
 فرد یروزیپدکتر  ،0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه -
 یکنسرو ساز

 (ی)عمل
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

    کارشناسی  

- 

 ییغذا یمنیا

 تیفی)سالمت و ک

 (ییمواد غذا

 یفراور یمبان

 یاهیمحصوالت گ

 (ی)عمل

 حضور در گروه

 یها یفناور

در مواد  شرفتهیپ

 ییغذا

 حضور در گروه
 یکشنبه

  دکتری  کارشناسی دکتری 

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 یدنیآشام عیصنا

 ها

 یفراور یمبان

 دوشنبه یاهیمحصوالت گ

 کارشناسی یکارشناس    

- 
 ییغذا عیصنا

 شرفتهیپ

و  ساتیتأس

 زاتیتجه

 عیکارخانجات صنا

 ییغذا

 حضور در گروه

 نینو یها یفناور

 یدر بسته بند

 ییمواد غذا

محصوالت  یفراور

 عاتیو ضا یجانب

 ییمواد غذا
 شنبه سه

 ارشد کارشناسی دکتری  دکتری کارشناسی ارشد 

 جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

و  ساتیتأس

 زاتیتجه

 عیکارخانجات صنا

 ییغذا

 یکنسروساز

 چهارشنبه (ی)مجاز

 کارشناسی دکتری    



 ضازادباری، دکتر ر0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز در گروهحضور  -
 شنبه

      

- 
 حضور در گروه

 راهو ن نماز
 یولوژیکروبیم

 (ی)مجاز یعموم
 حضور در گروه

 یفناور ستیز

 یکشنبه ییمواد غذا

 کارشناسی ارشد  کارشناسی   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
مواد  یوتکنولوژیب

 ییغذا

 یولوژیکروبیم

 دوشنبه یصنعت

 ارشد کارشناسی دکتری    

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

 نینو یروش ها

 ییشناسا

در مواد  یکروبیم

 ییغذا

 یکروبیم ریتخم
 شنبه سه

 دکتری دکتری    

 حضور در گروه حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 

 



 ، دکتر اسمعیلی0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

 راهو ن نماز در گروهحضور  -

 هایفرآورده

زنبورعسل و 

 کاربرد آنها

 حضور در گروه حضور در گروه
 یکشنبه

   ارشد کارشناسی   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 یکیزیخواص ف

 ییمواد غذا

 یاصول مهندس

 دوشنبه 0 ییغذا عیصنا

 کارشناسی  ارشد یکارشناس    

 راهو ن نماز حضور در گروه -

انتقال  یها دهیپد

در  شرفتهیپ

مواد  یمهندس

 ییغذا

 شرفتهیپ یرئولوژ

 ییمواد غذا

 یاصول طراح

 عیصنا زاتیتجه

 ییغذا
 شنبه سه

 کارشناسی ارشد دکتری دکتری   

 حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

 یاصول طراح

 عیصنا زاتیتجه

 (ی)عمل ییغذا
 چهارشنبه

 کارشناسی ارشد     

 

 



 علیزاده، دکتر 0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز حضور در گروه -
 یمیش

 دراتیکربوه

و  ریش یتکنولوژ

 2فراورده ها 
 حضور در گروه

 شنبه

  کارشناسی کارشناسی ارشد   

- 

 حضور در گروه

 راهو ن نماز

 یندهایفرآ

مواد  یرحرارتیغ

 ییغذا

 شاتیطرح آزما

 ییغذا عیدر صنا

 (ی)عمل

 ونیفرموالس

 یفراورده ها

 ییغذا
 یکشنبه

 دکتری کارشناسی ارشد یکارشناس   

- 
 کیزیف یمیش

 دهایدروکلوئیه
 راهو ن نماز

جلسه شورای 

 آموزشی دانشکده

و  ریش یتکنولوژ

 2فراورده ها 

 (ی)عمل

 یها میآنز یمیش

 ییمواد غذا

 شرفتهیپ
 دوشنبه

 دکتری کارشناسی   دکتری 

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه سه

      

 حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

 شاتیطرح آزما

 ییغذا عیدر صنا

 (ی)مجاز
 چهارشنبه

 کارشناسی     

 

 



 ، دکتر الماسی0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 دهایپیل یمیش
مواد  یمیش

 0 ییغذا
 راهو ن نماز

حضور در مدیریت 

جامعه و  ارتباط با

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت
 شنبه

     کارشناسی کارشناسی ارشد

مواد معطر  یمیش

 یا هیو ادو

روغن  یتکنولوژ

 یخوراک یها

 (ی)عمل

 راهو ن نماز

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

با جامعه و ارتباط 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت
 یکشنبه

     کارشناسی دکتری

 کیزیف یمیش

 دهایدروکلوئیه

مواد  یمیش

 0 ییغذا
 راهو ن نماز

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت
 دوشنبه

     کارشناسی دکتری

روغن  یتکنولوژ

 یخوراک یها

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

 راهو ن نماز

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت
 شنبه سه

      کارشناسی

- 

مدیریت حضور در 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

 جلسه گروه راهو ن نماز

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

حضور در مدیریت 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت
 چهارشنبه

      

 



 ، دکتر پیرسا0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز یعموم یمیش -
 یعموم یمیش

 (ی)عمل
 هیتجز یمیش

حسگرها در 

 شنبه ییغذا عیصنا

 کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی  کارشناسی 

 یعموم یمیش

 (ی)عمل
 راهو ن نماز یعموم یمیش

 یعموم یمیش

 (ی)عمل

 هیتجز یمیش

 (ی)عمل
 حضور در گروه

 یکشنبه

  کارشناسی کارشناسی  کارشناسی کارشناسی

 حضور در گروه حضور در گروه یعموم یمیش یعموم یمیش حضور در گروه -
 دوشنبه

   کارشناسی کارشناسی  

 یعموم یمیش یعموم یمیش
 یعموم یمیش

 (ی)عمل

 یروش ها

استخراج و خالص 

محصوالت  یساز

 یوتکنولوژیب

 حضور در گروه حضور در گروه
 شنبه سه

   دکتری کارشناسی کارشناسی کارشناسی

 یعموم یمیش

 (ی)عمل
 حضور در گروه حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه

 چهارشنبه

      کارشناسی

 

 

 



 

 محترمی، دکتر 0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 گروهحضور در  حضور در گروه قند یتکنولوژ راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

   کارشناسی   

- 
 حضور در گروه

 راهو ن نماز
قند  یتکنولوژ

 (ی)عمل
 حضور در گروه حضور در گروه

 یکشنبه

   کارشناسی   

 یسیزبان انگل

 (ی)مجاز یتخصص

 یکیزیخواص ف

 ییمواد غذا

 (ی)عمل

غالت  یتکنولوژ

 (ی)عمل
 حضور در گروه

 ییغذا عیصنا

 شرفتهیپ
 حضور در گروه

 دوشنبه

  کارشناسی ارشد  کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی

- 
 ییغذا عیصنا

 شرفتهیپ
 راهو ن نماز

 یها یفناور

در  شرفتهیپ

 غالت عیصنا

 حضور در گروه غالت یتکنولوژ
 شنبه سه

  کارشناسی کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

 گروهحضور در  حضور در گروه جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 



 ، دکتر قیطران پور0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز حضور در گروه -
 وتریکاربرد کامپ

 (ی)عمل
 حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

   کارشناسی   

پس از  یتکنولوژ

 برداشت

انتقال  یها دهیپد

 ییغذا عیدر صنا
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز

 یکشنبه

     کارشناسی ارشد کارشناسی

انتقال  یها دهیپد

 ییغذا عیدر صنا

واحد در  اتیعمل

 عیصنا یمهندس

 (ی)عمل ییغذا

 حضور در گروه گروهحضور در  حضور در گروه

واحد در  اتیعمل

 عیصنا یمهندس

 ییغذا
 دوشنبه

 کارشناسی    کارشناسی ارشد کارشناسی

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه سه

      

 جلسه گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 وتریکاربرد کامپ

 (ی)مجاز
 حضور در گروه

 چهارشنبه

  کارشناسی    

 

 

 

 



 ، دکتر امیری0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00011-00001 00001-01011 01011-1001 
 ساعت

 ایام هفته

- 
 یفرصت مطالعات

 ارتباط با صنعت
 راهو ن نماز

 یفرصت مطالعات

 ارتباط با صنعت

 یمطالعاتفرصت 

 ارتباط با صنعت

 یفرصت مطالعات

 شنبه ارتباط با صنعت

      

- 

ها و  کینتیس

 یراکتورها

 ییایمیوشیب

 یولوژیکروبیم

 0 ییمواد غذا

 (ی)عمل

 یندهایفرآ

مواد  یرحرارتیغ

 ییغذا

 یفناور ستیز

 ییمواد غذا

 (ی)عمل

 یولوژیکروبیم

 یکشنبه 0 ییمواد غذا

 کارشناسی  کارشناسی ارشد ارشد کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد 

 (2) ییغذا عیصنا
 یاصول نگهدار

 ییمواد غذا

 یولوژیکروبیم

 (ی)عمل یصنعت

 یولوژیکروبیم

 (ی)عمل یعموم

مواد  یوتکنولوژیب

 ییغذا
 حضور در گروه

 دوشنبه

  دکتری کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی

بر  ندهایاثر فرآ

 هاسمیکروارگانیم

 اهمیو آنز

 یاصول نگهدار

 ییمواد غذا

 یولوژیکروبیم

 2 ییمواد غذا

 (ی)عمل

 حضور در گروه

 نینو یروش ها

 ییشناسا

در مواد  یکروبیم

 ییغذا

 یولوژیکروبیم

 شنبه سه 2 ییمواد غذا

 کارشناسی دکتری  کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد

- 
 یفرصت مطالعات

 ارتباط با صنعت
 جلسه گروه راهو ن نماز

 یفرصت مطالعات

 ارتباط با صنعت

 یفرصت مطالعات

 چهارشنبه ارتباط با صنعت

      

 

 


