
 1044-1041ليست دروس ارائه شده در نيمسال اول سال تحصيلي 

 

 1011مهر  ورودياول                                              نيمسال                                   1 ترم            518 کد رشته:            كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي    رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها
 نام استاد

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه8 شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

 6 دانشکده آقای دكتر مرتضويان 13031 11/11    18-11      2 شيمي مواد غذايي پيشرفته 1 211 1

مهندسي صنايع غذايي  1 213 2
 پيشرفته

 6 دانشکده آقای دكتر فرهودی 5031 18/11  11-5        2

 8 دانشکده آقای دكتر نايب زاده 5031 21/11    5-11      3 فرآيندهای پيشرفته مواد غذايي 1 216 3

4 211 1 6 دانشکده خانم دكتر جزايری 13031 28/11   18-11       2 نقش كاربرد آنزيم 

5 213 1 6 دانشکده آقای دكتر حسيني 11031 21/11          2 تکنولوژی گوشت پيشرفته 

سيستمهای اطالع رساني  1 131 6
 پزشکي

 آقای دكتر حجازی 13031 22/11   18-13       1
 خانم دكتر اسالميان

 دانشکده
6 

ميکروبيولوژی مواد غذايي  1 223 7
 پيشرفته تئوری

 دانشکده آقای دكتر حسيني 11031 22/11  12-11        2
6 

ميکروبيولوژی مواد غذايي  1 220 8
 پيشرفته عملي

 آقای دكتر حسيني    18-13        1
 خانم دكتر شجاعي

 دانشکده
6 

اصول و مباني مديريت *** 1 1111 11
 خطر حوادث و باليا

    (1011مجازی )اجباری برای دانشجويان ورودی مهر     2
  

               15 جمع کل واحدها

 
.در صورتي که در دوره کارشناسي گذرانده نشده باشد 

 هر درس که به حد نصاب برسد اختياري 

**

 



 

 1044-1041ليست دروس ارائه شده در نيمسال اول سال تحصيلي 

 

 22مهر  ورودي          اول                                     نيمسال                                  3 ترم                     518 کد رشته: علوم و صنايع غذايي كارشناسي ارشد                رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها
 نام استاد

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه8 شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

 حسينيخانم دكتر        11-12     1 سمينار  212 1

 خانم دكتر شجاعي
  

   -            6 پايان نامه  221 2

اصول و مباني مديريت خطر  1 1111 3
 حوادث و باليا

      مجازی )اجباری(    2

كنترل كيفي مواد غذايي   221 4
 پيشرفته تئوری

 -خانمها دكتر حسيني        18-13    8/2

 دكتر شجاعي

 دانشکده
6 

كنترل كيفي مواد غذايي   222 5
 پيشرفته عملي

 -خانمها دكتر حسيني 13031 21/11      11-18    8/1
 دكتر شجاعي

 دانشکده
6 

 آقای دكتر حسيني 11031 26/11     13-18   220 223 1 مسموميت مواد غذايي*  221 6
 خانم دكتر دزفولي

 دانشکده
6 

**اصول و مباني مديريت   1111 7
 خطر حوادث و باليا

    (1011برای دانشجويان ورودی مهر  مجازی )اجباری    2
  

                 
  

                 
  

               16 جمع کل واحدها

 * اختياری

**

 


