
 

 

 

 

 

 ربانهم 

 ردسی  و امتحانی

 گروه علوم دامی دااگشنه ایالم

 نیم سال دوم
 



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041نیمسال دوم  1041: دکتری گرایش تغذیه طیور ورودی:  علوم دامی دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

11/11/1041: هاشروع کالس                  10/11/1041 تا    14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد  

 شماره نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

کالس   

 کد تعداد واحد

 

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

یکشن دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

شن

 به

 تئوری عملی جمع

  181642جودکتر خطیب   (ت) 21-8 6-4  12/1/2411 21-21

 181641دکتر طاهرپور

 سایت

 21 

  ها دراتیکربوهچربی ها و  2221216 141 1 - 1

 در تغذیه طیور

2 

21-21 1/4/2411   4-1  1 مباحث نوین در تغذیه طیور 2221218 141 1 - 1 5 181681دکتر شیرزادی   

1-4  1 بیوانرژتیک در تغذیه طیور 2221218 141 1 - 1 22 181641دکتر اکبری   6-4   6/4/2411 

  جمع کل واحدها 7         

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041نیمسال دوم  1911: دکتری ورودی:  علوم دامی دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته
 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

دوشن سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

یکشن

 به

شن

 به

 تئوری عملی

 2 یرساله دکتر 2221222   11  گروه       

 1 آمادگی برای آزمون جامع             

 



 
 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041نیمسال دوم  1911: دکتری ورودی:  دورهعلوم دامی : برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته
 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

دوشن سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

یکشن

 به

شن

 به

 تئوری عملی

 2 یرساله دکتر 2221222   11  گروه       

              1 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041نیمسال دوم  1917: دکتری ورودی:  علوم دامی دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس               10/11/1041 تا       14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

س روز و ساعت تشکیل کال برنامه امتحان  ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد 

دوشن سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

یکشن

 به

شن

 به

 تئوری عملی

 2 رساله دکتری 2221222 141  11  گروه       

              1 

 1041-041نیمسال دوم  1911: دیدکتری ورو:  علوم دامی دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

دوشن سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

یکشن

 به

شن

 به

 تئوری عملی

 2 رساله دکتری 2221225 141  14  گروه       

              1 



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1041-041نیمسال دوم  1041:  ورودی(  گرایش طیور)کارشناسی ارشد :  علوم دامی  دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس                10/11/1041 تا      14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  رنامه امتحانب

 کالس

 کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

چهارشن تاریخ ساعت

 به

سه 

 شنبه

شن یکشنبه دوشنبه

 به

 تئوری عملی جمع

 21 181641 دکتر طاهرپور  1-4    18/1/2411 21-8
1 

- 
1 

 ها و عوامل افزودنی 2221212 121

 مغذی خوراک طیور ضد

2 

 22 181681دکتر شیرزادی   21-21   12/1/2411 21-21
1 

- 
1 

 گوارش و سوخت و  2221211 121

 ساز در طیور

1 

 جو و دکتر خطیب  21-8    1/4/2411 21-21

 181668دکتر شکری

8 
1 

- 
1 

 های تولید و فرآوری روش 2221212 121

 خوراک طیور

1 

 22 181641کتر طاهرپورد 4-1  4-1   4/4/2411 1-4
1 

 
1 

 ها و مواد معدنی در ویتامین 2221285 

 تغذیه طیور

 

 181642جوخطیبدکتر   (ک)4-6 (خ)6-4   6/4/2411 4-1

 181641دکتر اکبری

21 

  21 
1 

- 
1 

121 2221218 
 تغذیه طیور پیشرفته

4 

  جمع کل واحدها 21         

 

 

 



 
 با نام و یاد خدا

 کده کشاورزیاداره آموزش دانش

   1041-041نیمسال دوم  1044: ورودی(  گرایش نشخوار)کارشناسی ارشد :  علوم دامی دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس              10/11/1041 تا        14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد
 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

چهارشن تاریخ ساعت

 به

سه 

 شنبه

یکشن دوشنبه

 به

شن

 به

 تئوری عملی جمع

21-8 18/1/2411 4-6  22 181641دکتر طاهرپور     
1 

- 
1 

 ها و عوامل ضد افزودنی 2221212 121

 مغذی خوراک دام

2 

 4 181642نیادکتر فتاح   1-4   12/1/2411 21-21
1 

- 
1 

 گوارش و سوخت و  2221241 121

 ساز در دام

1 

 5 181648 الهیدکتر محمد شمس   21-21   1/4/2411 21-21
1 

- 
1 

 فیزیولوژی گوارش  2221241 121

 در دام

1 

1-4 4/4/2411 1-4   8-21  1 181651دکتر زرین کاویانی   
1 

 
1 

 د معدنی ها و مواویتامین 2221242 

 در تغذیه دام

4 

4-1 6/4/2411 21-21  21-21  5 تغذیه نشخوارکنندگان 2221241 121 1 - 1 21+28 181642نیادکتر فتاح    

  جمع کل واحدها 21         

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041نیمسال دوم    1911:  کارشناسی ارشد  ورودی:  علوم دامی  دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

دوشن سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

یکشن

 به

شن

 به

 تئوری عملی

 2 پایان نامه 2221288 121 6   گروه       

              1 



 
 ام و یاد خدابا ن

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041: دوم سال تحصیلی: سال نیم 1044:  کارشناسی ارشد  فیزیولوژی دام ورودی مهر:  علوم دامی دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس               10/11/1041 تا       14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

سه  چهارشنبه تاریخ ساعت

 شنبه

دوشن

 به

 تئوری عملی شنبه یکشنبه

 2 لیهورمون شناسی و غدد داخ 2221111  1 - 22 182221اغیچردکتر    1 -4    18/1/2411 21-8

 1 فیزیولوژی پرندگان 2221111  1 - سایت 181648الهی دکتر شمس  8-21    12/1/2411 5/1-5/2

 1 فیزیولوژی رشد 2221114  1 - 21 181648الهیدکتر شمس  21-21    1/4/2411 21-21

 4 فیزیولوژی گوارش 2221115  1 - 21 181648الهیدکتر شمس     4-6 4/4/2411 21-21

-  4 181651کاویانیدکتر زرین     8-21 6/4/2411 5/1-5/2  5 فیزیولوژی شیردهی 2221116  1

-  5 181648الهیدکتر شمس     21-21 12/1/2411 21-21  6 فیزیولوژی تولیدمثل پرندگان 2221118  1

 جمع کل واحدها   21         

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041: دوم سال تحصیلی :سال نیم1911:  ورودی بهمنکارشناسی ارشد فیزیولوژی دام : دورهعلوم دامی : رشتهحانی دانشجویان امتبرنامه درسی و
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

یکشن دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 به

شن

 به

 تئوری عملی

 2 پایان نامه 2221288 121 - 6  گروه       

181648الهیدکتر شمس         1 سمینار 2221221  2 -  

 

 



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041دوم : نیمسال   1041: کارشناسی    ورودی: علوم دامی  دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس                   10/11/1041 تا   14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی جمع شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

-  1 - 1 6 محمد مالئی    (م) 1-4   8/4/2411 4-1 2-2 اخالق اسالمی 2121112  

-  1 6 عمورضائی     (خ) 21-21 8/4/2411 21-8 1-2 اخالق اسالمی 2121112 - 1  

 1 زبان عمومی 2121111 - 1 - 1 6 گروه زبان  (ت) 4-1  (ت) 4-6  8/4/2411 21-21

دکتر زرین  (ع) 4-6 (ت)21-8 (ع)21-21 (ت)21-21  15/1/2411 21-8

 181651کاویانی

21 
4 2 1 

125 
2221181 

 اصول کالبدشناسی و 

 فیزیولوژی

1 

 دکتر سعید تقوی   (ع) 4-6  (ت)8-21 18/1/2411 21-21

  411182فردود 

21 
1 2 1 

125 
 شیمی آلی 2221125

4 

 (ت) 21-8   12/4/2411 21-21

 

 (ع) 4-6

 

 (ت)8-21

 

 21 181644دکتر محمدی
1 2 1 

125 
2221168 

 مبانی آمار و کاربرد

 آن در علوم دامی 

5 

 21 181681شیرزادیدکتر  (ت) 4-1 (ع)21-21   (ع) 4-1 1/4/2411 1-4
1 2 1 

125 
2221168 

 هایبهداشت و بیماری

 دام و طیور 

6 

 21 181668دکتر شکری    8-21  4/4/2411 4-1
1 - 1 

125 
2221144 

 آشنایی با دامپروری

 رانای 

8 

  جمع کل واحدها واحد 11        

 اند را انتخاب نمایند با توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس گروه معارف که تاکنون نگذرانده دانشجویان فوق باید  :توجه

 عملی یا آزمایشگاه: تئوری   ع: ت

 

 

 



 
 با نام و یاد خدا

 انشکده کشاورزیاداره آموزش د

 1041-041دوم : نیمسال   1044:  کارشناسی   ورودی: علوم دامی   دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس                    10/11/1041 تا  14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

اره شم نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان  

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

کد 

 درس

 ردیف عنوان درس

سه  چهارشنبه تاریخ ساعت

 شنبه

 تئوری عملی جمع  شنبه یکشنبه دوشنبه

2-2 1اندیشه اسالمی  2121112 - 1 - 1 6 عمورضائی   (م) 4-6   8/4/2411 21-8  

-  1 6 پرستو قادری  (خ) 1-4    8/4/2411 21-8 1  - 1-2 1شه اسالمی اندی 2121112  

 (ت) 8-21 15/1/2411 1-4

 

 1 22+21 181641دکتر اکبری   (ت) 21-21 
 اصول جیره نویسی 2221181 - 1 2

1 

21-21 18/1/2411  21-8 

 (ت)

 21-8 

 (ت)

4-6 

 (ع)

 1 22 181644دکتر محمدی
 اصول اصالح نژاد 2221181 - 1 2

4 

 (ع) 6-4 (ع) 4-6 12/4/2411 21-8

 

 2 ع 181661دکتر موسوی   
2  -  -  آزمایشگاه تغذیه 2221184

5 

 (ع) 6-4 (ت) 1-4   1/4/2411 21-21

 

1-4 

 (ع)

 

 1 21 181668دکتر شکری
2 2 

 -
2221185 

 شناخت و فرآوری 

 مواد خوراکی

6 

 1 22+21 181681دکتر شیرزادی  21-21 (ت) 21-8   4/4/2411 1-4
 - 1  - 2221186 

 رفتارشناسی و تنش 

 رعه ایدر حیوانات مز

8 

 8 کشاورزی پایدار 2221165 - 1 - 1 21 128181دکتر ناصری 21-21     12/4/2411 21-21

  جمع کل واحدها واحد 11        

 را انتخاب نماینداند  با توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس گروه معارف که تا کنون نگذرانده دانشجویان فوق باید  :توجه

 عملی یا آزمایشگاه: تئوری   ع: ت



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1041-041دوم : نیمسال   1911:  کارشناسی ورودی:  علوم دامی   دوره: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاع کالسشرو        10/11/1041 تا     14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی جمع  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 6 سبحانی  (م) 4-1    2/4/2411 21-8
1 - 1 

- 
2121148 

 تفسیر موضوعی

 قران 

2-2  

 6 علوی     (خ) 6-4 2/4/2411 4-1
1  - 1 

- 
2121148 

 تفسیر موضوعی

 نهج البالغه 

2-1  

 4+21 181661نژادخانم قادری   (ت) 4-6 (ت) 4-6 م( ت) 4-1 15/1/2411 4-1
1 - 1 

125 
2221182 

 اقتصاد و بازاریابی

 کشاورزی 

1 

(ع) 8-21  (ع) 6-4 12/4/2411 21-8  1 پرورش گوسفند 2221112 125 1 2 1 22 181652جمالی دکتر (ت) 21-8  

(ع  11/4/2411 - ) 21 -21 

 

(ع ) 21 -21 

 

 ع 181644دکتر محمدی (ع)4-1 
1 1 - 

125 
 1کارورزی  2221184

4 

 (ت)21-21 (ع)1-4 (ع)4-1  12/4/2411 21-21

 

 جو و دکتر خطیب 

 181668دکتر شکری

22 
1 2 2 

125 
2221158 

 های  پرورش جوجه

 شتیگو

5 

 21 181668دکتر شکری (ع) 4-6 (ع) 4-6   (ت) 21-8 1/4/2411 21-8
1 2 2 

125 
2221121 

   ساختمان

 و تأسیسات طیور

6 

 (ت)21-21 18/1/2411 4-1

 

 21 181652جمالی دکتر  (ع)21-8  (ع)8-21
1 2 1 

125 
 پرورش بز 2221185

8 

  جمع کل واحدها واحد 28         

 اند را انتخاب نمایند با توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس گروه معارف که تا کنون نگذرانده وق بایددانشجویان ف  :توجه

 عملی یا آزمایشگاه: تئوری   ع: ت



 
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1041-041دوم : نیمسال   1911:  کارشناسی     ورودی:  امی   دورهعلوم د: برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 11/11/1041: هاشروع کالس                    10/11/1041 تا  14/11/1041: تاریخ انتخاب واحد

 شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

عتسا  تئوری عملی جمع  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ 

 6 خلیل زارعی (م) 4-6     8/4/2411 1-4
1 - 1 

- 
2121144 

 فرهنگ و تمدن 

 اسالم و ایران

2 

 6 حق جو   (خ) 21-8   8/4/2411 1-4
1  - 1 

- 
2121144 

 فرهنگ و تمدن 

 اسالم و ایران

 

 (ت) 6-4 15/1/2411 1-4

 

 (ع) 4-1

 (ت)4-6

 21 181651کاویانی دکترزرین   (ع)4-6
1 2 1 

125 
 پرورش زنبور عسل 2221141

1 

 (ع) 21-21 (ع) 1-4   11/1/2411 4-6

 

 ع 181652جمالی دکتر 
1 1 - 

125 
 4کارورزی  2221121

1 

 5 181642نیادکتر فتاح     (ت) 21-8 18/4/2411 21-8
1 2 1 

125 
2221142 

پرورش گوساله و 

 تلیسه

4 

 5 جوجه کشی 2221162 125 1 2 1 21 181642جودکتر خطیب (ت) 8-2  (ع) 21-21   12/4/2411 21-8

-  1 11 181641اکبریدکتر      (ت) 21-8  12/4/2411 1-4  6 پرورش بوقلمون 2221211 125 1

 22 181652جمالی دکتر (ع) 4-1   (ت) 21-21 (ت) 1-4 1/4/2411 21-21
1 2 1 

125 
2221214 

-آوریآشنائی با فن

  های مولکولی 

8 

-  1 22 181641اکبریدکتر       21-21 4/4/2411 21-21  8 ارگانیک دامپروری 2221212 125 1

  جمع کل واحدها واحد 26         

 اند را انتخاب نمایند گروه معارف که تا کنون نگذراندهبا توجه به اصالحیه لیست دروس عمومی اداره کل آموزش دانشگاه یک درس از دروس  دانشجویان فوق باید  :توجه

 عملی یا آزمایشگاه: تئوری   ع: ت


