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

بهداشت و ایمنی مواد غذایی دکتری

میکروب شناسی مواد غذایی   70 1
 نظری

3        21-27 
 

 حسینی آقای دکتر   
 خانم دکتر شجاعی

  

میکروب شناسی مواد غذایی   70 2
 عملی

 آقای دکتر حسینی        21-23    1
 خانم دکتر شجاعی

  

 آقای دکتر مرتضویان        21-20    1 شیمی و بیوشیمی مواد غذایی  27 3

 آقای دکتر نایب زاده

  

آنالیز ترکیبات مواد   22 4
 غذایی)تئوری(

   آقای دکتر محمدی     27-0       2

آنالیز ترکیبات مواد   227 5
 غذایی)عملی(

   خانم دکتر حسینی      21-0      2

اصول فنی بهداشتی و نظام   21 6
 ایمنی مواد غذایی

   خانم دکتر جزایری      21-23      1

**اصول و مبانی مدیریت خطر   2772 7
 حوادث و بالیا

      به بعد( 2177مجازی )اجباری برای دانشجویان ورودی مهر     1

8                 
  

9                 
  

**

 



 

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

 99مهر  ورودي                                                              2ترم                                      دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی       رشته              

شناسی ایمنی شیمیایی و سم  71
 مواد غذایی تئوری

   دکترحسینی       21-27     3

شناسی آزمون ایمنی شیمیایی سم  70
 مواد غذایی عملی

   دکترمحمدی   هماهنگی دانشجویان با اساتید      1

ایمنی و کیفیت غالت و   73
 های تئوریفرآورده

   دکترمیرمقتدایی    21-21        1/2

ایمنی و کیفیت غالت و   737
 های عملیفرآورده

 دکترمیرمقتدایی    21-21        1/7
  

   دکترمرتضویان      21-20      1/2 ایمنی کیفیت مواد لبنی تئوری  72

   دکتر مفید       0-27     1/7 ایمنی کیفیت مواد لبنی عملی  727

 دکترجزایری      0-27      1/2 سالمت میوه و سبزی تئوری  71

 دکترنایب زاده
  

   دکترجزایری      8-21      5/1 سالمت میوه و سبزی عملی  111
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دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ارائه پروپوزال و دفاع از آن در   20 1
 گروه آموزشی

               

شرکت در امتحان جامع کتبی و   20 2
 شفاهی

               

                پایان نامه  117 3
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8                 
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 1044-1041سال تحصيلي  نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در

دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی

فرموالسیون فرآوری و   21 1
 نگهداری مواد غذایی 

 آقای دکتر نایب زاده 0337 12/27      27-0    1

 آقای دکتر فرهودی
  

کنترل بهداشتی گوشت و   71 2
 فرآورده ها

 آقای دکتر حسینی 23337 11/27    20-21      1
 خانم دکتر شجاعی

  

   آقای دکتر مفید 23337 10/27   27-21       1 زیست فناوری مواد غذایی  79 3

   آقای دکتر فرهودی - -      27-21    2 سمینار  21 4

   خانم دکتر حسینی - -          2 کارآموزی در عرصه  23 5
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