
 

 

 

 2042-2041سال تحصيلي  نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در
 1041ورودی اول  نيمسال     1 ترم       888کد رشته:      Ph.Dمقطع    های غذا و تغذیهسیاست رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 دواح

 ساعات تشكيل هر کالس درسهاپيش 
زمان 

 امتحان
 نام استاد

 محل تشكيل

سا تاریخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 1 شنبه 3 2 1
ع
 ت

 کالس ساختمان

 6 دانشکده آقای دکتر جهان مهر    23-21      - 3 اقتصاد خرد 2 21 1

 خانم دکتر رضازاده       8-21   - 2 ارزیابی وضعیت تغذیه جامعه تئوری 2 21 2

 دکتر کالنتری

 دکتر امیدوار

 PHD دانشکده

 PHD  خانم دکتر رضازاده       21-21   - 2 ارزیابی وضعیت تغذیه جامعه عملی 2 221 3

  دانشکده هاشمی پرستدکتر     8-21       1 ریاضی عمومی 2 21 4

 PHD دانشکده خانم دکتر امیدوار    21-21      - 1 تاریخ تفکر در حوزه غذا و تغذیه 2 32 5

آقای دکر عینی       23-21    - 1 عیت، محیط و تغذیهجم 2 6 6

 زیناب

 آقای دکتر کالنتری

  دانشکده

7 2231 2 سیستم های اطالع رسانی پزشکی- 

 نظری

1.1 

 

 آقای دکتر حجازی      21:31-21    -
  دانشکده

 -*سیستم های اطالع رسانی پزشکی 2 1231 8

 عملی

 آقای دکتر حجازی      22:31-21:31    - 1.1
  دانشکده

دفاع  یبا فرهنگ و ارزشها ییآشنا** 2 2111 9

 مقدس

 استاد...          - 1
  دانشکده

              11 واحدهاجمع کل 

 
.برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده اند 

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

 . (ثبت می شود )اقتصاد خرد طبق ترم بندیمیشود اقتصاد خرد اجرا ن 



 

 

 

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

 1044مهر  اول  نيمسال      3ترم       888کد رشته:      Ph.Dمقطع    های غذا و تغذیهسیاست رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 دواح

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس درسهاپيش 
 نام استاد

 محل تشكيل

 1 شنبه 2 1
 شنبه

 کالس ساختمان ساعت تاریخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2

معرفی و تفهیم سیاستهای مبتنی  1 11 1
 برعلم به مخاطبین تئوری

تحلیل  1
سیاست 

های غذا و 
 18تغذیه 

 

 PhD دانشکده زادهی دکتر یزد   1-8     118

معرفی و تفهیم سیاستهای مبتنی بر  1 111 2
 علم به مخاطبین عملی

تحلیل  1
سیاست 

های غذا و 
 18تغذیه

  زادهی دکتر یزد   11-1     118

دکتر محمدی     14-12     - نظری 2 امنیت غذایی و توسعه 1 21 3
 نصرآبادی

 دکتر محمودی
 8 دانشکده

 2 اقتصاد در سیاست کشاورزی 1 34 0
 نظری

 دکتر پاک روان   10-12      -
 PhD دانشکده

عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی  1 18 5
تعیین کننده در دریافت و محیطی 

 غذا و فعالیت بدنی

2 
 نظری

اقتصاد 
 12خرد

 

اقتصاااااااااد 

 13کالن

 دکتر امیدوار     15-13  
 دکتر عینی زیناب

 12 دانشکده

تحلیل سیاست های غذا و تغذیه  1 18 8
 تئوری

آمار حیاتی  2
 7پیشرفته

 دکتر شمس    15-13    

 PhD دانشکده

تحلیل سیاست های غذا و تغذیه  1 118 7
 عملی

آمار حیاتی  1
 7پیشرفته

 دکتر عینی زیناب        

  

 مجازی         - 2 و مکمل یرانیبا طب ا ییآشنا* 1 144 8
  

             13 جمع کل واحدها

  مازاد بر سرفصل به اختیار دانشجو انتخاباز دروس اختیاری *

 1-12دوشنبه شد.  جرا میا این ترم (فرآیند های سیاست گزاری غذا و تغذیه)  درس دکتر تکیان 1041ورودی  همزمان با



 

 

 

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

 11 ورودي      اول     نيمسال        0ترم    888کد رشته:     Ph.Dمقطع    های غذا و تغذیهسیاست رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 دواح

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس درسهاپيش 
 نام استاد

 محل تشكيل

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

1 
انتخابهای غذایی و رفتارهای  1 22

 تغذیه ای
 دکترحقیقیان     14-8     - 2

 دکتر امیری
 2 دانشکده

تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه  1 23 2
 ای)تئوری(

 دکترجهان مهر      10-13    - 1

  دانشکده

تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه  1 123 3
 ای)عملی(

 دکترجهان مهر      18-10    - 1

  دانشکده

روشهای تحلیل پیشرفته  1 28 0
 سیاستهای غذا و تغذیه

 دکترعینی زیناب      12-14    - 3
 دکترحقیقیان

 

  دانشکده

 دکترقدسی    13-15      12 2 اقتصاد خانوار 1 25 5
 8 دانشکده دکترفرامرزی

 دکتر هدایت حسینی    14-12       عملی2 استانداردهای ایمنی غذایی 1 214 8
 دکتر اسکندری

 دکتر مفید
  

              11 جمع کل واحدها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 اول                                  نيمسال           888رشته: کد      Ph.Dمقطع    های غذا و تغذیهسیاست رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 دواح

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس درسهاپيش 
 نام استاد

 محل تشكيل

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

              24 پایان نامه 1 224 1

                  

              22 جمع کل واحدها

 

 

 


