
 1398ورودی  علوم و صنایع غذایی –برنامه نیمسال اول کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی 

 تاریخ و ساعت 10-8 13-10 17-14

 رسم فنی و نقشه کشی 

 )گروه فنی(

 (8-11فارسی عمومی)

 )خانم قنبری(

 شنبه

 فیزیک عمومی 

 )گروه فنی( 

 (11-14)بیولوژی سلولی

 (خانم دکتر نماینده)

 (8-11) 1ریاضیات 

 )خانم احمدی(
 یکشنبه

 (10-12:30شیمی عمومی ) 

 )خانم مهندس بابایی(

 (8-10)1اندیشه اسالمی

 )آقای حاج محمدی(

 دوشنبه

 سه شنبه   

 چهارشنبه   

 پنجشنبه   

 

 1397 ورودی  علوم و صنایع غذایی –مهندسی کشاورزی  پیوستهکارشناسی  ترم سومبرنامه 

 تاریخ و ساعت 8 -10 10 -13 14 -17

 (15-17) 1میکروبیولوژی مواد غذایی

 )آقای دکتر بارانی(

 (11-14)اقتصاد و مدیریت صنعتی

 )خانم دکتر بهنامی فر(
 9:30-11تربیت

 (1066برادران)

8-30:9تربیت  

 (1065خواهران)
 )محمدیه( شنبه

 (14-17)  بیوشیمی عمومی

 )خانم دکتر نماینده(

 (11-14آمار و احتماالت )

 )خانم احمدی(

 یکشنبه 

 

 (15-16:30) 1تربیت بدنی 

(1027) 

 (12:30-15شیمی تجزیه )

 ()خانم مهندس بابایی

 (10-12) 2اندیشه اسالمی 

)( 

 دوشنبه  

 سه شنبه   

 چهارشنبه    

 پنجشنبه   

 

 



 1396علوم و صنایع غذایی  ورودی  –برنامه ترم پنجم کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی 

 تاریخ و ساعت 8 -10 10 -13 14 -17

 (14-17) 2اصول مهندسی صنایع غذایی

 )خانم دکتر نماینده(
 (11-14)اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

 )دکتر قارونی(

 (8-11) اقتصاد و مدیریت صنعتی
 )خانم دکتر بهنامی فر(

 شنبه

 (14-16) 2شیمی مواد غذایی 

 )مهندس کمالی(
 (10-13)طرح آزمایشات

)( 

 یکشنبه 

 (14-15:30) 1ورزش

 (مشتاق)آقای 

 (10-12)تاریخ تحلیلی اسالم

 )خانم کالهدوز(

 (8-9:30) 1ورزش

 )خانم کجینه باف(
 دوشنبه

 سه شنبه   

 چهارشنبه   

 پنجشنبه   

 

 1395علوم و صنایع غذایی  ورودی  –کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی  هفتمبرنامه ترم 

 تاریخ و ساعت 10-8 13-10 17-14

 تکنولوژی شیر و فرآورده ها 

 )آقای دکتر ایماندار(

 (11-13)اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک

 )خانم دکتر نماینده(

 (10:30-8:30کنسرو سازی  )

 (خانم دکتر نماینده)

 شنبه

 (15-17کنترل کیفی مواد غذایی )

 )آقای دکتر بارانی(

 (11-14تغذیه )

)( 

 2کارورزی 

 )آقای دکتر بارانی(

 یکشنبه

 دوشنبه  (13-15)جمعیت و تنظیم خانواده 

 سه شنبه   

 چهارشنبه   

 پنجشنبه   

 

 



 1397ورودی  علوم و صنایع غذایی –پیوسته مهندسی کشاورزی ناکارشناسی  سومبرنامه نیمسال 

 تاریخ و ساعت 10-8 13-10 17-14

 صنایع شیر و فرآورده های آن

 دکتر ایماندار()آقای 

 (11-13)تکنولوژی بسته بندی محصوالت غذایی

 )خانم دکتر نماینده(

 (8-11)اقتصاد کشاورزی
 )خانم دکتر بهنامی فر(

 شنبه

 (14-16) محیط زیست و عوامل زیست محیطی

)( 
 (11-14)اصول تغذیه

)( 

 (8-11)آشنایی با کامپیوتر

)( 
 یکشنبه

 دوشنبه  2اندیشه اسالمی 

 سه شنبه   

 چهارشنبه   

 پنجشنبه   

 


