
 بسمٍ تعالي
 

 پششكي و خدهات بهداشتي درهاني كزهانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گزایش كنتزل كيفي و بهداشتي(          وبه بعد94ورودی سته    بزناهه هدوى هقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )تزم اول( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )تزم دوم( كد درس  پيشنياس
 اد واحدتعد

 پيشنياس
 عولي نظزی عولي نظزی

  2 1اوذیطٍ  31013 وذارد  2 يجمعیت خاوًادٌ داوص 31024
 وذارد

 1 2 ضىاسي میکزيبیًلًصی عمًمي ي اوگل 39001
 وذارد

  2 اصًل مذیزیت  39013
 وذارد

  3 ادبیات فارسي 31006
 وذارد

  3 سبان عمًمي 31007
 وذارد

  2 قزآنتفسیز مًضًعي  31018
 وذارد

 1  (1تزبیت بذوي ) 31008
 وذارد

  3 ریاضیات 39002
 وذارد

 1 2 ضیمي آلي 39014
 وذارد

 1 2 فیشیک  39003
 وذارد

  2 فیشیًلًصی 39015
 وذارد

 1 2 ضیمي عمًمي 39004
 وذارد

 1 2 ضیمي تجشیٍ 39016
 ضیمي عمًمي

 1 2 بیًضیمي عمًمي 39006     
 ضیمي آلي

  99 وع كلج   99 جوع كل 

 

 

 

 

 

 



 بسمٍ تعالي
 

 پششكي و خدهات بهداشتي درهاني كزهانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گزایش كنتزل كيفي و بهداشتي(                وبه بعد94ورودی سته    بزناهه هدوى هقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )تزم سوم( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )تزم چهارم( سكد در  پيشنياس
 تعداد واحد

 پيشنياس
 عولي نظزی عولي نظزی

 1اوذیطٍ   2 2اوذیطٍ  31014 وذارد  2 آئیه سوذگي 31015

 آمار مقذماتي  2 َای بزرسي ي پضيَصريش       39026 فیزیک/ضیمي عمًمي 1 2 ضیمي فیشیک 39005

 سبان عمًمي  2 صيسبان تخص 39018 ریاضیات  2 آمار مقذماتي 39017

 2 2 میکزيبیًلًصی مًاد غذایي  39019 وذارد 5/0 5/0 اصًل کامپیًتز 31011
میکزيبیًلًصی 

عمًمي ياوگل 

 ضىاسي

  2 آب ي فاضالب  39008
ضیمي عمًمي/میکزيبیًلًصی 

 عمًمي ياوگل ضىاسي
 2 2 تجشیٍ مًاد غذایي 39020

پیطىیاس یا َم ویاس 

ضیمي مًاد غذایي با

(2) 

  3 (2ضیمي مًاد غذایي ) 39021 بیًضیمي عمًمي  3 (1ضیمي مًاد غذایي ) 39009
ضیمي مًاد غذایي 

(1) 

  2 بُذاضت ي ایمىي صىایع غذایي 39010
میکزيبیًلًصی عمًمي ياوگل 

 ضىاسي
  3 اصًل مُىذسي صىایع غذایي 39022

ریاضیات/ضیمي 

 فیشیک

      وذارد  2 اصًل اقتصاد ي مذیزیت صىعتي  39011

      فیشیًلًصی/بیًضیمي عمًمي  2 اصًل تغذیٍ 39012

      (1تزبیت بذوي ) 1  (2تزبیت بذوي ) 31009

  02 جوع كل   02 جوع كل 

 



 بسمٍ تعالي

 پششكي و خدهات بهداشتي درهاني كزهانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گزایش كنتزل كيفي و بهداشتي(             وبه بعد94ورودیسته            بزناهه هدوى هقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )تزم پنجن( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )تزم ششن( كد درس  پيشنياس
 تعداد واحد

 پيشنياس
 عولي نظزی عولي نظزی

 وذارد  2 تاریخ ي امامت 31016 مًاد غذایي میکزيبیًلًصی  2 میکزيبیًلًصی صىعتي  39023

  2 َای وگُذاری مًاد غذایياصًل ي ريش 39024
مًاد غذایي/  میکزيبیًلًصی

/ اصًل 2ضیمي مًاد غذایي

 مُىذسي صىایع غذایي
  2 اصًل طزاحي کارخاوجات صىایع غذایي 39031

اصًل مُىذسي صىایع 

 غذایي

 وذارد  2 اوقالب اسالمي 31017 2ضیمي مًاد غذایي 1 1 تجشیٍ دستگاَي مًاد غذایي 39025

 1 2 2کىتزل کیفیت مًاد غذایي  39032 وذارد  2 تاریخ فزَىگ ي تمذن اسالم ي ایزان 31021
کىتزل کیفیت مًاد 

 1غذایي

  2 صىایع سبشی ي میًٌ ي کىسزي 39039
اصًل ي  پیص ویاس یا َم ویاس با

 َای وگُذاری مًاد غذایيريش
  1 َای غذایيمسمًمیت 39033

ذایي/ مًاد غ میکزيبیًلًصی

 2ضیمي مًاد غذایي

 2 2 (1کىتزل کیفیت مًاد غذایي) 39027
مًاد غذایي/  میکزيبیًلًصی

 تجشیٍ مًاد غذایي
  2 صىایع بستٍ بىذی              39034

َای وگُذاری اصًل ي ريش

 مًاد غذایي

  2 صىایع گًضت 39028
اصًل ي  پیص ویاس یا َم ویاس با

 َای وگُذاری مًاد غذایيريش
  2 صىایع ضیز ي لبىیات 39035

مًاد غذایي/  میکزيبیًلًصی

/ اصًل 2ضیمي مًاد غذایي

 مُىذسي صىایع غذایي

  2 صىایع قىذ 39029
اصًل ي  پیص ویاس یا َم ویاس با

 َای وگُذاری مًاد غذایيريش
  2 صىایع ريغه 39036

/ اصًل 1ضیمي مًاد غذایي

 مُىذسي صىایع غذایي

  2 صىایع غالت 39030
اصًل ي  اس یا َم ویاس باپیص وی

 َای وگُذاری مًاد غذایيريش
  2 صىایع قىادی ي وًضیذوي 39037

َای وگُذاری اصًل ي ريش

 مًاد غذایي

          

  98 جوع كل   02 جوع كل 



 بسمٍ تعالي
 

 پششكي و خدهات بهداشتي درهاني كزهانشاهدانشگاه علوم

 علوم و صنایع غذایي ) گزایش كنتزل كيفي و بهداشتي(             وبه بعد94 ورودیه         ستبزناهه هدوى هقطع          كارشناسي پيو
 

 نام درس )تزم هفتن( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )تزم هشتن( كد درس  پيشنياس
 تعداد واحد

 پيشنياس
 عولي نظزی عولي نظزی

  1 اثز فزایىذ بز مًاد غذایي 39038
وگُذاری َای اصًل ي ريش

 مًاد غذایي
  2  کارآمًسی در عزصٍ صىایع ضیز ي لبىیات 39044

  1 سمیىار 39040
ريضُای بزرسي يپضيَص/ پیص 

ویاس یا َم ویاس با اثزفزایىذبزمًاد 

 غذایي/سبان تخصصي
  2  کارآمًسی در عزصٍ سبشی ي میًٌ ي کىسزي 39046

  2  ًسی در عزصٍ صىایع وًضابٍ ي قىادیکارآم 39047  2  کارآمًسی در عزصٍ صىایع گًضت 39041

  2  کارآمًسی در عزصٍ صىایع ريغه 39048  2  کارآمًسی در عزصٍ صىایع قىذ 39042

39043 
کااارآمًسی در عزصااٍ صااىایع مزاکااش کىتاازل 

 کیفیت مًاد غذایي
 2       

          

  92  جوع كل   8 جوع كل 

 

 اهضای هدیز گزوه
 

 

 

 


