
 بسمه تعالي
 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گرایش كنترل كيفي و بهداشتي(          39ورودی سته    برنامه مدون مقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )ترم اول( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم دوم( كد درس  پيشنياز
 تعداد واحد

 پيشنياز
 عملي نظری عملي نظری

 ندارد  1 2اندیشه  42024 ندارد  1 وجمعیت خانواده دانش 42013

 ندارد  1 اصول مدیریت  39013 ندارد 2 1 شناسي  میکروبیولوژی عمومي و انگل 40002

 ندارد  4 زبان عمومي 31007 ندارد  4 ادبیات فارسي 42003

 ندارد 2  (2تربیت بدني ) 31008 ندارد  1 زبان پیش 42003

 ندارد 2 1 شیمي آلي 39014 ندارد  4 ریاضیات 40001

 ندارد  1 فیزیولوژی 39015 ندارد 2 1 فیزیک  40004

 شیمي عمومي 2 1 شیمي تجزیه 39016 ندارد 2 1 شیمي عمومي 40003

 شیمي آلي 2 1 بیوشیمي عمومي 39006     

  93 جمع كل   93 جمع كل 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي
 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گرایش كنترل كيفي و بهداشتي(          39ورودی سته    برنامه مدون مقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )ترم سوم( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم چهارم( كد درس  پيشنياز
 احدتعداد و

 پيشنياز
 عملي نظری عملي نظری

 2اندیشه   1 1اندیشه  42023 ندارد  1 آئین زندگي 42023

 ندارد  1 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 42012 فیریک/شیمي عمومي 2 1 شیمي فیزیک 40003

 زبان عمومي  1 زبان تخصصي 40023 ریاضیات  1 آمار مقدماتي 40023

 1 1 میکروبیولوژی مواد غذایي  40020 ندارد 3/0 3/0 مپیوتراصول کا 42022

میکروبیولوژی 

عمومي وانگل 

 شناسي

  1 آب و فاضالب  40003
شیمي عمومي/میکروبیولوژی 

 عمومي وانگل شناسي
 1 1 تجزیه مواد غذایي 40010

پیشنیاز یا هم نیاز 

شیمي مواد غذایي با

(1) 

  4 (1شیمي مواد غذایي ) 40012 ي عموميبیوشیم  4 (2شیمي مواد غذایي ) 40000
شیمي مواد غذایي 

(2) 

  1 بهداشت و ایمني صنایع غذایي 40020
میکروبیولوژی عمومي وانگل 

 شناسي
  4 اصول مهندسي صنایع غذایي 40011

ریاضیات/شیمي 

 فیزیک

      ندارد  1 اصول اقتصاد و مدیریت صنعتي  40022

      /بیوشیمي عموميفیزیولوژی  1 اصول تغذیه 40021

      (2تربیت بدني ) 2  (1تربیت بدني ) 42000

  02 جمع كل   02 جمع كل 

 



 بسمه تعالي

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم

 ي و بهداشتي(علوم و صنایع غذایي ) گرایش كنترل كيف   39و30ورودیسته            برنامه مدون مقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )ترم پنجم( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم ششم( كد درس  پيشنياز
 تعداد واحد

 پيشنياز
 عملي نظری عملي نظری

 ندارد  1 تاریخ و امامت 42023 مواد غذایي میکروبیولوژی  1 میکروبیولوژی صنعتي  40014

  1 های نگهداری مواد غذایياصول و روش 40013

مواد غذایي/  میکروبیولوژی

/ اصول 1شیمي مواد غذایي

 مهندسي صنایع غذایي

  1 اصول طراحي کارخانجات صنایع غذایي 40042
اصول مهندسي صنایع 

 غذایي

 ندارد  1 انقالب اسالمي 42023 1شیمي مواد غذایي 2 2 تجزیه دستگاهي مواد غذایي 40013

 2 1 1کنترل کیفیت مواد غذایي  40041 دماتيآمار مق  1 های بررسي و پژوهشروش 40013
کنترل کیفیت مواد 

 2غذایي

  2 های غذایيمسمومیت 40044 ندارد  1 تفسیر موضوعي قرآن 42023
مواد غذایي/  میکروبیولوژی

 1شیمي مواد غذایي

 1 1 (2کنترل کیفیت مواد غذایي) 40013
مواد غذایي/  میکروبیولوژی

 تجزیه مواد غذایي
  1 صنایع بسته بندی              40043

های نگهداری اصول و روش

 مواد غذایي

  1 صنایع گوشت 40013
اصول و  پیش نیاز یا هم نیاز با

 های نگهداری مواد غذایيروش
  1 صنایع شیر و لبنیات 40043

مواد غذایي/  میکروبیولوژی

/ اصول 1شیمي مواد غذایي

 مهندسي صنایع غذایي

  1 صنایع قند 40010
اصول و  یش نیاز یا هم نیاز باپ

 های نگهداری مواد غذایيروش
  1 صنایع روغن 40043

/ اصول 2شیمي مواد غذایي

 مهندسي صنایع غذایي

  1 صنایع غالت 40040
اصول و  پیش نیاز یا هم نیاز با

 های نگهداری مواد غذایيروش
  1 صنایع قنادی و نوشیدني 40043

های نگهداری اصول و روش

 ذایيمواد غ

          

  98 جمع كل   02 جمع كل 



 بسمه تعالي
 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گرایش كنترل كيفي و بهداشتي(   39 ورودیسته         برنامه مدون مقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )ترم هفتم( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم هشتم( كد درس  نيازپيش
 تعداد واحد

 پيشنياز
 عملي نظری عملي نظری

  2 اثر فرایند بر مواد غذایي 40043
های نگهداری اصول و روش

 مواد غذایي
  1  کارآموزی در عرصه صنایع شیر و لبنیات 40033

  1 صنایع سبزی و میوه و کنسرو 40040
های نگهداری اصول و روش

 غذایي مواد
  1  کارآموزی در عرصه صنایع غالت 40033

  2 سمینار 40030

روشهای بررسي وپژوهش/ 

پیش نیاز یا هم نیاز با 

اثرفرایندبرمواد غذایي/زبان 

 تخصصي

40033 
کارآموزی در عرصه سبزی و میوه و 

 کنسرو
 1  

 40033  1  کارآموزی در عرصه صنایع گوشت 40032
شابه و کارآموزی در عرصه صنایع نو

 قنادی
 1  

  1  کارآموزی در عرصه صنایع روغن 40033  1  کارآموزی در عرصه صنایع قند 40031

40034 
کارآموزی در عرصه صنایع مراکزز کنتزرل   

 کیفیت مواد غذایي
 1       

          

  92  جمع كل   92 جمع كل 

 

 امضای مدیر گروه
 

 

 



 بسمه تعالي
 

 ت بهداشتي درماني كرمانشاهپزشكي و خدمادانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گرایش كنترل كيفي و بهداشتي(   30و 39ورودی سته         برنامه مدون مقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )ترم هفتم( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم هشتم( كد درس  پيشنياز
 تعداد واحد

 پيشنياز
 يعمل نظری عملي نظری

  2 اثر فرایند بر مواد غذایي 40043
های نگهداری اصول و روش

 مواد غذایي
  1  کارآموزی در عرصه صنایع شیر و لبنیات 40033

  1 صنایع سبزی و میوه و کنسرو 40040
های نگهداری اصول و روش

 مواد غذایي
  1  کارآموزی در عرصه صنایع غالت 40033

  2 سمینار 40030

وپژوهش/ روشهای بررسي 

پیش نیاز یا هم نیاز با 

اثرفرایندبرمواد غذایي/زبان 

 تخصصي

40033 
کارآموزی در عرصه سبزی و میوه و 

 کنسرو
 1  

 40033  1  کارآموزی در عرصه صنایع گوشت 40032
کارآموزی در عرصه صنایع نوشابه و 

 قنادی
 1  

  1  صه صنایع روغنکارآموزی در عر 40033  1  کارآموزی در عرصه صنایع قند 40031

40034 
کارآموزی در عرصه صنایع مراکزز کنتزرل   

 کیفیت مواد غذایي
 1       

        1 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 42012

  92  جمع كل   90 جمع كل 

 

 امضای مدیر گروه
 


