بسمه تعالی
برنامه هفتگی  :دکتر زرهه مظلوم

نیمسال  :دوم

گروه :تغذهی

سال

تحصیلی79-79 :
ساعت
01-01

8-01

04-01

روزهای هفته

شورای عالی غذا

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی

مباحث جاری تغذهی -سالن کنفرانس2

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی
تغذهی بالینی-سالن کنفرانس2

تغذهی بالینی و کارربدی-2کالس 22

ردمان گاه امام رضا

مدرییت تغذهی بیماران-سالن کنفرانس2

چهارشنبه

تغذهی بالینی و کارربدی-3سالن کنفرانس2

سمینار دکترا  /سمینار کارشناسی

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر موسی صالحی

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
8-01

01-01

04-06

روزهای هفته

شنبه

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

اکولوژی غذا وتغذهی-کالس 22

بسمه تعالی
-------------------------

برنامه هفتگی  :دکتر محمد حسن افتخاری

نیمسال  :دوم

گروه :تغذهی

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
01-01

8-01

01-01

روزهای هفته

شورای عالی غذا

شنبه

ردمان گاه امام رضا

یکشنبه

دوشنبه

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

مباحث جاری تغذهی-سالن کنفرانس2

تغذهی بالینی و کارربدی-2کالس22

سه شنبه

تغذهی بالینی-سالن کنفرانس2

چهارشنبه

مدرییت تغذهی بیماران-سالن کنفرانس2

تغذهی بالینی و کارربدی-3سالن کنفرانس2

سمینار دکترا  /سمینار کارشناسی

بسمه تعالی
----------------

برنامه هفتگی  :دکتر احمدی

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
01-01

8-01

01-01

روزهای هفته
شنبه

تغذهی و رژیم غذا یی داروسازی

تغذهی ردمانی -3کالس3

یکشنبه
دوشنبه

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

تغذهی کارربدی و بالینی -2کالس 22

تغذهی ردمانی -3کالس7

سه شنبه

چهارشنبه

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر سیاوش باباجعفری

گروه :تغذهی

سال تحصیلی79-79 :

نیمسال  :دوم

ساعت
8-01

01-01

01-01

روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

پاتو فیزیولوژی ارشد-سالن کنفرانس2

ردمان گاه امام رضا

شورای عالی غذا  -تغذهی ردمانی-3کالس3

کارآموزی بالینی
تغذهی ردمانی -کالس8

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

سه شنبه

چهارشنبه

تغذهی ردمانی-3کالس7

کارآموزی بالینی

تغذهی پیشرفته -2سالن کنفرانس2

تغذهی ردمانی-2کالس22

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر سید جلیل معصومی

گروه :تغذهی

سال تحصیلی79-79 :

نیمسال  :دوم

ساعت
8-01

01-01

01-01

روزهای هفته

پاتوفیزیولوژی کارشناسی ارشد

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

تغذهی و تغذهی ردمانی رپستاری 8-هفته دوم رتم

-

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

شورا ی عالی غذا

بسمه تعالی

برنامه هفتگی دکتر حجازی

گروه :تغذهی

سال تحصیلی79-79 :

نیمسال  :دوم

ساعت
8-01

01-01

01-01

روزهای هفته
شنبه

تغذهی و رژیم اهی غذا یی داروسازی

تغذهی ردمانی -3کالس3

یکشنبه

کارآموزی بالینی -تغذهی ردمانی-2کالس8

مباحث جاری تغذهی-سالن کنفرانس2

دوشنبه

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

سه شنبه

تغذهی ردمانی-3کالس7

کارآموزی بالینی

چهارشنبه

تغذهی ردمانی-2کالس22

ردمان گاه امام رضا -تغذهی بالینی و کارربدی -2کالس22

تغذهی پیشرفته -2سالن کنفرانس2
سمینار کارشناسی

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر اکرام زاده

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
01-01

8-01

01-01

روزهای هفته

شنبه

یکشنبه

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکترشیوا فقیه

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت

01-01

8-01

01-01

روزهای هفته
شنبه

خدمات تغذهی رد نظام مراقبت -کالس 4

ربانهم اهی تغذهی رد سطح جامعه -سالن کنفرانس2

یکشنبه

ربرسی و ارزیابی وضع تغذهی-سالن کنفرانس2

دوشنبه

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

چهارشنبه

روش تحقیق رد علوم بهدا شتی –کالس 323
تغذهی اساسی – 2کالس 22

شورای گروه

روشهای پیشرفته ژپوهش رد تغذهی

تغذهی ورزشی-سالن کنفرانس2

تغذهی اساسی – 2کالس / 22سمینار کارشناسی

سه شنبه

ل
تغذهی زپشکی نیب ا ملل

شورای عالی غذا  -سمینار ارشد علوم بهدا شتی رد تغذهی

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکترمعصوهم اخالقی

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
8-01

01-01

01-01

روزهای هفته
شنبه
یکشنبه

تغذهی جامعه-سالن کنفرانس 2

دوشنبه

تغذهی کارربدی –کالس22

تغذهی رد سالمندا ن -کالس2

سمینار ارشد علوم بهدا شتی رد تغذهی-سالن کنفرانس 2

ربرسی و ارزیابی وضع تغذهی-سالن کنفرانس2

تغذهی اساسی – 2کالس 22

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی
شورای گروه

سه شنبه
چهارشنبه

ل
تغذهی زپشکی نیب ا ملل

روشهای پیشرفته ژپوهش
تغذهی اساسی – 2کالس /22سمینار کارشناسی

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر اکبر زاده

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
01-01

8-01

04-06

روزهای هفته

شنبه

تغذهی زپشکی-

آموزش و مشاوره تغذهی-سالن کنفرانس2

سمینا ر کارشناسی ارشدعلوم بهدا شتی رد تغذهی

یکشنبه

ربرسی و ارزیابی وضع تغذهی-سالن کنفرانس2

دوشنبه

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

سه شنبه

اصول ربانهم رزیی و مدرییت-کالس22

شورای گروه-تغذهی رد دورانهای مختلف زندگی کالس23

چهارشنبه

ل
تغذهی زپشکی نیب ا ملل

تغذهی ورزشی-سالن کنفرانس2

تغذهی اساسی – 2کالس 22

تغذهی اساسی – 2کالس / 22سمینار کارشناسی

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر سهرابی

گروه :تغذهی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
01-01

8-01

04-06

روزهای هفته

شنبه

تغذهی زپشکی-

آموزش و مشاوره تغذهی-سالن کنفرانس2

سمینا ر کارشناسی ارشدعلوم بهدا شتی رد تغذهی
ربرسی و ارزیابی وضع تغذهی-سالن کنفرانس2

یکشنبه

تغذهی اساسی – 2کالس 22

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی

دوشنبه

سه شنبه

اصول ربانهم رزیی و مدرییت-کالس 21

شورای گروه-تغذهی رد دورانهای مختلف زندگی-کالس 23

چهارشنبه

ل
تغذهی زپشکی نیب ا ملل

تغذهی ورزشی-سالن کنفرانس2

تغذهی اساسی – 2کالس 22

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر سید محمد مظلومی

گروه :بهداشت و کنترل کیفی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
8-01

01-01

04-06

روزهای هفته
شنبه

جلسه شورای عالی غذا

یکشنبه

کمیته فنی معاونت غذا و دارو

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی -تحصیالت تکمیلی

دوشنبه

سه شنبه

سیستم اهی مدرییت ایمنی غذا –سالن کنفرانس 2

استاندا رداه و قوانین–سالن کنفرانس 2

حضور رد معاونت ژپوهشی

سمینار و رپوژه ارشد

چهارشنبه

بسمه تعالی

برنامه هفتگی  :دکتر عباسی

گروه :بهداشت و کنترل کیفی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
01-01

8-01

01-01

روزهای هفته

شیمی مواد غذا یی نظری-کالس22

شنبه

یکشنبه

کمیته فنی معاونت غذا و دارو-

بهداشت محیط رد صناعی غذا یی-سالن کنفرانس 2

ایمنی غالت  ،میوه و سبزی-آمفی ائترت

جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

دوشنبه

روشهای نموهن ربداری مواد غذا یی-سالن کنفرانس2

سه شنبه

چهارشنبه

شورای عالی غذا

شیمی مواد غذا یی عملی

سمینار و رپوژه ارشد

بسمه تعالی

شیمی مواد غذا یی عملی

برنامه هفتگی  :دکتر ربزیی

گروه :بهداشت و کنترل کیفی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
8-01

01-01

01-01

روزهای هفته

تأثیر فرایند رب ارزش غذا -کالس4

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

مواد خوراکی-دادکشنه داروسازی

کمیته فنی معاونت غذا و دارو-

بهداشت محیط رد صناعی غذا یی-سالن کنفرانس2

بهداشت مواد غذا یی –بهداشت محیط عملی
جلسه شورای آموزشی -ژپوهشی-تحصیالت تکمیلی

اصول و روشهای نگهدا ری مواد غذا یی-کالس22

سه شنبه

چهارشنبه

سمینار و رپوژه ارشد

بسمه تعالی

بهداشت مواد غذا یی –بهداشت محیط نظری-کالس9

برنامه هفتگی  :دکتر رحمدل

گروه :بهداشت و کنترل کیفی

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی79-79 :

ساعت
8-01

01-01

01-01

روزهای هفته

تأثیر فرایند رب ارزش غذا -کالس4

شنبه

بهداشت مواد غذا یی –بهداشت محیط عملی

یکشنبه
دوشنبه

اصول و روشهای نگهدا ری مواد غذا یی-کالس22

سه شنبه

سیستمهای مدرییت ایمنی غذا –سالن کنفرانس2

چهارشنبه

بهداشت مواد غذا یی –بهداشت عمومی-کالس5
بهداشت مواد غذا یی –بهداشت محیط نظری-کالس9

