
 

 

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

 8048مهر ورودياول                                                نيمسال                                 8 ترم             188 کد رشته:كارشناسي علوم تغذيه                    رشته

 رديف

 رمز

در

 س

 درسنام  گروه
 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها
 نام استاد

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

 كالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

 3 دانشکده خ دكتر امین 83:34 84/20 9-82       - 3 ادبیات فارسي 8 088 1

 2 دانشکده آقای تاج آبادی 84:34 84/89    83-81    - 2 8انديشه اسالمي  8 488 2

 7 دانشکده خانم معصومي 84:34 84/28     83-81   - 2 اصول روانشناسي و مشاوره 8 174 3

 0 دانشکده دكتر رشیدخاني 84:34 84/84    84-82    - 2 آمار حیاتي 8 15 4

 88 دانشکده دكتر گشاده رو 84:34 84/25     9-88   - 2 8فیزيولوژی  8 104 5

 9 دانشکده دكتر صدر 84:34 84/80    1-84    - 8 آناتومي 8 11 6

 84 دانشکده دكتر قرباني 83:34 84/87 83-81       - 2 بیوشیمي مقدماتي تئوری 8 12 7

 دكتر شاكری  -   1-82      - 8 بیوشیمي مقدماتي عملي 2و8 134 8
 - آزمايشگاه

 3 دانشکده آقای بهرامي 83:34 84/82 81-87       - 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 8 458 9

 02دختر   844484 11

  07تا 

 

 58پسر 

 52و 

(8تربیت بدني) دانشگاه  -        - 8 

 - دانشگاه

 - مجازی مجازی   مجازی   - 2 اصول و مباني مديريت خطر حوادث و باليا 8 8448 11

  دانشکده   -   84-82       زنگ فرهنگ   12

              21 جمع کل واحدها

 دانشجويان مي توانند امتحان دروس يک واحدی را در زمان امتحانات میان ترم با هماهنگي آموزش برگزار كنند.
 بر اساس كد های تعريف شده روزهای زوج دخترانروزهای فرد پسران  --*اوين، جنب بیمارستان طالقاني دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي واحد تربیت بدني 

ت از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جه(   1888444 ) حضوری واحد 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس آشنايي درس -
 موزش تماس بگیريد.اطالعات بیشتر با آ

 
 



 

 

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

 8044بهمن ورودياول                                                     نيمسال                                           2 ترم                   188 کد رشته:كارشناسي علوم تغذيه             رشته

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

 كالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

 7 دانشکده دكتر باژن 83:34 84/25 83-81       - 8 روشهای مطالعه و يادگیری 8 184 1

 82 دانشکده دكتر رشیدخاني 84:34 84/87    83-81    - 2 اصول اپیدمیولوژی 8 194 2

 2 دانشکده دكتر گشاده رو 1:34 84/20     83-81   - 2 2فیزيولوژی  8 108 3

 1 دانشکده دكتر اسکندری 84:34 84/82   83-81     - 8 میکروبشناسي پزشکي تئوری 8 584 4

 - آزمايشگاه خانم شهراز - - 1-82       - 8 میکروبشناسي پزشکي عملي 8 524 5

 8 دانشکده آقای سوری 83:34 84/89   81-87     - 2 تفسیر موضوعي نهج البالغه 8 412 6

 7 دانشکده دكتر زند 84:34 84/84    9-82   134 12 3 بیوشیمي متابولیسم تئوری 8 51 7 

 - آزمايشگاه دكتر زند - -    1-82    134 12 8 بیوشیمي متابولیسم عملي 2و8 55 8

 9 دانشکده دكتر حقیقیان  84:34 84/28  84-82      - 2 جامعه شناسي پزشکي 8 11 11

دكتر سلطاني  83:34 84/80     9-82   - 3 زبان انگلیسي عمومي 8 024 11

 مقدم

 دانشکده
 

 - - مجازی   مجازی   - 2 آشنايي با طب ايراني و مکمل 8 844 12

 - دانشکده      84-82       زنگ فرهنگ   13

              21 جمع کل واحدها

 .امتحان دروس يک واحدی را در زمان امتحانات میان ترم با هماهنگي آموزش برگزار كننددانشجويان مي توانند 

ت از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جه(   1888444 ) حضوری واحد 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس درس آشنايي -
 اطالعات بیشتر با آموزش تماس بگیريد.



 

 

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

 8044مهر ورودياول                                نيمسال                     3ترم                                            188 کد رشته:            كارشناسي علوم تغذيه       رشته       

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

 تعداد

 واحد

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشکیل هر كالس پیش درسها

 )خانمها و آقايان(

 محل تشکیل

 كالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 8

 2 دانشکده دكتر مهرداد محمدی 1:34 84/21 1-84       - 2 بهداشت عمومي 8 54 1

 دكتر شاكری 83:34 84/84  84-82     51 55 2  8تغذيه اساسي  8 704 2

 دكتر سعیدپور

 88 دانشکده

 دكترنصراله زاده 84:34 88/8  83-85     51 55 3 2تغذيه اساسي  8 71 3

 دكتر حجازی

 دكتر حکمت دوست 

 دكتر ياری

 88 دانشکده

 1 دانشکده دكتر هدايت حسیني 1:34 84/25   81-87    524 584 8 میکروبشناسي مواد غذايي تئوری 8 514 0

  1-82    524 584 8 میکروبشناسي مواد غذايي عملي 3و2و8 59 1

87-83 

 - آزمايشگاه دكتر هدايت حسیني - -  

 2 دانشکده آقای خادم رابع  83:34 84/82 81-87        2 2انديشه اسالمي  8 482 5

7 
نیمههه 83-81   134 12 8 شیمي مواد غذايي تئوری 8 784

 ماول تر

 دانشکده دكتر مرتضويان 84:34 84/81   
 

1 
 1-82  134 12 8 شیمي مواد غذايي عملي 3و2و8 724

87-83 

 دكتر عابدی - -    

 - آزمايشگاه

 3 دانشکده دكتر مفید 1:34 84/89     1-84  59 514 724و784 8 اصول نگه داری مواد غذايي 8 744 9

84 
دكتر زارعي / دكتر شیخ  83:34 84/20 84-82     984 55 51 2 داروشناسي 8 14

 االسالم
 9 دانشکده

 82 دانشکده دكتر كريمي 1:34 84/28  1-84      - 8 اصول ايمونولوژی 8 344 88

نیمه 83-81    024 8 اصطالحات پزشکي* 8 984 82

 دوم ترم

 دانشکده دكترپورولي 84:34 84/80   
84 

نیمه 83-81    024 8 اصطالحات پزشکي 2 984 83

 دوم ترم

 دوستدكترحکمت  84:34 84:80   

 دكتر اصغری

 دانشکده
88 

 84 دانشکده دكتر نیستاني 84:34 84/87    84-82    - 8 انگل شناسي پزشکي 8 224 80

              89 جمع كل واحدها

  2يا  8بر حسب شماره دانشجويي)فرد يا زوج( انتخاب  گروه درس با دو استاد در دو كالس مجزا برگزار میشود *

ت از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جه(   1888444 ) حضوری واحد 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس درس آشنايي -
 اطالعات بیشتر با آموزش تماس بگیريد.



 

 

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

 99بهمن ورودي                   اول                   نيمسال                          4ترم                                              811کد درس :                                                    كارشناسي علوم تغذيه     رشته            

ردي

 ف

 رمز

در

 س

 نام درس گروه
 تعداد

 احدو

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

 9 دانشکده دكتر هاديان 83:34 84/80 1-84     224 524 584 2 غذاييبهداشت و مسمومیت های  8 57 8

 9 دانشکده دكتر داودی 84:34 84/87  83-81    984 108 104 2 8پاتوفیزيولوژی  8 33 2

 2 دانشکده دكتر طبیبي 83:34 84/84    84-82   71 704 2 فیزيولوژی تغذيه 8 75 3

 دكتر میرمیران 1:34 84/21     84-82  71 704 8 اصول تنظیم برنامه غذايي 8 71 0

 دكتر اصغری

 0 دانشکده

 دانشکده دكتر حقیقیان 84:34 84/89 84-82      71 704 8 اكولوژی غذا و تغذيه 8 794 1
88 

 دانشکده آقای طوسي 83:34 84/28     83-81    2 انقالب اسالمي ايران 8 438 5
9 

دختر  844488 7

و12و18

13 

 14پسر 

 دانشگاه با هماهنگي دانشگاه  - -        844484 8 2**تربیت بدني

- 

 دانشکده دكتر پورولي 1:34 84/20    1-84    984 2 زبان تخصصي تغذيه 8 774 1
2 

 دكتر حقیقیان  84:34 88/8  1-84     71 704 2 ارزيابي وضعیت تغذيه تئوری 8 19 9

 دكتر رضازاده

 دكتر رزاز

 دانشکده

84 

  دانشکده دكتر رضازاده - -  84-82     71 704 8 ارزيابي وضعیت تغذيه عملي 8 94 84

آقای هاشمي  84:34 84/82    83-81     2 دانش خانواده وجمعیت)خواهران( 8 434 88

 كاشاني

 دانشکده
3 

آقای هاشمي  84:34 84/82    81-87     2 دانش خانواده و جمعیت)برادران( 2 434 82

 كاشاني
  دانشکده

  724 784 8 اثر فرآيند بر ارزش مواد خوراكي 8 734 83
 دكتر حجازی 83:34 84/25    84-1

 1 دانشکده

              89 جمع كل واحدها



 

 

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

 99مهر  ورودي              اول                                   نيمسال                                         1 ترم                             188 کد رشته:كارشناسي علوم تغذيه                رشته

ردي

 ف

 رمز

در

 س

 نام درس گروه
 تعداد

 واحد

 زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 نام استاد

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

شن

 به

 كالس ساختمان ساعت تاريخ

 دكتر نصراله زاده 1:34 84/84     84-82   71 2 8رژيم درماني  8 914 8

 دكتر سعید پور

 0 دانشکده

 88 دانشکده دكتر شريعت پناهي 83:34 84/87  1-84      71 2 2رژيم درماني  8 954 2

 7 دانشکده دكتر شانوش 1:34 84/20  84-82      33 2 2پاتوفیزيولوژی  8 334 3

0 
 8 غذا-تداخل دارو 8 84

14   
دكتر  84-1

 اصغری
 

دكتر  84-1

 رازقي
  84/21 1:34 

 دكتر رازقي

 دكتر اصغری

 دانشکده
3 

1 
114 

8 

 3 تغذيه در دوره های زندگي

 دكتر كالنتری 83:34 88/8    85-83  71 704 71

 دكتر امیدوار

 دكتر رضازاده

 دانشکده
8 

 بیماری های ناشي از  8 904 5

 سوء تغذيه

2 71 704 19 

94 

 دكتر كالنتری  83:34 84/80    82-84 

 دكتر رزاز

 دانشکده
3 

خدمات تغذيه در مراقبت های اولیه  8 17 7

 بهداشتي

 دكتر كالنتری 1:34 84/28   81-83    94 19 2

 دكتر قدسي

 دكتر باژن

 دانشکده
 

 دكتر عیني زيناب 1:34 84/82  هفته های زوج 83-81      71 8 كاربرد رايانه در علوم تغذيه 8 12 1

 دكتر رضازاده
 سايت

 دكتر عیني زيناب 1:34 84/82  فرد 83-81      71 8 كاربرد رايانه در علوم تغذيه 2 12 9

 دكتر رضازاده
 سايت

 2 دانشکده آقای مستقیم 83:34 84/89   81-87      2 آيین زندگي 8 423 84

 دكتر اسالمیان  1:34 84/25     83-81  71 704 8 ژنتیک و تغذيه 8 88 88

 شاكریدكتر 

 دانشکده
 

 - دانشکده      84-82       زنگ فرهنگ   

              81 جمع كل واحدها

از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل (   1888444 ) حضوری واحد 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس درس آشنايي -. دانشجويان مي توانند امتحان دروس يک واحدی را در زمان امتحانات میان ترم با هماهنگي آموزش برگزار كنند

 اطالعات بیشتر با آموزش تماس بگیريد.رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جهت 



 

 

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

 91بهمن  ورودياول                                     نيمسال                                     5 ترم               188 کد رشته:                علوم تغذيه   مقطع كارشناسيرشته 

 رديف
 رمز

 درس
 نام درس گروه

تعدا

 د

 واحد

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

 كالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

 دكتر امیدوار 84:34 84/87    84-82  93 92 194 2 اصول برنامه ريزی در  تغذيه جامعه 8 114 1
 دكتر باژن
 دكتر قدسي

 1 داشکده

  داشکده دكتر رضازاده 1:34 88/8   1-84   71 94 19 2 تغذيه گروههای ويژه 8 154 2

 88 داشکده دكتر باژن 84:34 84/80 1-84     11 114 174 8 اصول آموزش و مشاوره تغذيه تئوری 8 92 3

 دكتر امیدوار - - 84-82     11 114 174 8 اصول آموزش و مشاوره تغذيه عملي 8 93 4
 دكتر باژن

  داشکده

دكتههر  1-84   954 914 2 3رژيم درماني  8 918 5

 سهراب

82-84 

 دكتر طبیبي

82-84 

 دكتر رازقي

 دكتر رازقي 84:34 84/21 
 دكتر سهراب
 دكترطبیبي

 1/0/84 داشکده

 دكتر حکمت دوست 1:34 84/20  1-84     954 914 2 0رژيم درماني  8 958 6
 دكتر حجازی

 3 داشکده

  داشکده دكتر سهراب 84:34 84/82    1-84   71 704 8 مديريت خدمات غذايي تئوری 8 418 7

  داشکده دكتر سهراب - -    83-81   71 704 8 مديريت خدمات غذايي عملي 8 481 8

 84-82      14 8 مکمل های غذايي  8 48 9

 دكتر رازقي

81-83 

دكتههههههر 

 اصغری

 دكتر رازقي 1:34 84/89
 دكتر اصغری

 7/0 داشکده

 دكتر شريعت پناهي 83:34 84/84   83-81    94 19 8 آشنايي با تفسیر داده های پاراكلینیکي 8 484 11
 دكتر حکمت دوست

 7 داشکده

 2 داشکده آقای خديوی 83:34 84/28    81-87      2 تاريخ تحلیلي صدر اسالم 8 402 11

              16 جمع کل   

ت از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جه(   1888444 ) حضوری واحد 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس درس آشنايي -
 اطالعات بیشتر با آموزش تماس بگیريد.

 
 



 

 

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

 91مهر ورودياول                                            نيمسال                            7ترم                        188 کد رشته:كارشناسي علوم تغذيه                   رشته

 رديف

 رمز

در

 س

 نام درس گروه
 تعداد

 واحد

 استادنام  زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

ساختما ساعت تاريخ شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

 ن

 كالس

 دكترعیني زيناب 83:34 84/84       194 15 8 ش تحقیق در علوم تغذيه*رو 8 974 1
 دكتر رضازاده

 دكتر رشیدخاني
 دكتر حقیقیان

  داشکده

 704 71 8 *سمینار  8 914 2
19 

94 
   81-83    

 دكتر رزاز
 دكتر اسالمیان

 دكتر اصغری

  دانشکده

 دكتر مرتضويان           8 كارآموزی صنايع شیر و لبنیات 8 842 3
 دكتر مفید

  

   دكتر شجاعي           8 كمپوت و كنسرو-كارآموزی صنايع 8 843 4

 دكتر باژن           2 روستا PHCكارآموزی  8 8414 5
 دكتر رشیدخاني

  

 دكتر رزاز           2 شهر PHCكارآموزی  8 8454 6
 دكتر حقیقیان

  

   دكتر رضازاده           2 شهرستان PHCكارآموزی  8 847 7

هماهنگي  –همه اساتید           974 2 پروژه  8 994 8
 با گروه

  

   مجازی           2 *طب سنتي و مکمل* 8 844 9

              14 جمع کل واحدها

 يک واحد و با كد درس جديد ارائه شده است.  91*اين دروس طبق آخرين  بازنگری برای ورودی بعد از مهر 

 ند و تا زمان فارغ التحصیلي فرصت داريد اين درس را پاس نمايید.از دروس اجباری است كه بايد طي فراخوان اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ثبت نام نماي **

ت از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جه(   1888444 ) حضوری واحد 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس درس آشنايي -
 اطالعات بیشتر با آموزش تماس بگیريد.
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 را پاس نمايید. از دروس اجباری است كه بايد طي فراخوان اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ثبت نام نمايند و تا زمان فارغ التحصیلي فرصت داريد اين درس *

ت از دروس اختیاری خارج از دروس سرفصل رشته است برای كلیه ترم ها ارائه شده، درصورت تکمیل ظرفیت كالس تشکیل مي گردد، درصورت لزوم جه(   1888444 ) حضوری احدو 2 با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس درس آشنايي -
 اطالعات بیشتر با آموزش تماس بگیريد.

 

 

 رديف

 رمز

در

 س

 نام درس گروه
 تعداد

 واحد

 نام استاد زمان امتحان ساعات تشكيل هر کالس پيش درسها

 )خانمها و آقايان(

 محل تشكيل

 کالس ساختمان ساعت تاريخ شنبه1 شنبه0 شنبه 3 شنبه 2 شنبه 8 شنبه 3 2 1

   دكتر اصغری            8 يي بیمارستانمديريت بخش غذا 8 8414 1

 دكتر زند            8 آزمايشگاه تشخیص طبي 8 849 2

 دكتر اسالمیان

  

   دكتر حجازی            8 بخش بیماری های كودكان 8 8844 3

 دكتر سعیدپور            8 مشاوره بیماران سرپايي 8 8884 4

 دكتر رازقي

  

   دكتر حکمت دوست            8 بخش گوارش، كبد، پانکراس 8 8824 5

   دكتر نصراله زاده            ccu  8بخش قلب، عروق و  8 8834 6

   دكتر سهراب            8 بخش ديابت غدد درون ريز 8 8804 7

   دكتر شريعت پناهي            ICU 8بخش  8 8814 8

   دكتر طبیبي            8 بخش كلیه 8 8854 9

   مجازی            2 طب سنتي و مکمل* 8 844 11

               11 جمع کل واحدها


