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 9315-16سال تحصیلیدوم سال در نیم9315 سال بهمنورودی  برنامه هفتگی دوره دکتری عمومی

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

(01-03:51زبان خارجی ) جانورشناسی عمومی  شنبه   

(01-03:51زبان فارسی )   یکشنبه  انسان در اسالم 

0بیوشیمی دوشنبه (01-03:51زبان فارسی )     

شنبهسه (0)جانورشناسی عمومی گروه-ع فیزیک پزشکی کالبدشناسی پایه    
(0پایه گروه)کالبد  -ع چهارشنبه فیزیک پزشکی-ع  (01-03:51زبان خارجی )    

 
 9315-16سال تحصیلی دومسال روزانه در نیم9315سال بهمنشده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی واحدهای ارایه

 واحد نظری نام درس
واحد 
 عملی

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد

 99/5/91 9-00 00331011 دکترسلطانعلینژاد-احمدیدکتر -نجفیدکتر   0 کالبدشناسی پایه

   00331011 دکتر احمدی -دکتر نجفی 0 - عملیات کالبد پایه

 50/5/91 00-05 00331090 دکتر فرناز ملکی فرد  9 جانورشناسی عمومی

   00331099 دکتر فرناز ملکی فرد 0  عملیات جانور شناسی

 5/1/91 01-01 00331119 ایمانیدکتر مهدی  - 9 0بیوشیمی 

   00331013 دکتر سید محمد هاشمی - 13/0 فیزیک پزشکی

 1/1/91 01-01 00331011 دکتر سید محمد هاشمی 53/1  فیزیک پزشکی-ع

 - --  های خارجیگروه زبان - 5 زبان خارجی

 - --  گروه زبان وادبیات فارسی - 5 زبان فارسی

 - --  معارف اسالمیگروه  - 9 0اندیشه اسالمی

     53/9 13/01 01:واحدجمع 
 .باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شدتذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

  



 9315-16سال تحصیلیدوم سال در نیم9315سال مهر برنامه هفتگی دوره دکتری عمومی ورودی

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 عرفان عملی در اسالم - 0کالبد مقایسه ای 0بافت شناسی  شنبه

 9بیوشیمی  یکشنبه

(01.51-19) 

   0فیزیولوژی

 (0گ ) 0کالبد -ع (0گ ) 0کالبد -ع

  (0گ)9یوشیمیب-ع - ژنتیک حیوانی دوشنبه

 9بیوشیمی شنبهسه

(01.51-19) 

   0فیزیولوژی

 (0گ)0بافت-ع (0گ)0بافت-ع

   (0گ ) 0کالبد-ع - چهارشنبه

 
 9315-16سال تحصیلی دومسال روزانه در نیم9315سال مهر شده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودیواحدهای ارایه

 نام درس
واحد 
 نظری

واحد 
 عملی

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد

 31/13/16 1-99 99551111 دکتر عرفان پرست-نفیسیدکتر -دکتر تمدنفرد - 1 9فیزیولوژی

 39/3/16 99-93 99551913 دکترحسن زاده-دکتر شهروز-دکتر رازی -دکترشالیزار - 9 9بافت شناسی

   99551913 دکترحسن زاده-دکتر شهروز-دکتر رازی -دکترشالیزار 3 - 9بافت شناسی -ع

 3/1/16 99-93 99551996 دکتر ایمانی - 3 3بیوشیمی 

   99551991 دکتر ایمانی 9 - 3بیوشیمی  -ع

 11/1/16 91-96 99551910 دکتراحمدی -دکتر نجفی-دکتر سلطانعلی نژاد - 3 9ایکالبدشناسی مقایسه

   99551911 دکتر احمدی -دکتر نجفی-دکتر سلطانعلی نژاد 3 - 9کالبد شناسی مقایسه ای-ع

 91/1/16 99-93 99551116 هاشمیدکتر - 3 ژنتیک حیوانی

   -- گروه معارف اسالمی - 3 آئین زندگی

     6 91 31:جمع واحد
 .باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شدتذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

  



 9315-16 سال تحصیلی دوم سالروزانه در نیم9311سا ل بهمن  برنامه هفتگی دوره دکتری عمومی ورودی

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 حقوق اجتماعی و سیاسی (0گ) 9کالبد -ع 9شناسیبافت 9 ایکالبدشناسی مقایسه شنبه

 - -  (0گ) 9بافت  -ع یکشنبه

  

 (0گ) 9کالبد -ع  - 9فیزیولوژی  دوشنبه

  (0گ) 9بافت  -ع

 (0)گ  9فیزیو -ع  (01:51-00:51شناسی)جنین آمار زیستی شنبهسه

 (0گ) 9کالبد -ع -  0زبان تخصصی 9فیزیولوژی  چهارشنبه
 

 9315-16سال تحصیلی دومسال روزانه در نیم9311سا لبهمن  شده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودیواحدهای ارایه

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 99/15/91 00-05 00331191 دکترعرفان پرست-دکتر نفیسی-دکتر تمدنفرد  - 1 9فیزیولوژی 

   00331199 دکتر عرفان پرست-دکتر نفیسی-دکتر تمدنفرد  0 - 9فیزیولوژی-ع

 50/15/91 00-05 00331011 دکترشالیزار-دکتررازی-دکترشهروز–زادهدکتر حسن - 0 9شناسی بافت

   00331013 دکترشالیزار-دکتررازی  -دکترشهروز–زادهدکتر حسن 9 - 9شناسی بافت -ع

 5/11/91 00-05 00331001 دکتر احمدی -دکتر نجفی-دکتر سلطانعلی نژاد  9 9ایکالبد مقایسه
   00331000 دکتر احمدی -دکتر نجفی-دکتر سلطانعلی نژاد 5 - 9ایکالبدمقایسه -ع

 11/1/91 00-05 00331091 کریم مردانیدکتر  - 9 آمارزیستی
 09/11/91 19-00 00331155 دکتر شهروز - 0 شناسیجنین

 01/11/91 19-00 00331115 دکتر مجتبی هادیان - 9 0زبان تخصصی 
   -- گروه معارف  9 9اندیشه اسالمی

     1 01 91:جمع واحد
 .باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شدتذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

  



 9315-16 سال تحصیلی دومسال روزانه در نیم9311سا ل   مهر ورودیبرنامه هفتگی دوره دکتری عمومی 

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 (0) ماهی گ-ع ماهی شناسی (0)آسیب گ -ع ایمنی و سرم شناسی شنبه

 (9) آسیب گ -ع (9)ماهی -ع

 (9) باکتری گ -ع (0) باکتری گ -ع باکتری عمومی آسیب شناسی عمومی یکشنبه

 (9)ایمنی گ-ع (0)ایمنی گ-ع   دوشنبه

 (0)آسیب گ  -ع (9) آسیب گ -ع

 (0) فارما گ -ع (9) فارما گ–ع 0فارماکولوژی بهداشت و پرورش دام  شنبهسه

 (9) پرورش دام گ-ع (0) پرورش دام گ-ع بهداشت و پرورش دام 0فارماکولوژی چهارشنبه
 

 9315-16سال تحصیلی  دوم سالدر نیم 9311سال  مهرشده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 99/5/91 00-05 00331093 دکتر ابطحی - 9 شناسیایمنی و سرم 

   00331091 دکتر ابطحی 0 - ایمنی و سرم شناسی -ع

 50/15/91 00-05 00331091 دکتر تهرانی  9 آسیب شناسی عمومی

   00331091 دکتر تهرانی 9 - آسیب شناسی عمومی-ع

 5/11/91 00-05 00331099 دکتر عناصری - 5 بهداشت و پرورش دام

   00331051 دکتر عناصری 0 - بهداشت و پرورش دام -ع

 91./11/1 00-05 00331050 دکتر تکمه چی-دکتر دستمالچی-دکتر اونق - 9 باکتری شناسی عمومی

   00331059 دکتر تکمه چی-دکتر دستمالچی-دکتر اونق 0 - باکتری شناسی عمومی-ع

 01/1/91 19-00 00331055 دکتر سماعی-دکتر مشکینی - 0 ماهی شناسی

   00331051 دکتر سماعی-دکتر مشکینی 0 - ماهی شناسی-ع

 09/1/91 19-00 00331009 دکتر ملکی نژاد - 5 (0فارماکولوژی )

   00331005 دکتر ملکی نژاد 0 - (0فارماکولوژی )-ع

     1 05 91:جمع واحد

 .توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شد باشد کهتذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

  



 9315-16سال تحصیلیدوم سال روزانه در نیم9313سا ل بهمن ورودی عمومی دکتری دوره هفتگی برنامه

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 (9گ ) 5انگل -ع (0گ ) 5انگل -ع شناسی اختصاصیآسیب  5شناسی انگل شنبه

 (3گ ) 3انگل -ع (9گ ) 3انگل -ع شناسی و بیماریها ویروسیویروس باکتری شناسی اختصاصی یکشنبه

 (9ویروس گ ) -ع (3ویروس گ ) -ع

 (9گ ) 3فارما -ع (9باکتری گ)-ع  3فارماکولوژی دوشنبه

 (3باکتری گ) -ع (3گ ) 3فارما -ع

 (9آسیب گ) -ع (9باکتری گ)-ع ویروسیی وبیماریها شناسیویروس (1.31-0.31) 3شناسیانگل شنبهسه

 (3باکتری گ) -ع (3آسیب گ ) -ع

 (3آسیب گ ) -ع (9آسیب گ ) -ع شناسی اختصاصیآسیب  چهارشنبه

 
 9315-16سال تحصیلیدوم  سالروزانه در نیم9313سا ل بهمن شده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی واحدهای ارایه

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 31/13/16 99-93 99551935 دکتر تهرانی  3 شناسی اختصاصیآسیب

   99551936 دکتر تهرانی –دکتر فرشید  3 - شناسی اختصاصیآسیب -ع

 39/3/16 99-93 99551931 دکتر تکمه چی-دکتر دستمالچی-دکتر اونق - 3 باکتری شناسی اختصاصی

   99551930 دکتر تکمه چی-دکتر دستمالچی-دکتر اونق 3 - باکتری شناسی اختصاصی -ع

 3/1/16 91-96 99551931 دکتر محمودیان-دکتر حبیب دستمالچی - 3 شناسی و بیماریهاویروس

   99551911 دکتر محمودیان-دکتر حبیب دستمالچی 9 - شناسی و بیماریهاویروس -ع

 91/1/16 99-93 99551919 دکتر یخچالی-دکتر ملکی فرد - 9 های پهنکرم 3شناسی انگل

   99551913 دکتر یخچالی-دکتر ملکی فرد 9 - های پهنکرم3شناسی انگل -ع

 11/1/16 99-93 99551913 دکتر توسلی-دکتراسمعیل نژاد - 9 یاختهتک 3شناسی انگل

   99551911 دکتر توسلی-نژاددکتراسمعیل  9 - یاختهتک 3شناسی انگل -ع

 93/1/16 99-93 99551991 دکتر ملکی نژاد - 3 (3فارماکولوژی )

   99551995 دکتر ملکی نژاد 9  (3فارماکولوژی )-ع

     0 93 31جمع واحد:

 خواهد شد.باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص تذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 9315-16سال تحصیلی دومسال در نیم9313سا ل مهر ورودی عمومی دکتری دوره هفتگی برنامه
 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 تاریخ اسالم (03-01تکثیروپرورش ماهی)   شنبه

 (9گ ) اصول تغذیه -ع (0اصول تغذیه گ ) -ع اصول تغذیه دام   1انگل شناسی  یکشنبه

 (0گ )1انگل  -ع (9گ )  1انگل  -ع

 (0تکثیر و پرورش ماهی گ)-ع (9-5اصالح نژاد ) - اصول تغذیه دام دوشنبه

 (9)گ تکثیر و پرورش ماهی-ع (9قارچ شناسی گ) -ع (9گ ) 0انگل  -ع قارچ شناسی  شنبهسه

 (0گ ) 0انگل  -ع (0قارچ شناسی گ)-ع

 (9بهداشت و پرورش طیور گ )-ع (0بهداشت پرورش طیورگ)-ع 0انگل  شناسی طیوربهداشت و پرورش  چهارشنبه

 
 9315-16سال تحصیلی دومسال در نیم9313سال مهر نشجویان دوره دکتری عمومی ورودیشده به دا واحدهای ارایه

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 31/3/16 11-99 99551915 ر توکمه چیدکت-دکتر عبدالغفار اونق  9 قارچ شناسی

   99551916 دکترتوکمهچی-دکترعبدالغفاراونق 9 - قارچ شناسی -ع

 39/3/16 11-99 99551131 مخبردکتر  - 9 اصالح نژاد داماصول 

 3/1/16 91-96 99551911 دکتر غنی ئی - 3 بهداشت و پرورش طیور

   99551910 دکتر غنی ئی 9 - بهداشت و پرورش طیور-ع

 11/1/16 99-93 99551959 اسمعیل نژاددکتر -ملکی فرددکتر - 3 های گرد، کرم9شناسی انگل

   99551953 نژاد اسمعیل دکتر-فرد دکترملکی 9 - های گرد، کرم9شناسیانگل -ع

 91/1/16 91-96 99551911 دکتر توسلی-دکتراسمعیل نژاد - 9 ، بندپا1شناسی انگل

   99551951 دکتر توسلی-دکتراسمعیل نژاد 9 - ، بندپا1شناسی انگل -ع

 93/1/16 99-93 99551953 ئیدکتر سما-دکتر مشکینی - 9 تکثیروپرورش ماهی

   99551951 ئیدکتر سما-دکترمشکینی 9  تکثیروپرورش ماهی-ع

 91/1/16 11-99 99551955 دکتر عناصری  3 اصول تغذیه دام

   99551956 دکتر عناصری 9 - اصول تغذیه دام-ع

      3 تاریخ اسالم

     6 93 91جمع واحد:
 .باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شدتذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 9315- 16سال تحصیلی دوم سالروزانه در نیم9313سا ل بهمن ورودی عمومی دکتری دوره هفتگی برنامه

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 سم شناسی شنبه
(01.51-9) 

 (0) غذایی مواد باکتریایی کنترل -ع غذایی مواد باکتریایی کنترل
 (9گ )سم شناسی -ع

 (9) غذایی مواد باکتریایی کنترل -ع
 (0)گسم شناسی  –ع

  

   بیماریهای ماهی معاینه دام اصول یکشنبه

  (9اصول کالبد گ ) -ع

 (9ک شیمیایی گ ) -ع (0) ک شیمیایی گ -ع  تفسیر موضوعی قران دوشنبه

 (0بیماریهای ماهی گ ) -ع (9اصول جراحی گ ) -ع  کنترل شیمیایی مواد غذایی (9.51-01.51)اصول جراحی و هوشبری شنبهسه

 (0اصول معاینه گ ) -ع

 (0اصول کالبد گ) -ع (9اصول معاینه گ ) -ع تغذیه اختصاصی طیور تغذیه اختصاصی دام چهارشنبه

 (0گ )جراحی اصول  -ع
 

 9315-16سال تحصیلی   دومسال روزانه در نیم9313سا ل  بهمن  شده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی واحدهای ارایه
ساعت  کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 امتحان
 تاریخ امتحان

 31/3/16 99-93 99551193 غنی ئیدکتر  - 9 تغذیه اختصاصی طیور

 39/13/16 11-99 99551913 اکبرلو علی دکتر - 9 کنترل باکتریایی مواد غذایی

   99551911 اکبرلو علی دکتر 9 - کنترل باکتریایی مواد غذایی-ع

 3/1/16 11-99 99551951 دکتر مهدی زاده - 9 غذاییکنترل شیمیایی مواد 

   99551961 دکتر مهدی زاده 9 - کنترل شیمیایی مواد غذایی -ع

 11/1/16 11-99 99551969 دکتر سمائی-دکتر مشکینی - 65/9 بیماریهای ماهی

   99551963 دکتر مشکینی 35/1 - بیماریهای ماهی-ع

 ---  99551933 دکترتهرانی 9 - اصول کالبد گشایی

 93/1/16 11-99 99551199 دکتر احسان عناصری - 9 تغذیه اختصاصی دام

 91/1/16 99-93 99551963 دکتر بهفر–دکتر مظاهری  - 9 اصول جراحی و هوشبری

   99551961 دکتر بهفر–دکتر مظاهری  9 - اصول جراحی و هوشبری-ع

 ؟ 91-96 99551965 زاده هاشمدکتر - 9 سم شناسی

   99551966 دکترزاده هاشم 9 - سم شناسی-ع

 91/1/16 99-93 99551961 دکتر جلیل زاده-دکتر نجار نژاد - 9 اصول معاینه دام

  -- 99551960 دکتر جلیل زاده-دکتر نجار نژاد 9 - اصول معاینه دام-ع

  -- -- گروه معارف اسالمی - 3 تفسیر موضوعی

 -- -- -- -- -- 3 دانش خانواده

     35/6 65/93 91جمع واحد:

 .باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شدتذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 9315-16سال تحصیلی دومسال روزانه در نیم9313سا ل مهر ورودی عمومی دکتری دوره هفتگی برنامه

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 (9) شیر وصنایع بهداشت -ع (0) شیر وصنایع بهداشت -ع بیماریهای متابولیک شیر وصنایع بهداشت شنبه

  

 (9کلینیکال پ. گ ) -ع (9کلینیکال پ. گ ) -ع کلینیکال پاتولوژی صنایع غذایی با منشا دامی یکشنبه

 (0بزرگ گ ) جراحی دام -ع (0جراحی دام بزرگ گ ) -ع

 (0) گ مامایی -ع  (0)گ مامایی -ع   مامایی دامپزشکی دوشنبه

 (0کلینیکال پ. گ ) -ع (0کلینیکال پ. گ ) -ع مسمومیت دام بیماریهای طیور شنبهسه

 (9مامایی گ ) -ع (9مامایی گ ) -ع

  (9بزرگ گ )جراحی دام  -ع (9جراحی دام بزرگ گ ) -ع جراحی عمومی دام های بزرگ چهارشنبه
 

 9315-16سال تحصیلیدوم سال در نیم 9313سال مهرشده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 31/3/16 01-01 99551961 دکتر وحید محمدی–دکتر سیامک عصری  - 3 کلینیکال پاتولوژی

   99551911 وحید محمدیدکتر–دکتر سیامک عصری 3 - کلینیکال پاتولوژی -ع

 39/3/16 91-96 99551151 دکتر غنی ئی - 3 بیماریهای طیور

 91/1/16 11-99 99551161 دکتر حسین تاجیک - 3 صنایع غذایی با منشا دامی

 11/1/16 11-99 99551116 دکتر دلیر نقده - 3 بیماریهای متابولیک

 31/13/16 99-93 99551919 دکتر محمدی-دکتر سعید عزیزی - 9 جراحی عمومی دام بزرگ

   99551913 دکتر محمدی-دکتر سعید عزیزی 3 - جراحی عمومی دام بزرگ -ع

 3/1/16 11-99 99551156 دکتر مهام - 9 مسمومیت دام

 91/1/16 99-93 99551951 دکتر مرادی - 9 شیر وصنایع بهداشت

   99551950 دکتر مرادی 9 - شیر وصنایع بهداشت -ع

 93/1/16 91-96 99551915 سلیمانزاده دکتر - 3 مامایی دامپزشکی

   99551916 سلیمانزاده دکتر 3 - مامایی دامپزشکی-ع

     1 93 31:جمع واحد

 محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شدباشد که توسط استاد تذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می

  



 9315-16سال تحصیلی دوم سالنیمدر9319لسابهمن  ورودی عمومی دکتری دوره هفتگی برنامه

 96-90 91-96 91:31-93:31 0:31-91:31 روز

 (0بهداشت و بازرسی گوشت گ )-ع  بیماریهای داخلی دام بزرگ بیماریهای تولید مثل شنبه

 (0گ ) گوشت وبازرسی بهداشت -ع بیماریهای داخلی دام کوچک  اندامهای حرکتیبیماریهای  یکشنبه

 (9گ ) وشتگ وبازرسی بهداشت -ع (9گ ) رادیولوژی -ع  جراحی عمومی دامهای کوچک دوشنبه

 رادیولوژی دامپزشکی شنبهسه
(01.51-9) 

 (0گ ) دکوچک ج -ع (9ج د کوچک گ ) -ع بهداشت و بازرسی گوشت 

  (0رادیولوژی گ ) -ع

                   (9گ) گوشت وبازرسی بهداشت -ع انقالب اسالمی بیماریهای داخلی دام بزرگ بیماریهای تولید مثل چهارشنبه
 بیماریهای اندامهای حرکتی -ع

 
 9315-9316سال تحصیلی دوم سالدر نیم9319سا لبهمن شده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد واحد عملی واحد نظری نام درس

 93/11/16 91-96 00331011 دکتر رحیم محمدی-دکتر سعید عزیزی - 5/1 بیماریهای اندامهای حرکتی

   00331011 دکتر رحیم محمدی-دکتر سعید عزیزی 5/1 - بیماریهای اندامهای حرکتی-ع

 91/1/16 91-96 00331119 دکتر اسالمی - 3 بیماریهای تولید مثل

 3/11/16 11-99 00331019 دکتر تاجیک - 9 بهداشت و بازرسی گوشت

   00331011 دکتر تاجیک 3 - بهداشت و بازرسی گوشت -ع

 39/13/16 11-99 00331010 دکتر محمد هاشمی - 9 رادیولوژی دامپزشکی

   00331019 دکتر محمد هاشمی 9 - رادیولوژی دامپزشکی-ع

 31/13/16 91-96 00331111 دکتر جلیل زاده-نژاددکتر نجار-دکتر رامین دکتر مهام -دکتر دلیرنقده - 1 بیماریهای داخلی دام بزرگ

 11/11/16 91-96 00331015 دکتربهفر-دکتر مظاهری-زادهدکتر فرشید صراف - 9 جراحی عمومی دامهای کوچک

   00331011 دکتربهفر-دکتر مظاهری 9 - عمومی دامهای کوچکجراحی -ع

 91/11/16 99-93 00331111 دکتر جوادی-دکتر مجتبی هادیان - 3 بیماریهای داخلی دام کوچک

  -  انقالب اسالمی -- 3 انقالب اسالمی

     5/1 5/91 91:جمع واحد

 باشد که توسط استاد محترم درس جزئیات آن مشخص خواهد شد.تذکر: زمان برگزاری امتحانات عملی هفته پایانی ترم می
  



 
 9315-16سال تحصیلی دوم سالدر نیم9319سا ل  مهرورودی  عمومی دکتری دوره هفتگی برنامه

 96-90 91-96 0:31-93:31 روز

                                                                                   9ام بزرگ گدرمانگاهی در بخش بیماریهای درونی د -ع شنبه
 0عملیات درمانگاهی در بخش بیماریهای طیور گ -ع

 پرورش زنبور عسل-ع پرورش زنبور عسل

  بیماریهای مشترک انسان و دام  درمانگاهی در بخش جراحی -ع درمانگاهی در بخش مامایی ع یکشنبه

                                                                                                 9درمانگاهی در بخش بیماریهای طیور گ  -ع دوشنبه
 0درمانگاهی در بخش بیماریهای درونی دام کوچک گ  -ع

  اصول همه گیر شناسی

 اصول تلقیح مصنوعی دام  شنبهسه
 

 داماصول تلقیح مصنوعی  -ع
 

 

 9درمانگاهی در بخش بیماریهای درونی دام کوچک گ -ع چهارشنبه
 0گ ام بزرگدرمانگاهی در بخش بیماریهای درونی د -ع

  

 
 9315-16سال تحصیلیدوم  سالدر نیم9319سا ل مهرشده به دانشجویان دوره دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

 نام درس
واحد 
 نظری

واحد 
 عملی

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد

 01/11/91 01-01 99551111 دکتر مردانی  3 اصول همه گیر شناسی

 599/15/91 01-01 99551901 دکترفرناز ملکی فر  65/9 پرورش و بیمارهای زنبورعسل

   99551900 دکترفرناز ملکی فر 35/1  پرورش و بیمارهای زنبورعسل -ع

 09/1/91 01-01 99551153 دکترفرناز ملکی فر - 9 ودامبیمارهای مشترک انسان 

 1/11/91 01-01 99551901 اسالمیدکتر   5/1 اصول تلقیح مصنویی دام

   99551911 اسالمیدکتر  5/1  اصول تلقیح مصنویی دام-ع

   99551161 دکتر عالیمهر دکتر غنی ئی -دکتر طالبی 3 - عملیات درمانگاهی در بخش طیور

   99551160 دکتربهفر-دکتر مظاهری 3 - جراحیدرمانگاهی در بخشعملیات 
   99551166 دکتراسالمی -دکترسلیمان زاده 3 - ماماییعملیات درمانگاهی در بخش 

 3 - های  بزرگدرمانگاهی بیماریهای درونی دام -ع
-دکترجلیل زاده-دکتر مهام-دکتر رامین

 دکتردلیرنقده
99551161   

   99551165 دکتر جوادی-هادیان دکترمجتبی 3 - های کوچکبیماریهای درونی دامدرمانگاهی -ع

   99551105  3 - 9پایان نامه 

     05/91 95/1 90 جمع واحد:
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 9315-16سال تحصیلیدوم سال در نیم 11سا لبهمن  شده به دانشجویان دور ه دکتری عمومی ورودی واحدهای ارایه
واحد  نام درس

 نظری

واحد 

 عملی

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد

دکتر جلیل -دکتر رامین دکتر مهام -دکتر دلیرنقده 3 - (9کارورزی درونی دام بزرگ)

 ادژدکتر نجارن-زاده

99551119   

   99551113 دکتر مجتبی هادیان-دکتر شهرام جوادی  9 - (9کارورزی درونی دام کوچک )

   99551111 محمدیدکتر–دکتر عزیزی  3 - (9جراحی دام بزرگ) کارورزی

   99551115 دکتر بهفر -دکتر مظاهری  - 9 - (9کارورزی جراحی دام کوچک )

   99551116 دکترسلیمانزاده -دکتر اسالمی 3 - (9کارورزی مامائی )

   99551113  غنی ئیدکتر  -دکتر علیرضا طالبی 9 - (9کارورزی طیور )

   99551110 دکتر محمدی-عصریدکتر 9 - مرکز تشخیصکارورزی 

   99551106 ------- 3 - (3پایان نامه )

 زی توسط ریاست درمانگاه و بیمارستان تخصصی اعالم میگردد.رتذکر: زمان برگزاری امتحانات کارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 9315-16سال تحصیلی دومسال در نیم 11سا ل مهرشده به دانشجویان دور ه دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

واحد  نام درس

 نظری

واحد 

 عملی

 تاریخ امتحان ساعت امتحان کد درس نام استاد

دکتر جلیل -دکتر رامین دکتر مهام -دکتر دلیرنقده 3 - (3کارورزی درونی دام بزرگ)

 -ادژدکتر نجارن-زاده

99551111   

   99551103 شهرام جوادی دکتر مجتبی هادیاندکتر  9 - (3کارورزی درونی دام کوچک )

   99551101 دکترمحمدی–دکتر عزیزی  3 - (3کارورزی جراحی دام بزرگ)

   99551103 دکتر بهفر -دکتر مظاهری  - 9 - (3کارورزی جراحی دام کوچک )

   99551101 دکترسلیمانزاده -دکتر اسالمی 3 - (3کارورزی مامائی )

   99551109 مهردکتر منوچهر عالی -غنی ءیدکتر  9 - (3کارورزی طیور )

   99551111 تهرانیدکتر  9 - کالبد گشائیکارورزی 

   99551101 ------- 3 - (3پایان نامه )

 تذکر: زمان برگزاری امتحانات کارورزی توسط ریاست درمانگاه و بیمارستان تخصصی اعالم میگردد

 

 

 

 


