
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

  

  

  

  

  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

  )بعد و 99ورودي (علوم و مهندسی صنایع غذایی  کارشناسی پیوسته وس رشتهدر لیست

  )واحد 35(پایه  علوم  جدول دروس

  نام درس
  تعداد واحد

  نیاز پیش
  عملی  نظري

 - - 3 1ریاضیات 

 1ریاضیات  - 3 2ریاضیات 

  1 2 شیمی عمومی 

 شیمی عمومی  1 2 شیمی آلی 

 شیمی عمومی  1 2 شیمی تجزیه 

 - 1 2 فیزیک عمومی

 - - 3 بیولوژي سلولی 

 - 1 2 میکروبیولوژي عمومی  

  شیمی آلی  -  3  بیوشیمی عمومی 

  -  1  1  رسم فنی و نقشه کشی

 1ریاضیات  1 2 آمار و احتماالت 

 - 1 2 کاربرد کامپیوتر 

   35جمع کل واحدها   8  27  جمع 

  

 

  )واحد  6( انتخابی  -تخصصی جدول دروس

  نام درس
  تعداد واحد

  نیاز پیش
  عملی  نظري

  اجباري    2  دفاع مقدس 

اصول نکهداري مواد غذایی، اصول  1 1 اصول فرآوري خشکبار 

 )1(مهندسی صنایع غذایی 

 شیمی تجزیه - 2 تصفیه آب و فاضالب 

 کاربرد کامپیوتر  1 2 برنامه نویسی کامپیوتر 

 تکنولوژي پس از برداشت - 2 سردخانه و انبار 

، میکروبیولوژي تصفیه آب و فاضالب - 2 بهداشت و ایمنی موادغذایی 

 عمومی 

میکروبیولوژي مواد غذایی، عملیات  - 2 صنایع تخمیري

 میکروبیولوژي مواد غذایی

 - - 2 شیمی فیزیک مواد غذایی

 - - 2 غذاهاي فراسودمند 

صنعتی سازي تولید 

محصوالت غذایی سنتی 

 ایران 

2 - - 

 تغذیه  - 2 تغذیه درمانی 

زبان انگلیسی تخصصی 

 شیمی

 زبان عمومی - 2

 )2(تکنولوژي قند، شمی مواد غذایی  - 2 صنایع قنادي 

محیط زسیت و کارخانجات 

 صنایع غذایی 

تصفیه آب و فاضالب، میکروبیولوژي مواد  - 2

 غذایی، عملیات میکروبیولوژي مواد غذایی

طراحی واحدهاي عملیاتی در 

 کارخانه 

 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1 2

آوري بازیافت و تبدیل فن 

ضایعات کشاورزي و صنایع 

 غذایی

3 - - 

 - - 1 سمینار 

مدیریت منابع آب و انرژي در 

 صنایع غذایی  

3 - - 

استانداردسازي و کنترل 

 تقلبات در صنایع غذایی

 تجزیه مواد غذایی  1 2

 - - 2 غذاهاي حالل 

 

  )واحد77(  الزامی -جدول دروس تخصصی

  نام درس
  تعداد واحد

  نیاز پیش
  عملی  نظري

 - - 3 اقتصاد و مدیریت صنعتی  

 آمار و احتماالت   1 2 طرح آزمایشات 

 - 1 2 تکنولوژي پس از برداشت 

 بیولوژي سلولی  - 3   علوم پایه کشاورزي

 - 2  گاھی عملیات کار

  میکروبیولوژي عمومی   1  2  )1(میکروبیولوژي مواد غذایی

  )1(میکروبیولوژي مواد غذایی  1  1  )2(میکروبیولوژي مواد غذایی

  همزمان با بیوشیمی عمومی   -  3  )1(شیمی مواد غذایی 

  )1(شیمی مواد غذایی   -  2  )2(شیمی مواد غذایی 

اصول مهندسی صنایع غذایی 

)1(  

  1ریاضیات   -  3

، شیمی )2(شیمی مواد غذایی   2  1  تجزیه مواد غذایی 

  تجزیه

، )2(ی شیمی مواد غذای  -  3  اصول نکهداري مواد غذایی 

  )2(میکروبیولوژي مواد غذایی

  -  3    )1(کارآموزي 

اصول مهندسی صنایع غذایی 

)2( 

 )1(اصول مهندسی صنایع غذایی  - 3

 1 2   تکنولوژي گوشت و شیالت 
، )2(ی شیمی مواد غذای

 )2(میکروبیولوژي مواد غذایی

 )2(شیمی مواد غذایی  1 2 تکنولوژي روغن 

 )2(شیمی مواد غذایی  1 2   تکنولوژي غالت 

  -  3  تکنولوژي شیر و فرآورده ها 
، )2(شیمی مواد غذایی 

  )2(مواد غذاییمیکروبیولوژي 

عملیات تکنولوژي شیر و فرآورده 

  ها
-  1  

، )2(ی شیمی مواد غذای

  )2( میکروبیولوژي مواد غذایی

  اصول نگهداري مواد غذایی  1  2  کنسرو سازي 

  )1(اصول مهندسی صنایع غذایی   1  2  تکنولوژي قند 

  -  2  اصول بسته بندي مواد غذایی 
، اصول )2(شیمی مواد غذایی 

  نگهداري مواد غذایی

  )2(شیمی مواد غذایی   -  2  صنایع آشامیدنی ها 

مهندسی صنایع عملیات واحد در 

  غذایی
  )2(اصول مهندسی صنایع غذایی     3

اصول طراحی کارخانجات صنایع 

  غذایی 
2  1  

عملیات واحد در مهندسی صنایع 

  غذایی 

  )2(شیمی مواد غذایی   -  3  تغذیه 

 طرح آزمایشات - 3 کنترل کیفیت مواد غذایی 

  -  3  -  )2(کار آموزي 

   77جمع کل واحد ها    21  56  جمع 

  

 آموزشی دوره واحدهاي جمع جدول
  

  تعداد واحد  نوع درس

  26  عمومی

  35  پایهعلوم 

  77  الزامی -تخصصی

  6  انتخابی -تخصصی

  144  جمع واحدهاي دوره

 



  

  )واحد 26(جدول دروس عمومی 

  نام درس
 که واحدي تعداد  تعداد واحد

  شود باید پاس
  نیاز پیش

  عملی  نظري

س
رو

د
 

ی
وم

عم
 

ف
ار

مع
 

ی
الم

س
ا

  

 اسالم نظري مبانی گروه

  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس دو(

  0  2  )معاد و مبدأ( 1 اسالمی اندیشه

4  

 ---  

  )معاد و مبدأ( 1اسالمی  اندیشه  0  2  )امامت و نبوت( 2 اسالمی اندیشه

  ---   0  2  اسالم در انسان

  ---   0  2  اسالم در سیاسی و اجتماعی حقوق

 اسالمی اخالق گروه

  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  0  2  )تربیتی مباحث بر تکیه با( اخالق فلسفه

2  

 ---  

  ---   0  2  )مفاهیم و مبانی( اسالمی اخالق

  ---   0  2  )کاربردي اخالق( زندگی آئین

  ---   0  2  اسالم عملی عرفان

 اسالمی انقالب گروه

  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  0  2  ایران اسالمی انقالب

2  

 ---  

  ---   0  2  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون با آشنایی

  ---   0  2  )ره( خمینی امام سیاسی اندیشه

 اسالمی تمدن تاریخ گروه

  )شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  0  2  اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ

2  

 ---  

  ---   0  2  اسالم صدر تحلیلی تاریخ

  ---   0  2  امامت تاریخ

 اسالمی منابع با آشنایی گروه

  شود گذرانده بایستی گروه این از درس یک(

  0  2  قرآن موضوعی تفسیر
2  

 ---  

  ----   0  2  البالغه نهج موضوعی تفسیر

  ---   3  0  3  فارسی عمومی

  ---   3  0  3  زبان عمومی

  ---   1  5/0  5/0  تربیت بدنی

  تربیت بدنی  1  1  0  )1(ورزش 

  ---   2  0  2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

  ---   2  0  2  دانش خانواده و جمعیت

  ---   1  0  1  )ره(امام ها و وصایاي حضرت  اندیشه

  .باشد می 12 این درس نمره قبولی  1  0  1  آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

  واحد 26  :جمع کل

  

از  )دو واحـد (به بعد، در یک نیمسال تحصیلی فقط یـک عنـوان درسـی     1388سازمان مرکزي دانشگاه، دانشجویان ورودي  23/10/87مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره   :مهم  نکته 

 .کنند اخذتوانند  می) واحد 4(درس  توانند انتخاب نمایند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر دو دروس معارف اسالمی را می

  

  »نکات مهمی از آیین نامه آموزشی «

  .توانند در هر ترمی مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردندمی» )ره( امام حضرت وصایاي و هااندیشه«و » قرائت و روانخوانی قرآن کریم«دروس 

  .رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس، الزامی است نامه آموزشی،آیین 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

  .اخذ شود  Bبایستی گذرانده شود و سپس درس  Aاست، یعنی درس   Bپیش نیاز درس  Aدرس  :مثال براي پیش نیاز

  .گرفته شود Bقبالً گذرانده نشده، بایستی همراه با   A، چنانچه Bاست، یعنی براي اخذ درس   Bهم نیاز درس  Aدرس  :نیازمثال براي هم

هاي درس یا دروس پیشنیاز شرکت نمـوده  در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کالس آیین نامه آموزشی، 23به استناد ماده 

هاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس یـا  دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالتواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد، می

  .گردد حذف نمی) اعم از قبولی یا ردي(نیاز و همچنین نمره درس یا دروس وابسته دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند و یا آن را حذف نماید، نمره درس یا دروس پیش

اخـذ نمایـد؛     Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس  الذکر، می فوق  23را انتخاب واحد داشته ولی نگذرانده است؛ طبق ماده  Aاست، دانشجو درس   Bپیش نیاز درس  Aدرس  :مثال

  .شود حذف نمی Bرا نگذراند درس  Aولیکن اگر درس 

واحد درسی باقیمانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شـده باشـد بـا     24که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر در مواردي  آیین نامه آموزشی، 19ماده  2به استناد تبصره 

  .تواند تمام واحدهاي درسی باقیمانده را، ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراندنظر گروه آموزشی می

واحـد   2+ واحـد درسـی    14(تواند اخـذ کنـد   واحد درسی دیگر می 14نماید، بغیر از دو واحد کارآموزي فقط وقتی دانشجو کارآموزي را انتخاب می  آیین نامه کارآموزي، 4-2استناد بند به 

  .اخذ نماید) رآموزيواحد کا 2+واحد درسی 22(واحد  24تواند مجموعاً در مورد دانشجویان ترم آخر، دانشجو می) کارآموزي

واحد درسـی انتخـاب    14باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بیشتر از  12دانشجویی که میانگین نمراتش در یک نیمسال کمتر از  آیین نامه آموزشی، 45به استناد ماده 

  .نماید


