
 
 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   1399-400دوم  نیمسال 1399 انی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری گرایش تغذیه طیور ورودی:برنامه درسی و امتح

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
س روز و ساعت تشکیل کال برنامه امتحان  شماره نام استاد 

کالس   

 کد تعداد واحد
هرشت   

 ردیف عنوان درس کد درس

بهسه شن چهارشنبه تاریخ ساعت بهیکشن دوشنبه  هشنب   تئوری عملی جمع 

جو دکتر خطیب  4-2 )ت( 10-12   5/4/1400 12-10
 و 

 دکتر طاهرپور

15- 
 سایت

  چربی ها و 1913126 242 3 - 3
 یه طیوردر تغذ هادراتیکربوه

1 

12-10 17/4/1400   2-4  2 مباحث نوین در تغذیه طیور 1913127 242 2 - 2 15 دکتر شیرزادی   

2-4  12/4/1400    10-8  3 بیوانرژتیک در تغذیه طیور 1913128 242 2 - 2 14 دکتر اکبری  

  جمع کل واحدها 7         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 با نام و یاد خدا
 کشاورزی اداره آموزش دانشکده

   1399-400دوم  نیمسال 1399ورودی:  دامبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره:  دکتری گرایش تغذیه 

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ 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  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی جمع 

 1 در تغذیه دام هادراتیکربوهها و چربی 1913119 242 3 - 3  نیادکتر فتاح  4-2   )ت( 2-4 5/4/1400 12-10

12-10 17/4/1400   8-10  -دکتر محمدی   
 نهالدکتر رحیم

 2 ایژنومیک تغذیه 1913120 242 2 - 2 

2-4  12/4/1400    10-8  3 در دام یکیمتابول یهایناهنجار 1913121 242 2 - 2  نیادکتر فتاح  

  جمع کل واحدها 7         

 
 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1400-99دوم  نیمسال     1398کتری ورودی: :  دبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی دوره
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 

 1 یرساله دکتر 1913199   22  گروه       

              2 

              3 

 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1400-99دوم  نیمسال 1397 :  دکتری ورودی:دوره حانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و امت

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
عت تشکیل کالس روز و سا برنامه امتحان ادنام است  هکد رشت تعداد واحد شماره کالس   ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 1 رساله دکتری 1913199 242  22  گروه       

              2 

              3 

 

   1400-99دوم  نیمسال 1396دوره:  دکتری ورودی: ته: علوم دامی برنامه 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 

 1 اله دکتریرس 1913115 242  24  گروه       

              2 

              3 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1400-99دوم  نیمسال   1399ورودی:    )گرایش طیور( دوره:  کارشناسی ارشد  تحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و ام

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ 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 سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 1 ها و عوامل ضد مغذی خوراک طیورافزودنی 1913131 213 2 - 2 14 دکتر طاهرپور   4-2   5/4/1400 10-8

 2 گوارش و سوخت و ساز در طیور 1913130 213 2 - 2 12 دکتر شیرزادی  2-4    8/4/1400 12-10

 3 تولید و فرآوری خوراک طیورهای روش 1913129 213 2 - 2 15 جودکتر خطیب  10-8    10/4/1400 12-10

  در تغذیه طیور ها و مواد معدنیویتامین 1913175  3  3 16 هرپوردکتر طا  4-6 4-6   12/4/1400 2-4

جو و دکتر خطیب  10-12 10-12   17/4/1400 4-2
 دکتر اکبری

 4 پیشرفته تغذیه طیور 1913138 213 3 - 3 16-15

  جمع کل واحدها 12         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1400-99دوم  نیمسال   1399ورودی:    )گرایش نشخوار(سی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی  دوره:  کارشناسی ارشدبرنامه در

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 کد  تعداد واحد

 رشته

د ک

 درس

 ردیف عنوان درس

 تئوری عملی جمع شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

10-8 5/4/1400   2-4  13 جعفریدکتر    
2 

- 
2 

ها و عوامل ضد مغذی خوراک افزودنی 1913139 213

 دام

1 

 2 ت و ساز در دامگوارش و سوخ 1913140 213 2 - 2 10 نیادکتر فتاح   10-12   8/4/1400 12-10

12-10 10/4/1400 2-4 دکتر محمد      
 الهیشمس

 3 فیزیولوژی گوارش در دام 1913143 213 2 - 2 13

2-4 12/4/1400 6-4   4-6   ها و مواد معدنی در تغذیه دامویتامین 1913141  3  3 13 دکتر موسوی   

4-2 17/4/1400 10-12   8-10  -13 نیادکتر فتاح   
 سایت

 4 تغذیه نشخوارکنندگان 1913142 213 3 - 3

  جمع کل واحدها 12         

 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1400-99نیمسال دوم    1398دوره:  کارشناسی ارشد  ورودی:    تحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و ام
اداست نام 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 

 1 پایان نامه 1913187 213 6   گروه       

              2 



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

  1399-400سال تحصیلی:      دومسال:   نیم   1399:  مهر ورودی شجویان رشته: علوم دامی   دوره:  کارشناسی ارشد  فیزیولوژی دام برنامه درسی و امتحانی دان

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 کد  تعداد واحد
 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

  2 - 12 دکتر چراغی  ت 2 -4    14/4/1400 10-8
 1 هورمون شناسی و غدد داخلی 1913202

 2 دگانفیزیولوژی پرن 1913203  2 - سایت زادهخانم دکتر یوسفی  10-8    5/4/1400 5/3-5/1

 3 فیزیولوژی رشد 1913204  2 - 2 الهیدکتر شمس 8-10     8/4/1400 12-10

12-10 10/4/1400     5/1- 5/3 
 ت

 4 فیزیولوژی گوارش 1913205  2 - 2 الهیدکتر شمس

 5 فیزیولوژی شیردهی 1913206  2 - 14 کاویانیدکتر زرین  ت 5/3-5/5    12/4/1400 5/3-5/1

 6 فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 1913207  2 - 8سایت+ الهیدکتر شمس  12-10    17/4/1400 10-12

 جمع کل واحدها   12         

 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1400-99نیمسال دوم    1398برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی  دوره:  کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام  ورودی بهمن:  
هکد رشت تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان  ردیف عنوان درس کد درس 

ختاری ساعت هچهارشنب  بهسه شن  هدوشنب  بهیکشن  هشنب   تئوری عملی 

 1 پایان نامه 1913187 213 - 6  گروه       

یالهدکتر شمس         2 سمینار 1913112  1 -  



 
 

 با نام و یاد خدا
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1400-99نیمسال: دوم    1399 دوره: کارشناسی    ورودی:  نشجویان رشته: علوم دامیبرنامه درسی و امتحانی دا

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
تشکیل کالس  روز و ساعت برنامه امتحان شماره  نام استاد 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

کد 

 درس

 ردیف عنوان درس

هچهارشنب تاریخ ساعت سه  

 شنبه

 تئوری عملی جمع شنبه یکشنبه دوشنبه

 1 اخالق اسالمی 9010001 - 2 - 2   -    2-4    4-2

12-10 15/4/1400  4-6 
 )ت(

 2 عمومیزبان  9010003 - 3 - 3  آقای مشهدی  )ت( 2-4 

-10 )ت(10-11 3/4/1400 10-8
 )ع(12

10-
 )ت(12

 3 اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 1913070 215 3 1 4 11 کاویانیزرین دکتر  )ع(8-10

12-10 5/4/1400 8-10 
 )ع(10-12

4-2 
 )ت(

  2 1 3 8 خانم کهزادی   
215 

 4 شیمی آلی 1913015

 )ت( 10-8   9/4/1400 12-10
 

 )ع(4-6
 

 )ع(8-10
 

 5 مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 1913067 215 2 1 3 12-12 دکتر محمدی

 6 های دام و طیوربهداشت و بیماری 1913068 215 2 1 3 5 الهیدکتر شمس )ت(6-4 )ع(4-6 )ع(6-4   12/4/1400 2-4

 7 روری ایرانآشنایی با دامپ 1913044 215 2 - 2 10 دکتر شکری    8-10  17/4/1400 4-2

  جمع کل واحدها واحد 20        

 اند را انتخاب نمایندکنون نگذراندهگروه 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
 آموزش دانشکده کشاورزی اداره

   1400-99نیمسال: دوم    1398ورودی:     : علوم دامی   دوره: کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

واحدتعداد  کد  

 رشته

کد 

 درس

 ردیف عنوان درس

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب  هیکشنب دوشنبه   تئوری عملی جمع  شنبه 

 1 2اندیشه اسالمی  9010029 - 2 - 2  -  2-4     

 2 فارسی عمومی 9010002 - 3 - 3 خانم مریدی - )ت( 2-4  )ت( 4-6   17/4/1400 6-4

 )ع( 12-10 5/4/1400 2-4
 )ع( 4-2

 3 16-17-13 دکتر اکبری   )ت( 8-10 
 اصول جیره نویسی 1913072 - 2 1

3 

 4 اصول اصالح نژاد 1913073 - 2 1 3 5-19 دکتر محمدی )ع(6-4 )ع(12-10  )ت( 10-8  7/4/1400 10-12

 )ع( 4-6 - -
 

 )ع( 4-6
 

 1 - دکتر موسوی   
 آزمایشگاه تغذیه 1913074 - - 1

5 

 )ع( 4-2 10-12   9/4/1400 10-12
 )ع( 4-6

 

 2 12 دکتر شکری 
1 1 

- 
شناخت و فراوری  1913075

 مواد خوراکی

6 

 3 10-20 دکتر شیرزادی    10-12 2-4 12/4/1400 2-4
رفتارشناسی و تنش  1913076 - 3 -

 در حیوانات مزرعه ای
7 

 7 کشاورزی پایدار 1913065 - 2 - 2 10 خانم عنبری 10-12     15/4/1400 12-10

  جمع کل واحدها واحد 19        

 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
 شکده کشاورزیاداره آموزش دان

   1400-99نیمسال: دوم    1397ورودی:      کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی   دوره:  

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99تاریخ انتخاب واحد: 
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

هرشت کد تعداد واحد  ردیف عنوان درس کد درس 

هچهارشنب تاریخ ساعت هسه شنب  هدوشنب  هیکشنب   تئوری عملی جمع  شنبه 

     8-10  -  
2 - 2 

 تفسیر موضوعی 9010047 -
 قران 

1 

 )ت( 4-2    5/4/1400 4-2
 )ت( 4-6

 6 نژادخانم قادری 
3 - 3 

 کشاورزی و بازاریابی اقتصاد 1913081 215
2 

(ع    )ت(4-6 7/4/1400 12-10 )2-4 
 (ع) 6-4

 16 جمالی دکتر 
3 1 2 

 پرورش گوسفند 1913039 215
3 

 4 2کارورزی  1913084 215 - 2 2 -- نهالخانم دکتر رحیم  )ت(12-10    - -

 (ت)10-12  9/4/99 12-10
 )ع(4-6

 12 دکتر شکری   (ع) 10-8
2 1 1 

 جوجه های گوشتیپرورش  1913057 215
5 

 4-2(ع)   12/4/99 10-8
 (ع) 6-4

 10 شکریدکتر  )ت( 10-8 
2 1 1 

  ساختمان 1913093 215
 و تأسیسات طیور

6 

 )ت(8-10  16/4/99 4-2
 )ع(10-12

 11 دکتر جمالی  )ع(8-10 
3 1 2 

 پرورش بز 1913085 215
7 

  جمع کل واحدها واحد 17         

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

 
 
 
 
 
 
 



 

   1400-99نیمسال: دوم    1396برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی   دوره:  کارشناسی     ورودی:  

 2/12/1399ها: شروع کالس             27/11/99خ انتخاب واحد: تاری
 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  هیکشنب دوشنبه   تئوری عملی جمع  شنبه 

 1 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 9010044 - 2 - 2  -  4-6     

 )ع( 4-2   5/4/1400 2-4

 )ع(4-6

 10-8 

 )ت(

 

 11 دکتر جمالی
3 1 2 

215 
 پرورش آبزیان 1913034

2 

 )ع(  6-4  7/4/1400 4-6

 )ع( 4-2

 دکتر )ت( 2-4  
 کاویانیزرین

10 
 3 پرورش زنبور عسل 1913043 215 2 1 3

خ دکتر رحیم  10-12     - -
 نهال

-- 
 4 کارآموزی 1913047 215 - 2 2

10-12 9/4/1400  10-8 

 )ت(

خ دکتر رحیم    
 نهال

6 
2 - 2 

215 
1913050 

های گوشتی و پرورش دام

 پرواربندی

5 

2-4 12/4/1400   12-10 

 (ع)

10-8 

 ت()

 13 دکتر رشنوادی 
 6 بیماریهای دام و طیور 1913031 215 1 1 2

 7 عوامل محیطی و تنش 1913042 215 2 - 2 15 جوطیبدکتر خ   10-12   15/4/1400 10-12

  جمع کل واحدها واحد 16         

 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:
 زمایشگاهت: تئوری   ع: عملی یا آ

 


