
 

 

 2042-2041سال تحصيلي  نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در
 1041مهر  ورودياول        نيمسال     1 ترم      888 کد رشته:       دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 و آقایان()خانمها 

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه0 شنبه3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

میکروب شناسی مواد غذایی  1 48 1
 نظری

میکررررروب   3
شناسرررررری 

 تشخیصی

دکتر  12-9      
 شجاعی

دکتر حسینی 
 هماهنگی

 دکتر هدایت حسینی  
 دکتر شجاعی

 1 دانشکده

میکروب شناسی مواد غذایی  1 448 2
 عملی

میکررررروب   1
شناسرررررری 

 تشخیصی

 دکتر هدایت حسینی       12-8  
 دکتر شجاعی

 1 دانشکده

 دکتر مرتضویان       11-18    2 شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1 14 3

 دکتر نایب زاده
 0 دانشکده

آنالیز ترکیبات مواد  1 141 4
 غذایی)تئوری(

 PHD دانشکده زندیه دکتر محمدی    14-8       1

آنالیز ترکیبات مواد  1 411 5
 غذایی)عملی(

 آزمایشگاه دانشکده  حسینیم. دکتر      12-8      1

سیستم های اطالع رسانی * 1 134 6
 تئوری -پزشکی

 دکتر حجازی       14:34-14    4.1
 6 دانشکده

سیستم های اطالع رسانی  1 131 7
 عملی -پزشکی

 دکتر حجازی       11:34-14:34    4.1

 6 دانشکده

با فرهنگ و  ییآشنا** 1 1444 8

 دفاع مقدس یارزشها

 استاد...           2

-  

              11 جمع کل واحدها

 * از دروس جبرانی در صورتی که در دوره ارشد گزرانده نشده باشد.

 ورت تکمیل ظرفیت تشکیل می گردد.از دروس اختیاری مازاد بر سرفصل به اختیار دانشجو انتخاب در ص **

 

 

 



 

 

 2042-2041سال تحصيلي  نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در

 1044مهر  روديواول     نيمسال    3 ترم          888 کد رشته:           دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها
 نام استاد

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1

کنترل بهداشتی گوشت و  1 40 1
 فرآورده ها

دکتر هدایت      16-10      2
 حسینی

 خانم دکتر شجاعی

 PHD دانشکده

کنترل بهداشتی گوشت و  1 404 2
 فرآورده ها

دکتر هدایت      18-16      1
 حسینی

 خانم دکتر شجاعی

 PHD دانشکده

  - دکتر م. حسینی           1 کارآموزی در عرصه 1 13 3

سیستم های اطالع رسانی * 1 134 4
 تئوری -پزشکی

 دکتر حجازی       01:01-01    4.1
 6 دانشکده

سیستم های اطالع رسانی * 1 131 5
 عملی -پزشکی

4.1    00:01-

01:01 
 دکتر حجازی      

 6 دانشکده

**اصول و مبانی مدیریت خطر  1 1441 6
 حوادث و بالیا

 مجازی           2
-  

              7 جمع کل واحدها

 * از دروس جبرانی در صورتی که در دوره ارشد گزرانده نشده باشد.

 به بعد به صورت مجازی برگزار می گردد. 1044از دروس اجباری برای ورودی **

  



 

 

 2042-2041سال تحصيلي  نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در

 اول                                                 نيمسال                    888 کد رشته:       غذاییدکتری بهداشت و ایمنی مواد  رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 )خانمها و آقایان(

 محل تشكيل

 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1
 

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه0

  -            16 پایان نامه 1 224 1

2                  

              16 جمع کل واحدها

 

 

 

 

 


