
 

 

 با نام و یاد خدا 

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

 1400-1401  سال تحصیلی:   اول  سال:نیم 1400 ورودی:  دکتری گرایش تغذیه طیور دوره:  امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه 

 ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد برنامه امتحان

 تئوری عملی  تاریخ  ساعت 

 1 در تغذیه طیور  نهیآم  یدهای و اسها نیپروتئ 1913123 2 - جو خطیب  دکتر علی 22/10/1400 16-14

 2 ی در طیورکی متابول یهای ناهنجار 1913124 2 - طاهرپور دکتر کامران  25/10/1400 16-14

 3 مواد ضدمغذی در تغذیه طیور ها و توکسین 1913125 2 - دکتر حسن شیرزادی 29/10/1400 16-14

  جمع کل واحدها   6    

 

 

 

 با نام و یاد خدا 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1400-1401 سال تحصیلی: اولسال: نیم 1400 ورودی:  نشخوارکنندگاندکتری گرایش تغذیه  دوره: امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه 

 ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد برنامه امتحان

ی عمل تاریخ  ساعت   تئوری 

 1 در تغذیه دام  نهیآم  یدهای و اسها نیپروتئ 1913116 2 - دکتر فتاح نیا  22/10/1400 16-14

 2 میکروبیولوژی دستگاه گوارش دام 1913117 2 - دکتر فتاح نیا  25/10/1400 16-14

 3 بیوانرژتیک در تغذیه دام  1913118 2 - دکتر علی پور  29/10/1400 16-14

  جمع کل واحدها   6    

 

 

 

 



 

 

 با نام و یاد خدا 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1400-401  سال تحصیلی:  اول  سال:نیم  1400 ورودی:  کارشناسی ارشد دوره:  امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه 

 ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد برنامه امتحان

 تئوری عملی  ریخ ات ساعت 

 1 تغذیه پیشرفته  1913135 2 - دکتر کامران طاهرپور  12/11/1400 10-8

 2 بیوشیمی حیوانی پیشرفته  1913136 2 - دکتر محمد اکبری قرائی 2/11/1400 16-14

 3 روش تحقیق  1913179 2 - دکتر شیرزادی 6/11/1400 12-10

 4 تخصصی  انزب 1913134 2 - دکتر فتاح نیا  9/11/1400 12-10

 5 فیزیولوژی پیشرفته  1913133 2  دکتر شمس الهی 4/11/1400 16-14

 6 تی پیشرفته آمار حیا 1913132 2 1 دکتر یحیی محمدی 14/11/1400 10-12

 جمع کل واحدها   13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ا نام و یاد خدا ب

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

  1400-1401  سال تحصیلی:  اول  سال:نیم  1400 ورودی:  اسیکارشن  دوره:  علوم دامیته: جویان رش امتحانی دانشبرنامه 

 ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد برنامه امتحان

 تئوری عملی  تاریخ  ساعت 

 1 1اندیشه اسالمی  9010028 2 - )ب(  شریفی راد 2/11/1400 61-14

 1 1اندیشه اسالمی  9010028 2 - خ( ) نیسبحا نبی  2/11/1400 8-10

 2 ریاضی عمومی 1913012 3 - - 14/11/1400 12-10

  فارسی عمومی   3 -  4/11/1400 18-16

 3 شیمی عمومی 1913193 2 1 گروه شیمی  10/11/1400 12-10

 4 زراعت عمومی 1913194 2 1 دکتر عباسی  4/11/1400 12-10

 5 ی ژنتیک حیوان 1913195 2 1 ی دکتر جمال 8/11/1400 12-10

 6 میکروبیولوژی عمومی  1913005 2 1 مهندس سیفی  6/11/1400 12-10

 جمع کل واحدها   20   

 با توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه  دانشجویان فوق باید توجه:

 نمایند اند را انتخاب کنون نگذرانده گروه معارف که تا دروسیک درس از  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ا نام و یاد خدا ب

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

  1400-1401  سال تحصیلی:  اول  سال:نیم  1399 ورودی:  کارشناسی دوره:  امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی برنامه

 ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد برنامه امتحان

 تئوری عملی  تاریخ  ساعت 

 1 انقالب اسالمی 9010040 2 - )ب(  جوایرج نیک 4/11/1400 61-14

 1 انقالب اسالمی 9010040 2 - )خ(  بهرام کریمی 4/11/1400 61-14

 2 1تربیت بدنی  1624001 - 1 گروه تربیت بدنی   

 3 اصول تغذیه  1913071 2 - دکتر شکری  22/10/1400 12-10

 4 بیوشیمی عمومی 1913016 3 - دکتر طاهرپور  25/10/1400 12-10

 5 طرح های آزمایشی در علوم دامی 1913069 2 1 جمالی دکتر  27/10/1400 10-12

 6 اکولوژی  1913066 3 - دکتر حیدری  29/10/1400 16-14

 7 فیزیک عمومی 1913197 2 1 طاهره شیرنژاد  18/10/1400 10-12

 جمع کل واحدها   17   

 به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه با توجه  دانشجویان فوق باید توجه:

 اند را انتخاب نمایند یک درس از دروس گروه معارف که تا کنون نگذرانده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ا نام و یاد خدا ب

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

  1400-1401  سال تحصیلی:  اول  سال:یمن  1398 ورودی: کارشناسی دوره:  امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامیبرنامه 

 ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد برنامه امتحان

 تئوری عملی  تاریخ  ساعت 

 1 اسالم صدر تحلیلی   تاریخ 4590100 2 - )ب(  بهرام کریمی 4/11/1400 61-14

 1 امامت  تاریخ 4590100 2 - )خ( افسانه علی اکبری 4/11/1400 61-14

 2 1ورزش  1624002 - 1 تربیت بدنی گروه   

 3 1کارورزی  1913078 - 1 مهندس جمالی   

 4 پرورش گاو شیری 1913037 2 1 شمس الهیدکتر  18/10/1400 16-14

 4 فیزیولوژی تولید مثل  1913087 2 1 کاویانیزرین دکتر 20/10/1400 16-14

 5 ربردی نژاد کا اصالح 1913077 2 1 دکتر جمالی  22/10/1400 12-10

 6 ی تولیدات دام و طیور ارزیاب 1913083 2 - قرائی دکتر اکبری  26/10/1400 18-16

 7 پرورش طیور 1913080 2 1 + دکتر شکری جو دکتر خطیب 28/10/1400 18-16

 جمع کل واحدها   18   

 ه ش دانشگابا توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموز دانشجویان فوق باید توجه:

 . اند را انتخاب نمایندوه معارف که تا کنون نگذرانده یک درس از دروس گر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 با نام و یاد خدا 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

  1400-1401  سال تحصیلی:  اول  سال:نیم  1397 ورودی: کارشناسی دوره:  برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: علوم دامی

انامه امتحبرن  ردیف عنوان درس کد درس تعداد واحد نام استاد 

 تئوری عملی  تاریخ  ساعت 

 1 ✓دانش خانواده و جمعیت  9010032 2  بهمن یاری یا  مهدوی راد 2/11/1400 14-61

 2 تغذیه گاو شیری  1913048 1 1 دکتر فتاح نیا  29/10/1400 12-10

 3 3رزی کارو 1913088 - 2 دکتر شمس الهی - 16-14

 4 پرورش مرغ تخمگذار  1913056 1 1 دکتر شکریو جو  دکتر خطیب 18/10/1400 18-16

 5 یو پروار یگوشت یهاپرورش دام 1913097 1 1 دکتر زرین کاویانی  20/10/1400 12-10

 6 جیره نویسی طیور  1913098 1 1 دکتر اکبری  22/10/1400 16-14

 7 ورش آبزیانپر 1913099 2 - دکتر جمالی  26/10/1400 12-10

  حسابداری مدیریت و 1913086 1 1 خانم دکتر خوشمرام  28/10/1400 16-14

 جمع کل واحدها   16   

 مومی اداره کل آموزش دانشگاه با توجه به اصالحیه لیست دروس ع دانشجویان فوق باید توجه:

 مایند. اند را انتخاب نیک درس از دروس گروه معارف که تا کنون نگذرانده  

 


