
 

 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

 1397-98:   اول   سال تحصیلی:     نین سال1397:  دکتزی گزایش تغذیه طیور   ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه13/6/97: تاریخ انتخاب واحد
 شوبرُ ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

  کالس
 کس تعساز ٍاحس

  رشتِ
 رزیف عٌَاى زرس کس زرس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

5/1-5/3 22/10/97   10-8 
 (ت)

زکتز علی    
 ذطیت جَ

 در نهی آمیدهایو اسها نیپزوتئ 1913123  2 - 5

 تغذیه طیور

1 

5/1-5/3 25/10/97     5/3-5/1  زکتز کبهزاى  
طبّزپَر 

 2 ی در طیورکی متابولیهای ناهنجار 1913124  2 - 15

5/1-5/3 27/10/97    5/5-5/3 
(ت)  

زکتز حسي  
شیزسازی 

توکسینها و مواد ضدمغذی در  1913125  2 - 9

 تغذیه طیور

3 

  جوع کل ٍاحسّب   6          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول  سال تحصیلی:     نین سال1394:  دکتزی   ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه10/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

 1 رسبلِ زکتزی 1913115   24  گزٍُ       

              2 

 
 1397-98:   اول   سال تحصیلی:     نین سال1395:  دکتزی   ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه11/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

 1 رسبلِ زکتزی 1913115   24  گزٍُ       

              2 

 
  1397-97:   اٍل   سبل تحصیلی:     ًین سبل1396:  زکتزی   ٍرٍزی:  علَم زاهی   زٍرُ: ثزًبهِ زرسی ٍ اهتحبًی زاًشجَیبى رشتِ

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه12/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

 1 رسبلِ زکتزی 1913115   24  گزٍُ       

              2 

 
 
 



 

 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول   سال تحصیلی:     نین سال1395:  دکتزی   ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه11/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

12-8  19/8/97  1 آسهَى جبهع 1913114     گزٍُ      

 جوع کل ٍاحسّب             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول   سال تحصیلی:      نین سال1397:  کارشناسی ارشذ   ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه13/6/97: تاریخ انتخاب واحد
 شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 کس  تعساز ٍاحس
 رشتِ

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

زکتز کبهزاى   8-10    22/10/97 10-8
 طبّزپَر

تغذیِ پیشزفتِ  1913135  2 - 14 1 

زکتز هحوس    12-10    18/10/97 5/3-5/1
اکجزی لزائی 

 2 ثیَشیوی حیَاًی پیشزفتِ 1913136  2 - 14

زکتز حسي    10-12   24/10/97 12-10
 شیزسازی

 3 رٍش تحمیك 1913179  2 - 14

سثبى ترصصی  1913134  2 - 11 زکتز تَسلی  ت10-12     27/10/97 12-10 4 

زکتز علی ذطیت    ت5/3-5/1    16/10/97 5/3-5/1
 جَ

فیشیَلَصی پیشزفتِ  1913133  2  14 5 

زکتز یحیی  ت 10-8   ع8-10   20/10/97 10-12
هحوسی 

آهبر حیبتی پیشزفتِ  1913132  3  3 6 

جوع کل ٍاحسّب    13          

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:  اٍل   سبل تحصیلی:   ًین سبل1396:  کبرشٌبسی ارشس   ٍرٍزی:  علَم زاهی   زٍرُ: ثزًبهِ زرسی ٍ اهتحبًی زاًشجَیبى رشتِ

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه12/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

 1 پبیبى ًبهِ 1913187   6  گزٍُ       

              2 

 جوع کل ٍاحسّب    6         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول   سال تحصیلی:      نین سال1397:  کارشناسی    ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه13/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

10-8 16/10/97     5/3-5/1 
 (ة)
 (خ)  10-8

  2 -  گزٍُ هعبرف
 1اًسیشِ اسالهی  9010028

1 

ریبضی عوَهی  1913012  3 - 5 ٍ 4 سبراثیگی 5/5-5/3   5/3-5/1  22/10/97 12-10 2 

5/3-5/1 20/10/97 10-8 
  ع12-10

گزٍُ شیوی   ت 5/3-5/1   شیوی عوَهی  1913193  2 1 10 3 

 (ت) 10-12   18/10/97 5/3-5/1
5/1-5/3 

 (ع) 5/5- 5/3

 4 سراعت عوَهی 1913194  2 1 5 گزٍُ سراعت  

10-8 27/10/97  10-12 
 (ع)

 (ت) 10-12 
5/3 -5/5 

 (ع)

هٌْسس جوبلی    5 صًتیک حیَاًی 1913195  2 1 10

 6 هیکزٍثیَلَصی عوَهی 1913005  2 1 19 هٌْسس سیفی (ت) 12-10 (ع) 10-8 (ع) 8-10   25/10/97 12-10

 جوع کل ٍاحسّب   17         

ثب تَجِ ثِ اصالحیِ لیست زرٍس عوَهی ازارُ کل آهَسش زاًشگبُ یک زرس اس زرٍس گزٍُ هعبرف کِ تبکٌَى ًگذراًسُ اًس را اًتربة ًوبیٌس   زاًشجَیبى فَق ثبیس :تَجِ
عولی یب آسهبیشگبُ : تئَری   ع: ت

 
 
 
 
 
 



 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول   سال تحصیلی:      نین سال1396:  کارشناسی    ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه12/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

کس  تعساز ٍاحس
 رشتِ

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

ت  (خ) 5/3-5/1  16/10/97 5/5-5/3  10-8 
 ت (ة)

گزٍُ هعبرف  
 - 2  9010040 

  1اًمالة اسالهی

 2 1تزثیت ثسًی  1624001  1 -  گزٍُ تزثیت ثسًی       

--     ت12-10   18/10/97 12-10  3 فیشیک عوَهی 1913189  2 - 3

 ع 5/3-5/1 20/10/97 12-10
  ع5/5-5/3

  12-10 
 ت

 رضب اهیسی پَر 
 اکَلَصی هزتع 1913026  2 1 4

4 

 5/1-5/3  ت5/3-5/5  ع5/5-5/3  22/10/97 10-8
 ت

 هٌْسس ججبر جوبلی 
5 1 2  1913045 

طزح آسهبیشْبی 
 زاهپزٍری

5 

 6 ثیَشیوی 1913016  3 - 3-5 زکتز کبهزاى طبّزپَر    8-10 10-12 24/10/97 5/3-5/1

10-8 25/10/97    5/5-5/3 
 ت

 گزٍُ سراعت 
 سراعت عوَهی 1913023  2 - 5

7 

 ع 8-10 (ت)10-12  27/10/97 12-10
  ع5/3-5/1

علی ًمی شکزی زکتز   
اصَل تغذیِ زام  1913027  2 1 5

8 

 جوع کل ٍاحسّب   19         

ثب تَجِ ثِ اصالحیِ لیست زرٍس عوَهی ازارُ کل آهَسش زاًشگبُ یک زرس اس زرٍس گزٍُ هعبرف کِ تب کٌَى ًگذراًسُ اًس را اًتربة ًوبیٌس   زاًشجَیبى فَق ثبیس :تَجِ
عولی یب آسهبیشگبُ : تئَری   ع: ت

 
 
 
 

 
 
 
 



 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول   سال تحصیلی:      نین سال1395:  کارشناسی     ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه11/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس کس رشتِ تعساز ٍاحس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

 خ 5/3-5/5   17/10/97 12-10

 

 ة 10-8 

 

گزٍُ هعبرف 
 تبرید ٍ توسى اسالهی 9010044  2 - 

1 

 2 2تزثیت ثسًی 1624002  1 1  گزٍُ تزثیت ثسًی       

 3 عولیبت کشبٍرسی 1913024  - 3  زاًشکسُ کشبٍرسی .کالسْبی ایي زرس ّز ّفتِ رٍس چْبرشٌجِ پٌجشٌجِ ثزگشار ذَاّس شس 18/10/97 

 ع 10-8  20/10/97 5/3-5/1
  ع12-10

هٌْسس    ت5/3-5/1 
سریي کبٍیبًی 

 فیشیَلَصی تَلیس هثل 1913087  2 1 5
4 

 ت 12-10 23/10/97 12-10
5/1 -5/3 

 ت

 هٌْسس جوبلی    

 اصالح زام 1913033  4 - 5
5 

 ع 10-8   25/10/97 12-10
  ع5/1-5/3

 5/3-5/5 
 ت

 زکتز اکجزی لزائی
9 1 2  

1913029 
 *جیزُ ًَیسی زام

6 

 ع 5/3-5/1  27/10/97 10-8
 ع 5/5-5/3

 ت 10-8 

 

زکتز ذطیججَ  
 

پزٍرش طیَر  1913080  2 1 10
7 

 جوع کل ٍاحسّب   20         

. ثب تَجِ ثِ اصالحیِ لیست زرٍس عوَهی ازارُ کل آهَسش زاًشگبُ یک زرس اس زرٍس گزٍُ هعبرف کِ تب کٌَى ًگذراًسُ اًس را اًتربة ًوبیٌس  زاًشجَیبى فَق ثبیس :تَجِ
بخش عولی درس جیزه نویسی در کالس تشکیل هی گزدد *

عولی یب آسهبیشگبُ : تئَری   ع: ت
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثب ًبم ٍ یبز ذسا
 ازارُ آهَسش زاًشکسُ کشبٍرسی

  1397-98:   اول   سال تحصیلی:      نین سال1394:  کارشناسی     ورودی:  علوم داهی   دوره: بزناهه درسی و اهتحانی دانشجویاى رشته

 17/6/1397:                  شزوع کالسها3/7/97 لغایت 1/7/97:               حذف و اضافه10/6/97: تاریخ انتخاب واحد
شوبرُ  ًبم استبز رٍس ٍ سبعت تشکیل کالس  ثزًبهِ اهتحبى

 کالس

کس  تعساز ٍاحس
 رشتِ

 رزیف عٌَاى زرس کس زرس

 تئَری عولی شٌجِ یکشٌجِ زٍشٌجِ سِ شٌجِ چْبرشٌجِ تبرید سبعت

ة 8-1   17/10/97 8-10
 خ10-12

گزٍُ هعبرف   
  1دانص خانواده و جمعیت 9010032  2  

 2 مدیزیت و حسابداری 1913025  3  5 یَسفی سازُ 10-12 10-12    15/10/97 12-10

 5/5-5/1  ت10-8    21/10/97 5/1-5/3
  ع5/3-5/5

- هٌْسس جوبلی
هٌْسس سریي کبٍیبًی 

 پزورش گاو ضیزی 1913037  2 1 5
3 

12-10 23/10/97    5/1-5/5 
  ع5/3-5/5

  ت8-10
شکزی زکتز    4 پزورش جوجه های گوضتی 1913057  1 1 2

 5 تغذیه طیور 1913059  2  4 زکتز اکجزی     8-10 25/10/97 5/1-5/3

8-10 27/10/97  8-10 5/1-5/5 
  ع5/3-5/5

 زکتز شیزسازی  
 6 رفتارضناسی حیوانات اهلی 1913041  1 1 3

5/1-5/3 19/10/97 10-12 5/1-5/5 
  ع5/3-5/5

هٌْسس سریي کبٍیبًی    
1 1 2  1913046 

فزآوری تولیدات دام و 

 طیور

7 

 جوع کل ٍاحسّب   17         

. ثب تَجِ ثِ اصالحیِ لیست زرٍس عوَهی ازارُ کل آهَسش زاًشگبُ یک زرس اس زرٍس گزٍُ هعبرف کِ تب کٌَى ًگذراًسُ اًس را اًتربة ًوبیٌس  زاًشجَیبى فَق ثبیس :تَجِ
عولی یب آسهبیشگبُ : تئَری   ع: ت

 
 


