
 

 99-99ليست دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 

 

 89مهر ورودي                                                                        2ترم                                                 Ph.Dهای غذا و تغذیه   مقطع سیاست رشته              

 رديف

 رمز

در

 س

 نام درس گروه
 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر كالس پيش درسها
 نام استاد

 محل تشكيل

 كالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه5 شنبه4 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

 14:31      2 اقتصاد سنجی  11 1
- 

13:31 

   دکترفرامرزی     

   دکترتکیان      9-12      2 فرآیندهای سیاست گذاری غذا و تغذیه  21 2

زیست نشانگرها و نمایه های   11 3
 تغذیه ای در سالمت و بیماری

 دکترپورولی     11-8       2
 دکترنیستانی
 دکترنیکویه

  

   دکترپوررضا     11-12       2 برنامه ریزی و مدیریت راهبردی  24 4

   دکترعینی زیناب        11-12    2 آمار حیاتی پیشرفته  1 5

 14:31       3 اقتصاد کالن  13 6
- 

13:31 

 دکترفرامرزی    

  

               13 مع كل واحدهاج

 

پیش نیاز برای پزشکان 
 برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده اند.*
 

  



 

 

 99-99ليست دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 

 

 

 93بهمن  ورودي                                                                                  5ترم                                                       Ph.Dهای غذا و تغذیه   مقطع سیاست رشته        

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر كالس پيش درسها
 نام استاد

 محل تشكيل

 كالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه5 شنبه4 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

                پایان نامه  221 1

              امتحان جامع  39 2
  

3                 
  

4                 
  

5                 
  

6                   

7                   

                جمع كل واحدها

  



 

 99-99ليست دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 

 

 

 91مهر ورودي                                                                   4ترم                                                     Ph.Dهای غذا و تغذیه   مقطع سیاست رشته         

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر كالس پيش درسها
 استادنام 

 محل تشكيل

 كالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه5 شنبه4 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

1 
انتخابهای غذایی و رفتارهای   22

 تغذیه ای
 دکترحقیقیان      11-8      2

 دکتر امیری

  

   دکترجهان مهر       13-15     1 تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه ای)تئوری(  23 2

   دکترجهان مهر       13-15     1 تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه ای)عملی(  123 3

روشهای تحلیل پیشرفته   23 4
 سیاستهای غذا و تغذیه

 دکترعینی زیناب       12-11     3
 دکترحقیقیان

 

  

 دکترقدسی     13-15       2 اقتصاد خانوار  25 5
 دکترفرامرزی

  

بررسی نظام غذا و استانداردهای   29 6
 ایمنی غذایی)تئوری(

 دکترحسینی     12-11       1
 دکتر اسکندری

 دکترمفید

  

بررسی نظام غذا و استانداردهای   129 7
 ایمنی غذایی)عملی(

 دکترحسینی     12-11       1
 دکتر اسکندری

 دکترمفید

  

               11 جمع كل واحدها

 


