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9 ،212919440131323بیوشیمی مقدماتی1194401302

230194401346214(1)فیزیولوژی 2194401303

23 ،131194401320222انگل شناسی3194401311

23 ،232194401322122آمار حیاتی4194401305

23 ،3331944013251122زبان انگلیسی519000133

23 ،3341944013332122ادبیات فارسی619000132

235194401347125انقالب اسالمی719000231

1136194401321227تربیت بدنی 819000105

11 ،113719440133914میکروب شناسی عمومی9194401310

31138190002122بیوشیمی متابولیسم10194401312

239190002512اصول اپیدمیولوژی11194401308

20 ،140194401315119اکولوژی غذا و تغذیه12194401327

32 ،23 ،241194401329322جامعه شناسی پزشکی13194401307

41 ،16 ،22421944013351113(1)پاتو فیزیولوژی 14194401328

34 ،23 ،243194401336222دانش خانواده1515440367

244194401337232اصول روانشناسی و مشاوره16194401306

145194401338232آناتومی17194401304

246194401352134بهداشت عمومی18194401309

11947194401326132میکروب شناسی مواد غذایی19194401314

34 ،23 ،11148194401340122شیمی مواد غذایی20194401316

1491900011018اصول ایمونولوژی21194401323

21050190002232(1)تغذیه اساسی 22194401318

31051190002422(2)تغذیه اساسی 23194401319

252194401327120(2)فیزیولوژی 24194401345

34 ،2753194401330232 ،210داروشناسی2519440324

154194401331234روشهای مطالعه و یادگیری26194401301

42 ،1555194401332211اصطالحات پزشکی27194401334

45 ،256194401350244(1)اندیشه اسالمی 2819000211

45 ،257194401351244کارآموزی در عرصه صنایع غذایی

58194401349122، 23

59194401348125

60194401341237

61190002242

662190002472کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه 
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کارآموزی بخش غدد، قلب و عروق، گوارش، کلیه، جراحی و مراقبتهای ویژه، انکولوژی، 

کودکان، کلینیک های رژیم درمانی بیماران سرپایی، کلینیک های جانبازان و معلوالن، 

مدیریت خدمات غذایی

63

رم
ت

7(
10

حد
وا

)

مراکز روستایی،مراکزشهری و مراکزشهرستانی 

194401342

ژنتیک و تغذیه

کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی

آشنایی با دفاع مقدس

تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی

صنایع کمپوت و کنسرو

مکمل های غذایی

پروژه

رم
ت

6 (
19

حد
وا

)

صنایع گوشت 

صنایع شیر،لبنیات،وغالت

اصول تنظیم برنامه های غذایی

فیزیولوژی تغذیه

بهداشت ومسمومیت های غذایی

(2)پاتوفیزیولوژی  

تغذیه گروههای ویژه

مدیریت خدمات غذایی

ارزیابی وضعیت تغذیه

دارو-تداخل غذا

اصول نگهداری مواد غذایی

(2)اندیشه اسالمی 

زبان تخصصی تغذیه

تفسیر موضوعی قرآن

روش تحقیق در علوم تغذیه

2تربیت بدنی 

خدمات تغذیه ای در مراقبتهای اولیه بهداشتی

اصول آموزش ومشاوره تغذیه

(4)رژیم درمانی

تغذیه در دوره های زندگی

آیین زندگی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

(2)رژیم درمانی 

بیماریهای ناشی از سوء تغذیه

(1)رژیم درمانی 

آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی

سمینار

کاربرد رایانه در علوم تغذیه

(3)رژیم درمانی 

اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه 

اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی

97ورودی  (واحد132)جدول دروس کارشناسی پیوسته رشته علوم تغذیه 

نام درسکد         ردیف
یش نیاز یا پتعداد و نوع واحد

همزمان
  کدردیف

پیش نیازیا تعداد و نوع واحد

همزمان
نام درس


