
 98-99ال تحصیلی س دومنیمسال  برنامه امتحانات 

 1/5/99 :مورخ                                                                                                                                                                                          شنبهچهار  :ایام هفته

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر ابرهیم بقا 1ترم  کارشناسی -صنایع  ریاضیات 03:8 1

 خانم دکتر هادیان 2ترم  کارشناسی -تغذیه بهداشت و مسمومیتهای غذایی 03:8 2

 آقای دکتر مرتضویان :ترم  کارشناسی -صنایع  1شیمی مواد غذایی  03:8 :

 آقای دکتر مرتضویان 4ترم  کارشناسی -صنایع  2شیمی مواد غذایی  03:8 4

 آقای دکتر نایب زاده 5ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع روغن 03:8 5
 

 نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
تعداد 

 دانشجو

 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر شجاعی 6ترم کارشناسی - صنایع صنایع گوشت 183:8 1

 آقای دکتر نصراله زاده-خانمها دکتر سهراب،دکتر سعیدپور 5ترم کارشناسی -تغذیه  1رژیم درمانی 183:8 2

 گشاده رو خانم دکتر 2ترم  کارشناسی -تغذیه  2فیزیولوژی 183:8 :
 

 

 نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
تعداد 

 دانشجو

 نام اساتید

 مها، آقایانخان

 خانم دکتر حسینی-آقای دکتر فرهودی 7ترم  کارشناسی -صنایع  تئوری 2کنترل کیفی مواد غذایی 1:3:8 1

 خانم دکتر گشاده رو 1ترم  کارشناسی -تغذیه 1فیزیولوژی  1:3:8 2

 ای دکتر حجازیخانمها دکتر شریعت پناهی،دکتر حکمت دوست و آق 6ترم  کارشناسی -تغذیه  2رژیم درمانی 1:3:8 :

 خانم دکتر گشاده رو - کارشناسی -تغذیه :فیزیولوژی  :8/1: 4

 



 

  4/5/99 مورخ:                                                                                                                                                                                           شنبه  ایام هفته:  

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 دکتر سعیدپور دکتر رازقی، خانمها دکتر شریعت پناهی، :ترم  کارشناسی-تغذیه 1تغذیه اساسی 03:8 1

 خانمها دکتر شریعت پناهی،دکتر حکمت دوست 2ترم  ارشد -ینیتغذیه بال 2تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 03:8 2

 خانم دکتر خسروی 4ترم  کارشناسی -صنایع  میکروبیولوژی صنعتی 03:8 :

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر اسالمیان -ادهآقای دکتر نصراله ز 2ترم  ارشد -تغذیه 1تغذیه پیشرفته 183:8 1

 خانم دکتر عارفی 2ترم  کارشناسی -صنایع  شیمی فیزیک تئوری 183:8 2
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر میرمقتدایی 6ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع غالت 1:3:8 1

 خانم دکتر رازقی 4ترم  کارشناسی-یهتغذ فیزیولوژی تغذیه 1:3:8 2

 آقای دکتر فرهودی 2ترم  ارشد –صنایع  پیشرفته اصول مهندسی و صنایع غذایی :8/1: :

 

  



  6/5/99مورخ:                                                                                                                                                                                           دوشنبهایام هفته:  

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر میرقتدایی 6ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع قنادی و نوشابه 03:8 1

 خانم دکتر حقیقیان 5ترم  کارشناسی -ه تغذی اکولوژی غذا و تغذیه 03:8 2

 خانم دکتر باژن 6ترم  کارشناسی -تغذیه  اصول آموزش و مشاوره تغذیه تئوری 03:8 :

 خانم دکتر جزایری :ترم  کارشناسی -صنایع  زبان تخصصی 03:8 4
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر اسالمی 1ترم  کارشناسی -صنایع  فیزیولوژی 183:8 1

 آقای دکتر محمدی 2ترم  کارشناسی -صنایع  شیمی تجزیه تئوری 183:8 2

 خانم دکتر جزایری 4ترم  کارشناسی -صنایع  بهداشت و ایمنی در صنایع غذایی 183:8 :

 خانمها دکتر شجاعی، دکتر حسینی 2 ترم ارشد -صنایع  طرح آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی 183:8 4

 آقای دکتر زند 2ترم  کارشناسی-تغذیه بیوشیمی متابولیسم تئوری 183:8 5
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 زادهآقای دکتر نایب  5ترم  کارشناسی -صنایع  اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی 1:3:8 1

 آقای دکتر مفید 4ترم  کارشناسی -تغذیه  اصول و روشهای نگهداری 1:3:8 2

  



   7/5/99: مورخ                                                                                                                                                                                         شنبهسه ایام هفته: 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر رشیدخانی 1ترم  کارشناسی -تغذیه  آمار حیاتی 03:8 1

 

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر باژن 2ترم  کارشناسی -تغذیه  روشهای مطالعه و یادگیری 183:8 1

 خانمها دکتر امیدوار،دکتر باژن 6ترم  کارشناسی -تغذیه  تغذیه ای هاصول برنامه ریزی و مدیریت برنام 183:8 2

 

  



  0/5/99مورخ:                                                                                                                                                                                              چهارشنبه ایام هفته:

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر نیکویه 2ترم  کارشناسی -صنایع  آمار مقدماتی 03:8 1

 آقای دکتر مفید 6ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع قند 03:8 2

 خانم دکتر جزایری 5ترم  کارشناسی -تغذیه  اثر فرآیند بر ارزش غذاها 03:8 :

 خسرویخانم دکتر  -مفیدآقای دکتر  2ترم  ارشد -صنایع  بیوتکنولوژی مواد غذایی پیشرفته 03:8 4
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم علیزاده 1ترم  کارشناسی -صنایع  فیزیک نظری 183:8 1

 :ترم  کارشناسی -صنایع  اصول تغذیه 183:8 2
 آقای دکتر قربانی
 خانم دکتر پورولی

 دکتر عابدی -رانآقای دکتر زرگ 4ترم  کارشناسی -صنایع  تجزیه مواد غذایی تئوری 183:8 :

 آقای دکتر نیارکی 5ترم  کارشناسی -صنایع  اصول اقتصاد و مدیریت صنعتی 183:8 4

 خانم دکتر سهراب 6ترم  کارشناسی -تغذیه مدیریت خدمات غذایی 183:8 5

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقایان دکتر نصراله زاده، دکتر حجازی -خانم دکتر حکمت دوست :ترم  کارشناسی -غذیهت 2تغذیه اساسی 1:3:8 1

 خانمها دکتر لک، دکتر فرقانی-آقایان دکتر ایرانشاهی،دکتر قاسم زاده  2ترم  ارشد –تغذیه بالینی  پاتوفیزیولوژی بیماریهای گوارش  1:3:8 2

 

  



   11/5/99مورخ:                                                                                                                                                             شنبهایام هفته: 

 نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
تعداد 

 دانشجو

 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای تاج آبادی 1ترم  یکارشناس -صنایع  1اندیشه اسالمی 03:8 1

 خانم دکتر جزایری 6ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع سبزی و میوه و کنسرو 03:8 2

 آقای طاهریان 1ترم  کارشناسی -تغذیه  1اندیشه اسالمی 03:8 :

سمی،دکتر قانعی،دکتر صمدیان،دکتر دکتر صباغیان،دکتر دلیلی،دکتر ابوالقا 2ترم  ارشد -تغذیه بالینی  پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه 03:8 4
 دکتر باقری فرخی، رشید

 آقای دکتر مرتضویان 2ترم  ارشد -صنایع  تکنولوژی لبنیات پیشرفته 03:8 5
 

 

 نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
تعداد 

 دانشجو

 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 دکتر قربانی آقای 2ترم  کارشناسی -صنایع  بیوشیمی عمومی تئوری 183:8 1

 آقای جدیدی :ترم  کارشناسی -صنایع   2اندیشه اسالمی 183:8 2

 آقای جدیدی :ترم  کارشناسی -تغذیه   2اندیشه اسالمی 183:8 :

 آقای دکتر رزاز، خانم دکتر رضازاده 5ترم  کارشناسی -تغذیه  تغذیه در دوره های زندگی 183:8 4

 خانم دکتر اسالمیان 2ترم  ارشد -ذیه تغ روش تحقیق در علوم تغذیه 183:8 5
 

 

 نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
تعداد 

 دانشجو

 نام اساتید

 خانمها، آقایان

1 
 خانم دکتر مفخم  4ترم  کارشناسی -تغذیه  ایمنولوژی 1:3:8

 

 

 

 



   12/5/99مورخ:                                                                                                                                                                          شنبه        یکایام هفته: 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 دکتر امین خانم 1ترم  کارشناسی -صنایع  فارسی و آیین نگارش 03:8 1

 خانم دکتر اسالمیان :ترم  کارشناسی -صنایع  روش های بررسی و پژوهش 03:8 2

 خانم دکتر امین 1ترم  کارشناسی -تغذیه  فارسی و آیین نگارش 03:8 :
 

 

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر اسکندری 2ترم  کارشناسی -تغذیه  میکروبشناسی پزشکی تئوری 183:8 1

 دکتر رزاز، خانم دکتر رضازاده آقای 5ترم  کارشناسی -تغذیه  بیماری های ناشی از سوء تغذیه و اپیدمیولوژی آن 183:8 2
 
 

 
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای فرخان 4ترم  کارشناسی -صنایع  انقالب اسالمی ایران 1:3:8 1

 آقای فرخان 5ترم  کارشناسی -صنایع  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1:3:8 2

 آقای فرخان 4ترم  کارشناسی -تغذیه  انقالب اسالمی 1:3:8 :

 آقای فرخان 6ترم  کارشناسی -تغذیه  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1:3:8 4

  



   5/99/:1مورخ:                                                                                                                                                                            شنبه    دوام هفته: ای

 

 ام اساتیدن تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر اسکندری 2ترم  کارشناسی -صنایع  میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی تئوری 183:8 1

 

 
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

1      

 آقای دکتر صدر 1ترم  کارشناسی -تغذیه  آناتومی 1:3:8 2

 آقای دکتر زارعی :ترم  کارشناسی -تغذیه  داروشناسی 1:3:8 :

 آقای دکتر نیستانی 4ترم  کارشناسی -تغذیه  انگل شناسی تئوری 1:3:8 4

 آقای دکتر نایب زاده 2ترم  ارشد -صنایع  تکنولوژی روغن پیشرفته 1:3:8 5

 

  



   14/5/99مورخ:                                                                                                                                                                                    شنبهسه ایام هفته: 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای مهندس مسلمی فر 1ترم  ارشناسیک -صنایع  اصول کامپیوتر 03:8 1

 آقای دکتر فرهودی 6ترم  کارشناسی -صنایع اصول طراحی کارخانجات 03:8 2

 خانم دکتر پورولی 4ترم  کارشناسی -تغذیه  اصطالحات پزشکی 03:8 :

 خانم دکتر رضازاده -آقای دکتر زیناب 2ترم  ارشد -تغذیه اصول کامپیوتر 03:8 4
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی درسنام  ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر رشیدخانی 2ترم  کارشناسی -تغذیه  اصول اپیدمیولوژی  183:8 1

 خانم دکتر سهراب وندی :ترم  کارشناسی -تغذیه  شیمی و تجزیه مواد غذایی تئوری 183:8 2
 

 شجوتعداد دان نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 و آقای کاوه آقای هاشمی نیا 5ترم  کارشناسی -صنایع  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 1:3:8 1

 آقای هاشمی نیا 1ترم  کارشناسی -تغذیه  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 1:3:8 2

 وهآقای کا 5ترم  کارشناسی -تغذیه  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 1:3:8 :
 

  



 

  15/5/99مورخ:                                                                                                                                     شنبه  چهارایام هفته: 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر هدایت حسینی 5ترم  کارشناسی -صنایع  مسمومیتهای غذایی 03:8 1

2 
03:8 

 کاربرد رایانه در تغذیه
 کارشناسی -تغذیه 

 آقای دکتر عینی زیناب 5ترم 
 آقای دکتر رضازاده

 

 

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای نقویان 6ترم  کارشناسی -صنایع  جمعیت )خواهران( دانش خانواده و 1:3:8 1

 آقای نقویان 6ترم  کارشناسی -صنایع  دانش خانواده و جمعیت )برادران( 1:3:8 2

 آقای دکتر مهرداد محمدی :ترم  کارشناسی -تغذیه  بهداشت عمومی 1:3:8 :

 آقای نقویان 4ترم  کارشناسی -تغذیه  دانش خانواده و جمعیت )خواهران( 1:3:8 4

 آقای نقویان 4ترم  کارشناسی -تغذیه  دانش خانواده و جمعیت )برادران( 1:3:8 5

 

 

  



 

 19/5/99 مورخ:                                                                                                                                                                                        شنبهیکایام هفته: 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر عارفی 1ترم  کارشناسی -صنایع  شیمی آلی نظری 03:8 1

 آقای دکتر فرهودی 6ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع بسته بندی 03:8 2

 آقای دکتر وفایی 4ترم  کارشناسی -تغذیه  پاتوفیزیولوژی 03:8 :

 خانمها دکتر امیدوار، دکتر رضازاده 6ترم  کارشناسی -تغذیه  تغذیه گروهها و شرایط ویژه 03:8 4
 

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم خادم باشی 2ترم  ناسیکارش -صنایع  زبان خارجه 183:8 1

 خانم دکتر شجاعی :ترم  کارشناسی -صنایع  میکروبیولوژی مواد غذایی تئوری 183:8 2

 آقای دکتر فرهودی 4ترم  کارشناسی -صنایع  اصول مهندسی و صنایع غذایی 183:8 :

 خانم دکتر عمادی پور 2ترم  کارشناسی -تغذیه  زبان خارجه 183:8 4

 خانم دکتر شجاعی :ترم  کارشناسی -تغذیه  بشناسی مواد غذایی تئوریمیکرو 183:8 5

 دکتر عینی زینابخانم دکتر امیدوار،آقای  2ترم  ارشد -تغذیه  برنامه ریزی غذا و تغذیه 183:8 6
 

 نام اساتید تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف

 خانمها، آقایان

 خانمها دکتر حسینی، دکتر جزایری  5ترم  کارشناسی -صنایع  تئوری 1ذایی کنترل کیفیت مواد غ :8/1: 1
 

 

  



 28/5/99مورخ:                                                                                                                                                                                      شنبه   دوایام هفته: 
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای دکتر محمدی 5ترم  کارشناسی -صنایع  تجزیه دستگاهی مواد غذایی تئوری 1:3:8 1

 آقای دکتر قربانی 1ترم  کارشناسی -تغذیه  بیوشیمی مقدماتی تئوری 1:3:8 2

 آقایان دکتر رزاز، دکتر رضازاده خانم دکتر حقیقیان 5ترم  کارشناسی -تغذیه  ارزیابی وضع تغذیه تئوری 1:3:8 :

 دکتر اسالمیان -خانم دکتر رازقی-دکتر حجازی آقای  2ترم  ارشد -تغذیه بالینی  :تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 1:3:8 4

 آقای دکتر محمدی 2ترم  ارشد -صنایع  ئوریتجزیه دستگاهی پیشرفته ت 1:3:8 5

 



  21/5/99مورخ:                                                                                                                                                                                            شنبهسه  ایام هفته:

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر جزایری 6ترم  کارشناسی -صنایع  اثر فرآیند بر مواد غذایی 03:8 1

 خانم معصومی 1ترم  کارشناسی -تغذیه  مبانی روانشناسی 03:8 2

 نم دکتر پورولیخا :ترم  کارشناسی -تغذیه  زبان تخصصی 03:8 :

 دکتر میرمیران هاخانم 4ترم  کارشناسی -تغذیه  اصول تنظیم برنامه غذایی 03:8 4

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر عارفی 1ترم  کارشناسی -صنایع  شیمی عمومی نظری 183:8 1

 آقای تاج آبادی 2ترم  کارشناسی -صنایع  میاخالق و تربیت اسال 183:8 2

 آقای تاج آبادی 5ترم  کارشناسی -تغذیه  آیین زندگی 183:8 :

 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 آقای نقویان 4ترم  کارشناسی -صنایع  تفسیر موضوعی قرآن 1:3:8 1

 نقویانآقای  2ترم  کارشناسی -تغذیه سیر موضوعی نهج البالغهتف 1:3:8 2

 دکتر رضازاده -دکتر باژن هاخانم 6ترم  کارشناسی -تغذیه  خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی 1:3:8 :

 آقای دکتر حسینی 2ترم  ارشد -صنایع  تکنولوژی گوشت پیشرفته 1:3:8 4
 

  



  22/5/99مورخ:                                                                                                                                                                                           شنبه چهارایام هفته: 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 انمها، آقایانخ

 خانم دکتر پورولی :ترم  کارشناسی -تغذیه  زبان تخصصی 03:8 1:

 خانم دکتر باژن :ترم  کارشناسی -صنایع  اصول مدیریت 03:8 2
 

 تعداد دانشجو نام دوره آموزشی نام درس ساعت ردیف
 نام اساتید

 خانمها، آقایان

 خانم دکتر حقیقیان 2 ترم کارشناسی -تغذیه  جامعه شناسی پزشکی 1:3:8 1

 آقای دکتر مفید 5ترم  کارشناسی -صنایع  صنایع شیر و لبنیات 1:3:8 2
 


