
واحد عملیواحد نظرینوع درسنام درسکد درس

-2عمومیتاریخ اسالمیک درس از گرایش 

1-عمومی(1)تربیت بدنی 

-3علوم پایه(1)ریاضیات 528701

-2علوم پایه(1)فیزیک 528705

1-علوم پایه(1)آزمایشگاه فیزیک 528706

-3علوم پایهشیمی عمومی528709

21علوم پایهبرنامه نویسی رایانه528704

11تخصصی(1)نقشه کشی صنعتی 528712

-2عمومیاخالق اسالمییک درس از گرایش 

-3عمومیزبان انگلیسی

1-عمومی(2)تربیت بدنی 

-2علوم پایهشیمی آلی528710

-3علوم پایه(2)ریاضیات 528702

31تخصصیمیکروبیولوژی عمومی و مواد غذایی528715

-2علوم پایه(2)فیزیک 528707

1-علوم پایه(2)آزمایشگاه فیزیک 528708

-2عمومیانقالب اسالمییک درس از گرایش 

-3علوم پایه(معادالت دیفرانسیل) 3ریاضیات 528703

-3تخصصیبیوشیمی و شیمی مواد غذایی528714

-3تخصصیاستاتیک528713

-2تخصصی(1)مبانی مهندسی برق528726

1-تخصصی(1)آزمایشگاه مبانی مهندسی برق528727

-3تخصصیآمار مهندسی528716

-2علوم پایهمحاسبات عددی528711

-2عمومیآشنایی با منابع اسالمییک درس از 

-3تخصصیریاضیات مهندسی528717

-3تخصصیعلم مواد528724

-3تخصصی(1)مقاومت مصالح 528718

-3تخصصیترمودینامیک528720

-3تخصصیدینامیک528723

-3عمومیفارسی

-2عمومیدانش خانواده و جمعیت

-3تخصصی(1)مکانیک سیاالت 528719

1-تخصصیکارگاه ماشین ابزار و  ابزارسازی528739

-3تخصصیانتقال حرارت528721

-3تخصصی(1)عملیات واحد 528729

-2تخصصی(1)ماشین های صنایع غذایی 528732

-2عمومیمبانی نظری اسالمیک درس از گرایش 

21تخصصیابزار اندازه گیری و کنترل528741

-2تخصصیانتقال جرم528722

1-تخصصیکارگاه جو ش کاری و ورق کاری528738

-3تخصصی(1)طراحی اجزاء ماشین 528728

-3تخصصی(2)عملیات واحد 528730

-2تخصصی(2)ماشین های صنایع غذایی 528733



-3(اختیاری)تخصصی  طراحی مبدل های حرارتی528744

 واحد110ترم تابستان و پس از اخذ 6تخصصی(کارورزی)پروژه 528743

-2عمومیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  

-3تخصصیموازنه انرژِ ی و مواد528725

-3تخصصیخواص مهندسی بیولوژیکی528736

1-تخصصیآزمایشگاه خواص مهندسی  بیولوژیکی528737

-3تخصصی(3)عملیات واحد 528731

-2تخصصی(3)ماشین های صنایع غذایی 528734

2عمومییک درس از گرایش مبانی نظری اسالم

1-تخصصیآزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی528740

3تخصصیطراحی سیستمهای تبرید و سردخانه528742

÷2تخصصی صنایع غذاییهایاصول طراحی کارخانه528735



پیش نیاز

-

-

-

-

(1)همزمان با فیزیک 

-

-

-

-

-

-

شیمی عمومی

(1)ریاضیات 

-

(1)فیزیک - (1)ریاضیات 

(2)همزمان با فیزیک 

-          

(2)ریاضیات 

شیمی آلی

(1)ریاضیات  -(1)فیزیک 

(2)فیزیک 

(1)همزمان با مبانی مهندسی برق

(1)ریاضیات 

برنامه نویسی رایانه

-

 (3)ریاضیات 

شیمی عمومی

استاتیک

(1)ریاضیات 

(1)ریاضیات 

-

-

(1)ریاضیات 

سال دوم به بعد

ترمودینامیک

(1 )مقاومت مصالح

میکروبیولوژی عمومی و مواد غذایی-  بیوشیمی و شیمی مواد غذایی 

-

(3)ریاضیات  – (1)مبانی مهندسی برق

انتقال حرارت

سال دوم به بعد

دینامیک - (1 )مقاومت مصالح

(1)مکانیک سیاالت 

(1)ماشین های صنایع غذایی 



انتقال حرارت

-

ترمودینامیک

انتقال حرارت و انتقال جرم- (1 )مقاومت مصالح-(1)مکانیک سیاالت 

خواص مهندسی  بیولوژیکی و همزمان

انتقال حرارت

(2)ماشین های صنایع غذایی 

-

1،2،3ماشین های صنایع غذایی 

انتقال حرارت

(3)ماشین های صنایع غذایی 


