13_3133331  

اصول مهندسي 

(2صنايع غذايي)  
2 

11-9   
5/2-5/1 

 )خواهران(
 خانم شهناز صفربگي   

115 

 علوم پايه
- 2 19_8131112  

 دانش خانواده
  و جمعیت3

7 

12-14   
12-11 

 )برادران(
 آقای ماليي   

114 

 ادبيات
- 2 19_8131110  9 آيین زندگي3 



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده پیرادامپزشکی

  89-88سال تحصیلی:     هفتمنیمسال:    1893ورودی:  روزانه/ شبانه  دوره:   صنايع غذاييدسي علوم و مهنرشته:  کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان

 تذکر مهم:

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

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

 

 

 

 بهداشت و صنايع غذاييگروه                                                                                                              

 روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان
استاد و کد  نام  

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس _گروه

ف
ردی

هیکشنب دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت   تئوری عملی شنبه 

5/2-5/1 21/11/89 
ه هر دو گروه ب

 صورت بازديد
    ت 5/2-5/1

 دکتر  الهه خواجه علي

(291141) 
 3 2 13_3133131  1 تکنولوژی روغن 

 ت 12-11 24/11/89 5/5-5/2
 11گ 11-9

 12گ 12-11
   

 مهندس حامد عزيزنيا

(287121) 
 3 2 13_3133123  2 کنســروسازی2 

12-11 29/11/89     
5/2-5/1 

 ت

 دکتر حامد حسن زاده

(287124) 
 - 2 13_3133121  

  اصول بسته بندی

يــمواد غذاي  
2 

12-11 21/11/89  
ه هر دو گروه ب

 صورت بازديد

5/2-5/1 

 ت
  

 دکتر محمديار  حسيني

(291911) 
 3 2 13_3133120  

ي ـــاصول طراح  

اييکارخانجات صنايع غذ  
4 

3ورزش  3021112 - 3  گروه تربيت بدني      عملي  5 

11-9  

  
11-9 

 )برادران(
 آقای عوض نژاد  

آمفي 

 پيرادامپزشکي

 

 -  

 

2 
11_8131112  

 دانش خانواده  
 و جمعیت3

2 
 

   
5/5-5/2 

 )خواهران(
 2 - کشاورزی 7 خانم شهناز صفربگي

11_8131112  


