
 
 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   7938-31دوم  نیمسال 7931 انی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری گرایش تغذیه طیور ورودی:برنامه درسی و امتح

 79/77/31ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

کالس   

 کد تعداد واحد
هرشت   

 ردیف عنوان درس کد درس

هچهارشنب تاریخ ساعت بهسه شن  بهیکشن دوشنبه  هشنب   تئوری عملی جمع 

21-21 6/4/89    21-21 
6-4 

 

دکتر خطیب جو   
 و 

 دکتر طاهرپور

 اتاق اساتید
 
1 

  چربی ها و 2823216 141 3 - 3
 ه طیوردر تغذی هادراتیکربوه

2 

21-21 1/4/89  1 مباحث نوین در تغذیه طیور 2823211 141 1 - 1 9 دکتر شیرزادی   )ت( 4-1   

1-4  4/4/89     21-9  3 بیوانرژتیک در تغذیه طیور 2823219 141 1 - 1 23 دکتر اکبری  

 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   7938-31دوم  نیمسال     7936:  دکتری ورودی: ته: علوم دامی دورهبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رش
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 2823224 141    گروه       

              1 

              3 

 
 
 
 
 



 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   7938-31دوم  نیمسال 7935 :  دکتری ورودی:دوره حانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و امت

 79/77/31ها: شروع کالس          8/77/31تاریخ انتخاب واحد: 
ه امتحانبرنام ادنام است روز و ساعت تشکیل کالس   هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 رساله دکتری 2823221 141  14  گروه       

              1 

              3 

 

   7938-31دوم  نیمسال 7934دوره:  دکتری ورودی: حانی دانشجویان رشته: علوم دامی برنامه درسی و امت
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 

41  گروه         2 رساله دکتری 2823221 141  

              1 

              3 

 

   7938-31دوم  نیمسال 7939برنامه 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   فردی عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 2 رساله دکتری 2823221 141  14  گروه       

              1 

              3 

 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   7938-31دوم  نیمسال   7931ورودی:    )گرایش طیور( ناسی ارشددوره:  کارش  تحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و ام

 79/77/7931ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ 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 شنبهدو سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 2 ها و عوامل ضد مغذی خوراک طیورافزودنی 2823232 123 2 - 2 23 دکتر طاهرپور    4-6  11/3/89 21-9

 1 گوارش و سوخت و ساز در طیور 2823231 123 2 - 2 23 دکتر شیرزادی     9-21 2/4/89 21-21

 3 تولید و فرآوری خوراک طیورهای روش 2823218 123 2 - 2 23 دکتر خطیب جو    21-9  3/4/89 21-21

  در تغذیه طیور ها و مواد معدنیویتامین 2823211  3  3 23+23 دکتر طاهرپور    1-4 1-4 1/4/89 1-4

دکتر خطیب جو     21-21 4-6 18/3/89 4-1
 و دکتر اکبری

 4 پیشرفته تغذیه طیور 2823239 123 3 - 3 23+23

 
 م و یاد خدابا نا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 7938-31دوم  نیمسال   7936دوره:  کارشناسی ارشد  ورودی:    تحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و ام
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 پایان نامه 2823291 123 6   گروه       

              3 

 
 



 
 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   7938-31دوم  نیمسال   7931ورودی:    )گرایش نشخوار(برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی  دوره:  کارشناسی ارشد

 79/77/7931ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

 یتئور عملی جمع شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

21-9 11/3/89  4-6  2 ها و عوامل ضد مغذی خوراک دامافزودنی 2823238 123 2 - 2 9 ایدکتر فتاح ن    

21-21 2/4/89  8-01  1 گوارش و سوخت و ساز در دام 2823241 123 2 - 2 21 دکتر فتاح نیا    

21-21 1/4/89  01-01  3 رش در دامفیزیولوژی گوا 2823243 123 2 - 2 21 خانم تاسلی    

1-4 3/4/89 01-01  

1-4  

 1 خانم تاسلی    
4 

3 
 

3 
 2823242 

 در تغذیه دام ها و مواد معدنیویتامین
 

4-1 18/3/89 8-01  1-4  4 نشخوارکنندگانتغذیه  2823241 123 3 - 3 21+21 دکتر فتاح نیا    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   38-31نیمسال: دوم    7931 دوره: کارشناسی    ورودی:  نشجویان رشته: علوم دامیی و امتحانی دابرنامه درس

 79/77/7931ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ انتخاب واحد: 
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

کد 

 درس

 ردیف عنوان درس

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب   تئوری عملی جمع شنبه یکشنبه دوشنبه 
 2 اخالق اسالمی 1090009 - 2 - 2   -    1-4   12/3/89 4-1

 1 عمومیزبان  1090003 - 3 - 3  -  )ت( 21-21  )ت( 4-1  11/3/89 21-21

مهندس زرین  )ع(21-9  )ت(21-21  )ت(21-22 11/3/89 21-9
 کاویانی

 3 اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 9193090 121 3 9 4 21

 )ع(4-1    1/4/89 21-21
 )ع(6-4

  2 9 3 23 گروه شیمی )ت( 4-1
121 

 4 شیمی آلی 9193091

21-21 2/4/89 9-21 
 21کالس 

 )ت( 21-9
 4کالس

 1 مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 9193099 121 2 9 3 4+21 دکتر محمدی   

 6 های دام و طیوربهداشت و بیماری 9193091 121 2 9 3 23 دکتر اکبری )ت(6-4  )ع(4-6  )ع(1-4 18/3/89 21-21

 1 آشنایی با دامپروری ایران 9193044 121 2 - 2 23 دکتر شکری   9-21   3/4/89 4-1

 اند را انتخاب نمایندکنون نگذراندهگروه معارف که تا دروسه یک درس از با توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگا دانشجویان فوق باید  توجه:
 ت: تئوری   ع: عملی یا آزمایشگاه

 
 
 
 
 
 
 



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   7938-31نیمسال: دوم    7936ورودی:     : علوم دامی   دوره: کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 79/77/7931ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ 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  بهیکشن دوشنبه   تئوری عملی جمع  شنبه 

 2 1اندیشه اسالمی  9101109 - 1 - 1  -  21-21    12/3/89 21-21

 1 فارسی عمومی 9101110 - 3 - 3  - )ت( 1-4  )ت( 4-1   11/3/89 6-4

 )ع( 21-21 - -
 )ع( 4-1

 2  گروه فیزیک )ع(  21-21   
 آزمایشگاه  0903091 121  2

 فیزیک
3 

 )ع( 21-9    )ت( 21-9 1/4/89 21-9
 )ع(4-6

 3 9 احمدیدکتر 
 هوا و اقلیم شناسی 0903100 121 1 2

4 

 )ع( 1-4 )ع( 6-4 4/4/89 21-21
 

  مهندس   )ت( 6-4
 کاویانیزرین

23 3 
 تشریح  0903131 121 1 2

 فیزیولوژی دام
1 

 )ت(6-4  11/3/89 21-21
 4ک 

 )ت( 4-1 
 23ک 

 3 4+23 دکتر محمدی 
- 3 

 اصول ژنتیک 0903130 121
 دام و طیور 

6 

 )ع( 4-6 )ع( 21-21 )ت(9-21  18/3/89 21-21
 

 1 22 دکتر شکری 
 خوراک و  0903101 121 2 2

 خوراک دادن
1 

 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:
 هت: تئوری   ع: عملی یا آزمایشگا

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   7938-31نیمسال: دوم    7935ورودی:      کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی   دوره:  

 79/77/7931ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ انتخاب واحد: 
ل کالس روز و ساعت تشکی برنامه امتحان  شماره  نام استاد 

 کالس

هکد رشت تعداد واحد  ردیف عنوان درس کد درس 

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب  هیکشنب دوشنبه   تئوری عملی جمع  شنبه 

6-4 11/3/89    9-21  -  
1 - 1 

 تفسیر موضوعی 9101109 -
 نهج البالغه 

2 

 )ت( 4-1     2/4/89 4-1
 )ت( 4-6

 22+9 دخانم قادری نژا
3 - 3 

 اقتصاد کشاورزی 0903100 121
1 

  1-4(ع) )ت(21-21   18/3/89 21-21
 (ع) 6-4

 22 مهندس جمالی  
3 2 1 

 پرورش گوسفند 0903139 121
3 

 4 تغذیه گاو شیری 0903191 121 1 - 1 22 نیادکتر فتاح  )ت( 21-9    11/3/89 21-9

 (ع) 4-1  3/4/89 21-21
 )ع(4-6

 22 جوخطیبتر دک   )ت( 21-9
1 2 2 

 پرورش مرغهای تخم گذار 0903111 121
1 

 23 شکریدکتر  )ت( 9-21   )ع(21-21  1/4/89 21-9
3 2 1 

 ها طراحی ساختمان 0903110 121
 و تأسیسات طیور

6 

  4-1(ع) )ت(9-21  6/4/89 4-1
 (ع) 6-4

 26 مهندس جمالی  
1 2 2 

 پرورش بز 0903101 121
1 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   7938-31نیمسال: دوم    7934 برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی   دوره:  کارشناسی     ورودی: 

 79/77/7931ها: شروع کالس             8/77/31تاریخ 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  وریتئ عملی جمع  شنبه یکشنبه دوشنبه   

 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 9101100 - 2 - 1  -  4-6    11/3/89 21-21

 )ع( 4-2 1/4/89 4-1

 )ع(4-6

 )ت( 71-8   

 

 21 مهندس جمالی
 1 پرورش آبزیان 0903130 121 2 0 3

  مهندس )ت( 4-2 )ع( 2-4  ( ع) 6-4  11/3/89 21-21
 کاویانیزرین

21 
 3 زنبور عسلپرورش  0903103 121 2 0 3

 4 کارآموزی 0903109 121 - 0 1 - -    )ت( 4-2  19/3/89 21-9

 1 های گوشتی و پرواربندیپرورش دام 0903111 121 2 - 1 8 تاح نیافدکتر    (ت) 71-8   2/4/89 21-21

 6 یوربیماریهای دام و ط 0903130 121 9 0 1 1 دکتر رشنوادی  )ع( 8-71 )ت( 72-71   3/4/89 21-9

 1 عوامل محیطی و تنش 0903100 121 2 - 1 21 دکتر خطیب جو  )ت( 72-71    18/3/89 4-1

 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:
 ی یا آزمایشگاهت: تئوری   ع: عمل
 


