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

418 کد رشته:كارشناسي علوم و صنايع غذايي

 دانشکده آقای جعفر رفیعی
 9 دانشکده دکتر امینخانم 

 1 دانشکده خانم دکتر عارفی

 - - خانم دکتر عارفی

 دانشکده خانم دکتر عارفی

 - - خانم دکتر عارفی

 11 دانشکده خانم علیزاده

 - - خانم علیزاده
آقای دکتر ابراهیم 

 بقا
 

 دانشکده

 دانشکده خانم دکتر اسالمی

2 دانشکده آقای مهندس مسلمی فر 

*اصول و مبانی مدیریت خطر 10011
حوادث و بالیا

 به بعد( 1800مجازی )اجباری برای ورودی مهر 2
 

*



 1044-1041ول سال تحصيلي ليست دروس ارائه شده در نيمسال ا

418 کد رشته:

 7 آقای دکتر محمدی 8031 29/11
 - - آقای دکتر محمدی  -
 12 خانم دکتر عارفی 8031 11/11

 - - خانم دکتر عارفی - -

 12 آقای دکتر قربانی 11031 22/11

 - - خانم دکتر شاکری - -

  خانم دکتر نیکویه 13031 21/11 

 

 آقای دکتر اسکندری 8031 18/11

3 

 

 - - خانم مهندس شهراز - -

 خانم خادم باشی 11031 27/11
1 

 8 آقای غدیر هاشمی 11031 29/11
     



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

 418 کد رشته:         

 آقای دکتر مرتضویان

 خانم دکتر پورولی 

 آقای دکتر قربانی

 آقای امیرخادم 

 خانم دکتر باژن 

 خانم دکتر اسالمیان  

 خانم دکتر شجاعی  

 خانم دکتر شجاعی  

- - 

 خانم دکتر جزایری 

 



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

418 کد رشته:

 8 مرتضویانآقای دکتر 
 11 یرخانم دکتر جزای*

 3 آقای دکتر فرهودی

 -آقایان دکتر عابدی

 دکتر زرگران

1 

 خانم دکتر میرمقتدایی 
- 

 4 آقای نقویان 
 -خانم دکتر خسروی

 2 دکتر اسمعیلی

- 
- - 

 آقای سجاد سعیدی انقالب اسالمی

*



 

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

418 کد رشته:           

 حسینی خانم دکتر

 خانم دکتر جزایری
 3 دانشکده

 - - خانم دکتر حسینی 

 آقای دکتر نایب زاده 

 
 9 دانشکده

 3 دانشکده آقای دکتر محمدی 

 - - آقای دکتر محمدی 

 آقای دکتر نایب زاده 

 
 11 دانشکده

آقای دکتر  

 نیارکی
 12 دانشکده

 1 دانشکده آقای علی کمالی  

 * - 
- - 

 9 دانشکده آقای دکتر مفید  

آقای سعید  
 سلیمانی

 11 دانشکده
 آقای دکتر حسینی  

 خانم دکتر دزفولی
 4 دانشکده

*



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

                                      418 کد رشته:                  

 یخانم دکتر جزایر

 آقای دکتر مفید

 خانم دکتر میرمقتدایی

 آقای دکتر فرهودی

 خانم دکتر جزایری

 خانم دکتر شجاعی

 خانم دکتر میرمقتدایی

 اصول طراحی کارخانجات
 صنایع غذایی 

 آقای دکتر فرهودی

 آقای تاج آبادی

 ادیآقای تاج آب



 

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

                    418 کد رشته:       

 دکتر فرهودی آقای
 خانم دکتر حسینی

   خانم دکتر حسینی

 آقای دکتر مفید
  

 خانم دکتر میرمقتدایی

 آقای دکتر فردوسی

 آقای دکتر مفید

 دکتر مرتضویان

 آقای دکتر نایب زاده

    



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

418 کد رشته:

 خانم دکتر جزایری

 آقای دکتر مفید

 خانم دکتر میرمقتدایی

 خانم دکتر حسینی

     

 

 

 


