
 
 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   9316-17نیمسال: دوم  9316 انی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری گرایش تغذیه طیور ورودی:برنامه درسی و امتح

 91/99/9316ها: شروع کالس             99/99/16تاریخ انتخاب واحد: 
س روز و ساعت تشکیل کال برنامه امتحان  شماره نام استاد 

کالس   

 کد تعداد واحد
هرشت   

 ردیف عنوان درس کد درس

هچهارشنب تاریخ ساعت بهسه شن  هیکشنب دوشنبه  هشنب   تئوری عملی جمع 

21-21 6/4/79    6-4 
 کربوهیدرات

4-1 
 هاچربی

 دکتر کامران  
 طاهرپور و 
 دکتر علی 

 جوخطیب

  -رفتهتغذیه پیش 11141112 141 3 - 3 4و  7
 لیپیدها و هادراتیکربوه

2 

21-21 1/4/79  دکتر محمد   )ت( 4-6 )ت( 4-1   
 اکبری

  –تغذیه پیشرفته  11141117 141 3 - 3 4و  7
 مواد معدنی

1 

 3 سمینار 11141112 141 2 - 2  استاد راهنما       

 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   9316-17نیمسال: دوم      9311دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری ورودی:  برنامه درسی و امتحانی
ادنام است روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 آزمون جامع 11141121 141    گروه       

              1 

              3 

 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   9316-17نیمسال: دوم  9311 :  دکتری ورودی:دوره حانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و امت

 91/99/9316: هاشروع کالس          99/99/16تاریخ انتخاب واحد: 
ادنام است روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 رساله دکتری 11141122 141  14  گروه       

              1 

              3 

 

   9316-17نیمسال: دوم  9313برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری ورودی: 
ادنام است روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 رساله دکتری 11141122 141  14  گروه       

              1 

              3 

 

   9316-17نیمسال: دوم  9312برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری ورودی: 
ادنام است روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 رساله دکتری 11141122 141  14  گروه       

              1 

              3 

 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   9316-17نیمسال: دوم    9311دوره:  کارشناسی ارشد  ورودی:    لوم دامیتحانی دانشجویان رشته: عبرنامه درسی و ام

 91/99/9316ها: شروع کالس             99/99/16تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی جمع شنبه یکشنبه دوشنبه ه شنبهس چهارشنبه تاریخ ساعت

 دکتر فرشید  4-1  21-2   19/3/79 21-2
 نیافتاح

 تغذیه  41123112 123 3 - 3 4و  4
 نشخوارکنندگان

2 

21-21 1/4/79   21-21 
 دکتر 

 اکبری قرائی

21-21 
 دکتر 
 جوخطیب

 دکتر محمد 

 قرائی و اکبری 
دکتر علی 

 جوخطیب

 1 تغذیه طیور 41123121 123 3 - 3 7و  4

 دکتر کامران   6-4 4-1   5/4/79 21-21
 طاهرپور

 ها ویتامین 41123119 123 3 - 3 7و  4
 و مواد معدنی

3 

 دکتر یحیی 6-4 4-1    7/4/79 4-1
 محمدی 

 های روش 41123113 123 3 - 3 7و  4
 پیشرفته آماری

4 

 
 با نام و یاد خدا
 شاورزیاداره آموزش دانشکده ک

 2376-79نیمسال:   دوم   سال تحصیلی:      2374برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی   دوره:  کارشناسی ارشد   ورودی:  
ادنام است روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهشنسه   هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 پایان نامه 41123115 123 6   گروه       

              1 

              3 

 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   9316-17نیمسال: دوم    2376 نشجویان رشته: علوم دامی   دوره: کارشناسی    ورودی:برنامه درسی و امتحانی دا

 91/99/9316ها: شروع کالس             99/99/16تاریخ انتخاب واحد: 
هکد رشت تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان  ردیف عنوان درس کد درس 

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب  هیکشنب دوشنبه   تئوری عملی جمع شنبه 
 2 دروس معارف 21112111 125 1 - 1 -         12/3/79 4-1

 1 زبان عمومی 21111112 125 3 - 3 -   )ت( 1-4  )ت( 4-1  19/3/79 21-21

 )ع( 21-21  )ت( 21-21 32/3/79 21-2
 )ع( 4-1

 دکتر حسن   
 یرزادیش

 و سایت 4
 کامپیوتر

1 2 2 125 11125111 

 
آشنایی با 
 کامپیوتر

3 

 )ع( 21-2    6/4/79 21-21
 )ع(21-21

 4 شیمی آلی 11125125 125 1 2 3 و آزمایشگاه 7 گروه شیمی )ت( 4-1

 مهندس  )ت( 21-2     4/4/79 4-1
 علی نقی 

 شکری

 آشنایی با  11125144 125 1 - 1 4
 دامپروری ایران

5 

 محمد دکتر  )ت( 4-6  )ع( 2-21  )ع( 21-2 1/4/79 21-21
 اکبری قرائی

 بهداشت  11125131 125 2 2 1 4
 دام و طیور

6 

 مهندس جبار    )ع( 4-6 )ت( 2-21 )ع( 4-1 3/4/79 4-1
 جمالی

  وآمار  11125129 125 1 2 3 4
 احتماالت

9 

 اند را انتخاب نمایندهکنون نگذراندگروه معارف که تا دروسبا توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از  دانشجویان فوق باید  توجه:
 ت: تئوری   ع: عملی یا آزمایشگاه

 
 
 
 
 
 



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   9316-17نیمسال: دوم    2375ورودی:     : علوم دامی   دوره: کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 91/99/9316ها: السشروع ک             99/99/16تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

هکد رشت تعداد واحد  ردیف عنوان درس کد درس 

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب  هیکشنب دوشنبه   تئوری عملی جمع  شنبه 

 2 1اندیشه اسالمی  21112121 125 1 - 1 -       12/3/79 21-21

 1 فارسی عمومی 21111119 125 3 - 3 -  )ت( 1-4  )ت( 4-1   17/3/79 6-4

 )ع( 21-21    - -
 )ع( 4-1

 2 آز فیزیک گروه فیزیک 
2  125 31111126 

 آزمایشگاه 
 فیزیک

3 

 دکتر حاجی  )ع( 21-21  )ت( 6-4   1/4/79 21-2
 کریمی

7 3 
 هوا و اقلیم شناسی 11125112 125 1 2

4 

 )ع( 4-1  4/3/79 21-21
 )ع( 6-4

  کیانوش مهندس   )ت( 21-2
 کاویانیزرین

7 3 
2 1 125 11125135 

 تشریح 
 فیزیولوژی دام

5 

 مهندس   )ت( 2-21  )ت( 21-21  7/4/79 21-2
 جمالیجبار 

 3 7و  4
- 3 

125 
11125131 

 اصول ژنتیک
 دام و طیور 

6 

 مهندس   )ع( 4-6 )ع( 21-21 )ت( 21-2  6/4/79 4-1
 علی نقی 

 ریشک

7 1 
2 2 125 11125112 

 خوراک و 
 خوراک دادن

9 

 اند را انتخاب نمایندبا توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس گروه معارف که تا کنون نگذرانده دانشجویان فوق باید  توجه:
 ت: تئوری   ع: عملی یا آزمایشگاه

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   9316-17نیمسال: دوم    2374ورودی:      کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی   دوره:  

 91/99/9316ها: شروع کالس             99/99/16تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

سکال  

هکد رشت تعداد واحد  ردیف عنوان درس کد درس 

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب  هیکشنب دوشنبه  هشنب   تئوری عملی جمع  

6-4 19/3/79        
1 - 1 

125 
 

 تفسیر موضوعی
 نهج البالغه 

2 

 )ت( 4-1 5/4/79 4-1
 )ت( 6-4

 پروین مهندس     
 قادری نژاد

7 
3 - 3 

125 
 کشاورزیاقتصاد  11125111

1 

 )ت( 21-21    32/3/79 21-21
 )ع( 4-1 

 ناز دکتر گل 
 تاسلی

4 
3 2 1 

125 
 پرورش گوسفند 11125137

3 

 دکتر فرشید     )ت( 4-1  19/3/79 21-2
 نیافتاح

7 
1 - 1 

125 
 تغذیه گاو شیری 11125147

4 

 دکتر علی    )ع( 2-21 )ت( 21-21  1/4/79 21-21
 جوخطیب

4 
3 2 1 

125 
 پرورش طیور 11125132

5 

 مهندس   (ع) 2-21 (ت) 21-21   9/4/79 21-2
 علی نقی شکری

4 
3 2 1 

 ها طراحی ساختمان 11125152 125
 و تأسیسات طیور

6 

 مهندس     )ت(  4-6 )ع( 21-2 7/4/79 4-1
 جبار جمالی

7 
1 2 2 

125 
 پرورش بز 11125141

9 

 اند را انتخاب نمایندحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس گروه معارف که تا کنون نگذراندهبا توجه به اصال دانشجویان فوق باید  توجه:
 ت: تئوری   ع: عملی یا آزمایشگاه


