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 9395-96سال تحصیلیاول سال در ًین9395 سال ههزورودی  دکتزی عووهیبزًاهه هفتگی دوره 

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 (2کالثذ پایِ گزٍُ) -ع (01-03:51اى خارجی )ست جاًَرضٌاسی ػوَهی (2)جاًَرضٌاسی ػوَهی گزٍُ -ع ضٌثِ

 0اًذیطِ اسالهی (01-03:51ستاى فارسی )   یکطٌثِ

  (01-03:51ستاى فارسی )    0تیَضیوی دٍضٌثِ

  (0)جاًَرضٌاسی ػوَهی گزٍُ-ع فیشیک پشضکی کالثذضٌاسی پایِ ضٌثِسِ

  (01-03:51ستاى خارجی ) فیشیک پشضکی-ع (0کالثذ پایِ گزٍُ) -ع چْارضٌثِ

 

 9395-96اول سال تحصیلیسال روساًه در ًین9395ههز سال شذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودیواحذهای ارایه

 ٍاحذ ًظزی ًام درط
ٍاحذ 

 ػولی
 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد

 4/11/95 11 -13 11554106 دکتزسلطاًؼلیٌضاد-احوذیدکتز -دکتز ًجفی  1 کالثذضٌاسی پایِ

   11554107 دکتز احوذی -دکتز ًجفی 1 - ػولیات کالثذ پایِ

 29/10/95 11 -13 11554191 دکتز فزًاس هلکی فزد  2 جاًَرضٌاسی ػوَهی

   11554192 دکتز فزًاس هلکی فزد 1  ػولیات جاًَر ضٌاسی

 25/10/95    09-11 11554002 دکتز هْذی ایواًی - 2 1تیَضیوی 

 21/10/95 11 -13 11554185 دکتز سیذ هحوذ ّاضوی - 65/1 شضکیفیشیک پ

   11554186 دکتز سیذ هحوذ ّاضوی 35/0  فیشیک پشضکی-ع

 - --  ّای خارجیگزٍُ ستاى - 3 ستاى خارجی

 - --  گزٍُ ستاى ٍادتیات فارسی - 3 ستاى فارسی

 - --  گزٍُ هؼارف اسالهی - 2 1اًذیطِ اسالهی

     35/2 65/14 17:ٍاحذجوغ 
 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذسهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هی تذکز:

  



 9395-96اول سال تحصیلیسال در ًین9394سالبهوي  بزًاهه هفتگی دوره دکتزی عووهی ورودی

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 آئیي سًذگی - 0کالثذ هقایسِ ای 0سی تافت ضٌا ضٌثِ

 یکطٌثِ
 2تیَضیوی 

(01.51-10) 
 0فیشیَلَصی

 (2گ ) 0تافت  -ع (2گ ) 0تافت  -ع

 (0گ ) 0کالثذ -ع (0گ ) 0کالثذ -ع

 (2گ )2تیَضیوی-ع (0گ)2یَضیویت-ع - صًتیک حیَاًی دٍضٌثِ

 ضٌثِسِ
 2تیَضیوی

(01.51-10) 
 0فیشیَلَصی

 (2گ ) 0لثذکا-ع (2گ ) 0کالثذ-ع

 (0گ)0تافت-ع (0گ)0تافت-ع

  (2گ ) 0کالثذ-ع (0گ ) 0کالثذ-ع - چْارضٌثِ

 

 9395-96اول سال تحصیلیسال روساًه در ًین9394سال بهوي شذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودیواحذهای ارایه

 حاىتاریخ اهت ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 25/10/95 11 -13 11554004 دکتز ػزفاى پزست-دکتز ًفیسی-دکتز توذًفزد - 4 1فیشیَلَصی

 21/10/95 11 -13 11554102 دکتزحسي سادُ-دکتز ضْزٍس-دکتز راسی -دکتزضالیشار - 1 1تافت ضٌاسی

   11554103 دکتزحسي سادُ-دکتز ضْزٍس-دکتز راسی -دکتزضالیشار 2 - 1تافت ضٌاسی -ع

 29/10/95  11 -13 11554116 دکتز ایواًی - 3 2ضیوی تیَ

   11554117 دکتز ایواًی 1 - 2تیَضیوی  -ع

 02/11/95  11 -13 11554108 دکتزاحوذی -دکتز ًجفی-دکتز سلطاًؼلی ًضاد - 2 1ایکالثذضٌاسی هقایسِ

   11554109 دکتز احوذی -دکتز ًجفی-دکتز سلطاًؼلی ًضاد 3 - 1کالثذ ضٌاسی هقایسِ ای-ع

 27/10/95 11 -13 11554006 دکتز هختار غفاری - 2 صًتیک حیَاًی

   -- گزٍُ هؼارف اسالهی - 2 آئیي سًذگی

     6 14 20:جوغ ٍاحذ

 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذسهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هی تذکز:

  



 9395-96 سال تحصیلی اول سالروساًه در ًین9394سا ل ههز دکتزی عووهی ورودیبزًاهه هفتگی دوره 

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 2اًذیطِ اسالهی (0گ) 2کالثذ -ع 2ضٌاسیتافت 2 ایکالثذضٌاسی هقایسِ ضٌثِ

 یکطٌثِ
 (0گ) 2کالثذ -ع (0گ) 2کالثذ -ع

- - 
 (2گ) 2تافت  -ع (2گ) 2تافت  -ع

 - 2فیشیَلَصی  دٍضٌثِ
 (2گ) 2کالثذ -ع (2گ) 2کالثذ -ع

 (0گ) 2تافت  -ع (0گ) 2تافت  -ع

 (0)گ  2فیشیَ -ع (2)گ  2فیشیَ -ع (01:51-00:51ضٌاسی)جٌیي آهار سیستی ضٌثِسِ

 (2گ ) 2کالثذ -ع -  0ستاى تخصصی 2فیشیَلَصی  چْارضٌثِ

 

 9395-96سال تحصیلی اولسال روساًه در ًین9394سا ل ههز تزی عووهی ورودیشذه به داًشجویاى دوره دکواحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 27/10/95 11-13 11554098 دکتزػزفاى پزست-دکتز ًفیسی-دکتز توذًفزد  - 4 2فیشیَلَصی 

   11554099 دکتز ػزفاى پزست-ًفیسیدکتز -دکتز توذًفزد  1 - 2فیشیَلَصی-ع

 21/10/95 14-16 11554104 دکتزضالیشار-دکتزراسی-دکتزضْزٍس–سادُدکتز حسي - 1 2ضٌاسی تافت

   11554105 دکتزضالیشار-دکتزراسی  -دکتزضْزٍس–سادُدکتز حسي 2 - 2ضٌاسی تافت -ع

 25/10/95 11-13 11554110 حوذیدکتز ا -دکتز ًجفی-دکتز سلطاًؼلی ًضاد  2 2ایکالثذ هقایسِ

   11554111 دکتز احوذی -دکتز ًجفی-دکتز سلطاًؼلی ًضاد 3 - 2ایکالثذهقایسِ -ع

 02/11/95 09-11 11554124 دکتز کزین هزداًی - 2 آهارسیستی

 04/11/95 09-11 11554033 ضْزٍسدکتز  - 1 ضٌاسیجٌیي

 29/10/95 11-13 11554043 دکتز هجتثی ّادیاى - 2 1ستاى تخصصی 

   -- گزٍُ هؼارف  2 2اًذیطِ اسالهی

     6 14 20:جوغ ٍاحذ
 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذسهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هی تذکز:

  



 9395-96 ال تحصیلیساول سال روساًه در ًین9393سا ل  بهوي  ورودیبزًاهه هفتگی دوره دکتزی عووهی 

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 ایوٌی ٍ سزم ضٌاسی ضٌثِ
 (0)آسیة گ -ع

 هاّی ضٌاسی
 (0) هاّی گ-ع

 (2) آسیة گ -ع (2)هاّی -ع

 (2) تاکتزی گ -ع (0) تاکتزی گ -ع تاکتزی ػوَهی آسیة ضٌاسی ػوَهی یکطٌثِ

   دٍضٌثِ
 (2)ایوٌی گ-ع (0)ایوٌی گ-ع

 (0)آسیة گ  -ع (2) آسیة گ -ع

 (0) فارها گ -ع (2) گ فارها–ع 0فارهاکَلَصی تْذاضت ٍ پزٍرش دام  ضٌثِسِ

 (2) پزٍرش دام گ-ع (0) پزٍرش دام گ-ع تْذاضت ٍ پزٍرش دام 0فارهاکَلَصی چْارضٌثِ

 

 9395-96سال تحصیلی اول سال در ًین 9393سال بهوي شذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودی  واحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 20/10/95 09-11 11554125 دکتز اتطحی - 2 ایوٌی ٍ سزم ضٌاسی

   11554126 دکتز اتطحی 1 - ایوٌی ٍ سزم ضٌاسی -ع

 29/10/95 09-11 11554127 دکتز تْزاًی  2 آسیة ضٌاسی ػوَهی

   11554128 دکتز تْزاًی 2 - آسیة ضٌاسی ػوَهی-ع

 27/10/95 09-11 11554129 دکتز ػٌاصزی - 3 تْذاضت ٍ پزٍرش دام

   11554130 دکتز ػٌاصزی 1 - تْذاضت ٍ پزٍرش دام -ع

 22/10/95 09-11 11554131 دکتز تکوِ چی-دکتز دستوالچی-دکتز اًٍق - 2 تاکتزی ضٌاسی ػوَهی

   11554132 دکتز تکوِ چی-دکتز دستوالچی-دکتز اًٍق 1 - ضٌاسی ػوَهیتاکتزی -ع

 02/11/95 11-13 11554133 دکتز هطکیٌی - 1 هاّی ضٌاسی

   11554134 دکتز هطکیٌی 1 - هاّی ضٌاسی-ع

 25/10/95 09-11 11554112 دکتز هلکی ًضاد - 3 (1فارهاکَلَصی )

   11554113 دکتز هلکی ًضاد 1 - (1فارهاکَلَصی )-ع

     7 13 20:جوغ ٍاحذ

 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذسهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هی تذکز:

  



 9395-96سال تحصیلی اولسال روساًه در ًین9393سا ل ههز ورودی عووهی دکتزی دوره هفتگی بزًاهه

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 (2گ ) 5اًگل -ع (0گ ) 5اًگل -ع ضٌاسی اختصاصیآسیة  5ضٌاسی اًگل ضٌثِ

 ٍیزٍسی ٍ تیواریْاضٌاسی ٍیزٍط تاکتزی ضٌاسی اختصاصی یکطٌثِ
 (2گ ) 2اًگل -ع (0گ ) 2اًگل -ع

 (0ٍیزٍط گ ) -ع (2ٍیزٍط گ ) -ع

  2فارهاکَلَصی دٍضٌثِ
 (0گ ) 2فارها -ع (0تاکتزی گ)-ع

 (2تاکتزی گ) -ع (2گ ) 2فارها -ع

 ٍیزٍسیی ضٌاسیَتیواریْاٍیزٍط  2ضٌاسیاًگل ضٌثِسِ
 (0آسیة گ) -ع (0تاکتزی گ)-ع

 (2تاکتزی گ) -ع (2آسیة گ ) -ع

 (2آسیة گ ) -ع (0آسیة گ ) -ع ضٌاسی اختصاصیآسیة  چْارضٌثِ

 

 9395-96سال تحصیلیاول  سالروساًه در ًین9393سا ل ههز رودیشذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی و واحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 20/10/95 09-11 11554135 دکتز تْزاًی  3 ضٌاسی اختصاصیآسیة

   11554136 دکتز تْزاًی –دکتز فزضیذ  2 - ضٌاسی اختصاصیآسیة -ع

 25/10/95 11-13 11554137 دکتز تکوِ چی-دکتز دستوالچی-دکتز اًٍق - 2 ضٌاسی اختصاصی تاکتزی

   11554138 دکتز تکوِ چی-دکتز دستوالچی-دکتز اًٍق 2 - تاکتزی ضٌاسی اختصاصی -ع

 22/10/95 09-11 11554139 دکتز هحوَدیاى-دکتز حثیة دستوالچی - 3 ضٌاسی ٍ تیواریْاٍیزٍط

   11554140 دکتز هحوَدیاى-دکتز حثیة دستوالچی 1 - ی ٍ تیواریْاضٌاسٍیزٍط -ع

 27/10/95 11-13 11554141 دکتز یخچالی-هلکی فزددکتز  - 1 ّای پْيکزم 2ضٌاسی اًگل

   11554142 دکتز یخچالی-هلکی فزددکتز  1 - ّای پْيکزم2ضٌاسی اًگل -ع

 29/10/95 09-11 11554143 ز تَسلیدکت-دکتزاسوؼیل ًضاد - 1 یاختِتک 3ضٌاسی اًگل

   11554144 دکتز تَسلی-دکتزاسوؼیل ًضاد 1 - یاختِتک 3ضٌاسی اًگل -ع

 04/11/95 09-11 11554114 دکتز هلکی ًضاد - 2 (2فارهاکَلَصی )

   11554115 دکتز هلکی ًضاد 1  (2فارهاکَلَصی )-ع

     8 12 20:جوغ ٍاحذ

 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هیسهاى تزگشاری اهتحاً تذکز:



 

 

 9395-96سال تحصیلیاول سال در ًین9392سا ل بهوي ورودی عووهی دکتزی دوره هفتگی بزًاهه
 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 تاریخ اسالم (03-01تکثیزٍپزٍرش هاّی)   ضٌثِ

 اصَل تغذیِ دام   1اًگل ضٌاسی  یکطٌثِ
 (2اصَل تغذیِ گ ) -ع (0اصَل تغذیِ گ ) -ع

 (0گ )1اًگل  -ع (2گ )  1اًگل  -ع

 (0تکثیز ٍ پزٍرش هاّی گ)-ع (2-5اصالح ًضاد ) - اصَل تغذیِ دام دٍضٌثِ

 قارچ ضٌاسی  ضٌثِسِ
 (2قارچ ضٌاسی گ) -ع (2گ ) 0اًگل  -ع

 (2)گ تکثیز ٍ پزٍرش هاّی-ع
 (0گ ) 0اًگل  -ع (0قارچ ضٌاسی گ)-ع

 (2تْذاضت ٍ پزٍرش طیَر گ )-ع (0تْذاضت پزٍرش طیَرگ)-ع 0اًگل  ضٌاسی تْذاضت ٍ پزٍرش طیَر چْارضٌثِ

 

 9395-96سال تحصیلی اولسال در ًین9392سالبهوي  ًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودیشذه به دا واحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ذ ػولیٍاح ٍاحذ ًظزی ًام درط

 06/11/95 09-11 11554145 ز تَکوِ چیدکت-دکتز ػثذالغفار اًٍق  1 قارچ ضٌاسی

   11554146 دکتزتَکوْچی-دکتزػثذالغفاراًٍق 1 - قارچ ضٌاسی -ع

 29/10/95 09-11 11554039 غفاریدکتز  - 1 اصالح ًضاد داماصَل 

 25/10/95 14-16 11554147 غٌی ئیدکتز  - 2 ش طیَرتْذاضت ٍ پزٍر

   11554148 غٌی ئیدکتز  1 - تْذاضت ٍ پزٍرش طیَر-ع

 27/10/95 09-11 11554151 دکتز یخچالی-ًضاد دکتزاسوؼیل - 2 گزد ّایکزم، 1ضٌاسی اًگل

   11554152 دکتز یخچالی-ًضاد دکتزاسوؼیل 1 - گزدّای کزم، 1ضٌاسیاًگل -ع

 02/11/95 14-16 11554149 دکتز تَسلی-دکتزاسوؼیل ًضاد - 1 ، تٌذپا4ضٌاسی لاًگ

   11554150 دکتز تَسلی-دکتزاسوؼیل ًضاد 1 - ، تٌذپا4ضٌاسی اًگل -ع

 04/11/95 14-16 11554153 ئیدکتز سوا-هطکیٌیدکتز  - 1 تکثیزٍپزٍرش هاّی

   11554154 ئیدکتز سوا-هطکیٌیدکتز 1  تکثیزٍپزٍرش هاّی-ع

 21/10/95 09-11 11554155 دکتز ػٌاصزی  3 اصَل تغذیِ دام

   11554156 دکتز ػٌاصزی 1 - اصَل تغذیِ دام-ع

      2 تاریخ اسالم

     6 13 19جوغ ٍاحذ:

 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذ: سهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هیتذکز

 



 

 9395- 96اول سال تحصیلیسال روساًه در ًین9392سا ل ههز ورودی عووهی دکتزی دوره هفتگی بزًاهه

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 ضٌثِ
 سن ضٌاسی

(01.51-0) 
 کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی

 (0)کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی -ع
 (2سن ضٌاسی گ )-ع

 (2)اییکٌتزل تاکتزیایی هَاد غذ -ع
 (0)سن ضٌاسی گ –ع

  

 اصَل هؼایٌِ دام تیواریْای هاّی یکطٌثِ
 (2) تیواریْای هاّی گ -ع (0) تیواریْای هاّی گ -ع

 (0اصَل کالثذ گ) -ع (2)اصَل کالثذ گ  -ع

 (2ک ضیویایی گ ) -ع (0) ک ضیویایی گ -ع   دٍضٌثِ

 غذاییکٌتزل ضیویایی هَاد  اصَل جزاحی ٍ َّضثزی ضٌثِسِ
 (2) اصَل جزاحی گ -ع 

 
 (0) اصَل هؼایٌِ گ -ع

 تغذیِ اختصاصی طیَر تغذیِ اختصاصی دام چْارضٌثِ
 (2) اصَل هؼایٌِ گ -ع

 داًص خاًَادُ
 (0)گ جزاحی اصَل  -ع

 

 9395-96  تحصیلیسال اول سال روساًه در ًین9392ل سا  ههزشذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودی  واحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 06/11/95 14-16 11554012 غٌی ئیدکتز  - 1 تغذیِ اختصاصی طیَر

 29/10/95 14-16 11554173 ػلی اکثزلَدکتز - 1 کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی

   11554174 ػلی اکثزلَدکتز 1 - کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی -ع

 27/10/95 14-16 11554159 دکتز هْذی سادُ - 1 کٌتزل ضیویایی هَاد غذایی

   11554160 دکتز هْذی سادُ 1 - کٌتزل ضیویایی هَاد غذایی -ع

 02/11/95 09-11 11554161 دکتز سوائی-دکتز هطکیٌی - 65/1 تیواریْای هاّی

   11554162 دکتز هطکیٌی 35/0 - تیواریْای هاّی-ع

 05/11/95 14-16 11554123 دکتزتْزاًی 1 - اصَل کالثذ گطایی

 25/10/95 14-16 11554011 دکتز احساى ػٌاصزی - 1 تغذیِ اختصاصی دام

 04/11/95 11-13 11554163 دکتز تْفز–دکتز هظاّزی  - 1 اصَل جزاحی ٍ َّضثزی

   11554164 دکتز تْفز–دکتز هظاّزی  1 - اصَل جزاحی ٍ َّضثزی-ع

 22/10/95 14-16 11554165 سادُ ّاضندکتز - 1 سن ضٌاسی

   11554166 دکتزسادُ ّاضن 1 - سن ضٌاسی-ع

 21/10/95 09-11 11554167 دکتز جلیل سادُ-دکتز ًجار ًضاد - 1 اصَل هؼایٌِ دام

 -- -- 11554168 دکتز جلیل سادُ-دکتز ًجار ًضاد 1 - اصَل هؼایٌِ دام-ع

 -- -- -- گزٍُ هؼارف اسالهی - 2 ضَػیتفسیز هَ

 -- -- -- -- -- 2 داًص خاًَادُ

     35/6 65/12 19:جوغ ٍاحذ

 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذ: سهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هیتذکز



 

 

 

 

 9395-96اول سال تحصیلیسال ساًه در ًینرو9399سا ل بهوي ورودی عووهی دکتزی دوره هفتگی بزًاهه

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 تیواریْای هتاتَلیک هاهایی داهپشضکی ضٌثِ
 (0) گ هاهایی -ع (0)هاهایی گ -ع

 (2) گ تشرگ دام جزاحی -ع (2گ ) جزاحی دام تشرگ -ع

  صٌایغ غذایی تا هٌطا داهی یکطٌثِ
 (2) گ. ج کلیٌیکال -ع (2) کلیٌیکال ج. گ -ع

 (0) گ داهثشرگ جزاحی -ع (0) گ تشرگ دام جزاحی -ع

 (2)کٌتزل تاکتزیایی گ  -ع (0) کٌتزل تاکتزیایی گ -ع  کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی دٍضٌثِ

 هسوَهیت دام تیواریْای طیَر ضٌثِسِ
 (0) گ. ج کلیٌیکال -ع (0) گ. ج کلیٌیکال -ع

 (2) گ هاهایی -ع (2) هاهایی گ -ع

   کلیٌیکال پاتَلَصی جزاحی ػوَهی دام ّای تشرگ چْارضٌثِ

 

 9395-96سال تحصیلی اول سال در ًین 9399لسابهوي دوره دکتزی عووهی ورودی  شذه به داًشجویاى واحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 27/10/95 61-61 11554169 دکتز ٍحیذ هحوذی–دکتز سیاهک ػصزی  - 2 اتَلَصیکلیٌیکال پ

   11554170 ٍحیذ هحوذیزدکت–دکتز سیاهک ػصزی 2 - کلیٌیکال پاتَلَصی -ع

 22/10/95 11-13 11554050 دکتز ػالیوْز-دکتز طالثی-دکتز غٌی ئی - 2 تیواریْای طیَر

 06/11/95 09-11 11554064 تاجیک دکتز حسیي - 2 صٌایغ غذایی تا هٌطا داهی

 20/10/95 09-11 11554046 دکتز دلیز ًقذُ - 2 تیواریْای هتاتَلیک

 25/10/95 14-16 11554171 دکتز هحوذی-دکتز سؼیذ ػشیشی - 1 جزاحی ػوَهی دام تشرگ

   11554172 دکتز هحوذی-دکتز سؼیذ ػشیشی 2 - جزاحی ػوَهی دام تشرگ -ع

 04/11/95 11-13 11554056 کتز هْامد - 1 هسوَهیت دام

 29/10/95 14-16 11554173 اکثزلَ دکتز ػلی - 1 کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی

   11554174 دکتز ػلی اکثزلَ 1 - کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی-ع

 02/11/95 09-11 11554175 دکتز هحسي اسالهی - 2 هاهایی داهپشضکی

   11554176 هحسي اسالهیدکتز  2 - هاهایی داهپشضکی-ع

     7 13 20:جوغ ٍاحذ

 تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذ: سهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هیتذکز

  



 9395-96اول سال تحصیلی سالًیندر9399لساههز ورودی عووهی دکتزی دوره هفتگی بزًاهه

 16-18 14-16 10:30-12:30 8:30-10:30 رٍس

 (0) تْذاضت ٍ تاسرسی گَضت گ-ع تیواریْای اًذاهْای حزکتی -ع تیواریْای داخلی دام تشرگ تیواریْای تَلیذ هثل ضٌثِ

 (0) گ گَضت تْذاضتَتاسرسی -ع تیواریْای داخلی دام کَچک  تیواریْای اًذاهْای حزکتی یکطٌثِ

 (2) گ تْذاضتَتاسرسیگَضت -ع (2) رادیَلَصیگ -ع  جزاحی ػوَهی داهْای کَچک دٍضٌثِ

 ضٌثِسِ
 رادیَلَصی داهپشضکی

(01.51-0) 
 تْذاضت ٍ تاسرسی گَضت 

 (0) گ دکَچک ج -ع (2) ج د کَچک گ -ع

  (0)رادیَلَصی گ  -ع

 (2)گ گَضت تْذاضتَتاسرسی -ع اًقالب اسالهی تیواریْای داخلی دام تشرگ تیواریْای تَلیذ هثل چْارضٌثِ

 

 9395-9396سال تحصیلیاول   سالدر ًین9399سا لههزشذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودی  ارایهواحذهای 

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 25/10/95 09-11 00331011 دکتز رحین هحوذی-دکتز سؼیذ ػشیشی - 5/0 تیواریْای اًذاهْای حزکتی

   00331017 دکتز رحین هحوذی-دکتز سؼیذ ػشیشی 5/0 - یواریْای اًذاهْای حزکتیت-ع

 27/10/95 09-11 00331110 دکتز اسالهی-دکتز سلیواًشادُ - 3 تیواریْای تَلیذ هثل

 29/10/95 14-16 00331010 دکتز تاجیک - 1 تْذاضت ٍ تاسرسی گَضت

   00331071 دکتز تاجیک 2 - تْذاضت ٍ تاسرسی گَضت -ع

 04/11/95 09-11 00331070 دکتز هحوذ ّاضوی - 1 رادیَلَصی داهپشضکی

   00331072 دکتز هحوذ ّاضوی 1 - رادیَلَصی داهپشضکی-ع

 21/10/95 14-16 00331111 دکتز جلیل سادُ-دکتز ًجارپَر-دکتز راهیي دکتز هْام  -دکتز دلیزًقذُ - 4 تیواریْای داخلی دام تشرگ

 02/11/95 14-16 00331075 دکتزتْفز-دکتز هظاّزی-سادُدکتز فزضیذ صزاف - 1 اهْای کَچکجزاحی ػوَهی د

   00331071 دکتزتْفز-دکتز هظاّزی 1 - جزاحی ػوَهی داهْای کَچک-ع
 06/11/95 11-13 00331117 دکتز هجتثی ّادیاى - 2 تیواریْای داخلی دام کَچک

  -  اًقالب اسالهی -- 2 اًقالب اسالهی

     5/4 5/14 19:وغ ٍاحذج

 .تاضذ کِ تَسط استاد هحتزم درط جشئیات آى هطخص خَاّذ ضذتذکز: سهاى تزگشاری اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تزم هی

  



 9395-96اول سال تحصیلی سالدر ًین9391بهوي  سا لورودی  عووهی دکتزی دوره هفتگی بزًاهه
 16-18 14-16 8:30-12:30 رٍس

 ضٌثِ
                                                                                   2ام تشرگ گدر تخص تیواریْای درًٍی ددرهاًگاّی  -ع

 0ػولیات درهاًگاّی در تخص تیواریْای طیَر گ -ع
 پزٍرش سًثَر ػسل-ع پزٍرش سًثَر ػسل

  تیواریْای هطتزک اًساى ٍ دام  درهاًگاّی در تخص جزاحی -ع درهاًگاّی در تخص هاهایی ع یکطٌثِ

 دٍضٌثِ
                                                                                                 2درهاًگاّی در تخص تیواریْای طیَر گ  -ع

 0درهاًگاّی در تخص تیواریْای درًٍی دام کَچک گ  -ع
  اصَل ّوِ گیز ضٌاسی

  ضٌثِسِ
 ل تلقیح هصٌَػی داماصَ

 
 اصَل تلقیح هصٌَػی دام -ع

 
 

 چْارضٌثِ
 2درهاًگاّی در تخص تیواریْای درًٍی دام کَچک گ -ع
 0گ ام تشرگدرهاًگاّی در تخص تیواریْای درًٍی د -ع

  

 

 9395-96سال تحصیلی اول سالدر ًین9391سا لبهوي شذه به داًشجویاى دوره دکتزی عووهی ورودی  واحذهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 72/61/59 61-61 11554009 دکتز هزداًی  2 اصَل ّوِ گیز ضٌاسی

 71/61/59 61-61 11554187 دکتزفزًاس هلکی فز  65/1 پزٍرش ٍ تیوارّای سًثَرػسل

   11554188 فز دکتزفزًاس هلکی 35/0  پزٍرش ٍ تیوارّای سًثَرػسل -ع

 17/66/59 61-61 11554052 دکتزفزًاس هلکی فز - 1 تیوارّای هطتزک اًساى ٍدام

 77/61/59 61-61 11554189 -دکتز ػلی سلیواى سادُ  5/0 اصَل تلقیح هصٌَیی دام

   11554190 -دکتز ػلی سلیواى سادُ 5/0  اصَل تلقیح هصٌَیی دام-ع

   11554067 دکتز ػالیوْز دکتز غٌی ئی -دکتز طالثی 2 - ػولیات درهاًگاّی در تخص طیَر

   11554068 دکتزتْفز-دکتز هظاّزی 2 - جزاحیػولیات درهاًگاّی در تخط

   11554066 دکتزاسالهی -دکتزسلیواى سادُ 2 - هاهاییػولیات درهاًگاّی در تخص 

 2 - ّای  تشرگدرهاًگاّی تیواریْای درًٍی دام -ع
-دکتزجلیل سادُ-هْامدکتز -دکتز راهیي

 دکتزدلیزًقذُ
11554064   

   11554065 ّادیاى دکتزهجتثی 2 - ّای کَچکدرهاًگاّی تیواریْای درًٍی دام-ع

   11554085  2 - 1پایاى ًاهِ 

     85/10 15/7 18 جوغ ٍاحذ:

 اػالم هیگزدد.هؼاًٍت آهَسضی داًطکذُ تَسط  درهاًگاّی ػولیات : سهاى تزگشاری اهتحاًاتتذکز

 

 

 



 9395-96سال اول سال تحصیلیدر ًین 91سا ل ههز شذه به داًشجویاى دور ه دکتزی عووهی ورودی واحذهای ارایه

ٍاحذ  ًام درط

 ًظزی

ٍاحذ 

 ػولی

ساػت  کذ درط ًام استاد

 اهتحاى

 تاریخ اهتحاى

دکتز -دکتز جلیل سادُ-دکتز راهیي دکتز هْام -دکتز دلیزًقذُ 2 - (1کارٍرسی درًٍی دام تشرگ)
 -ًجارًشاد

11554071   

   11554072 دکتز ضْزام جَادی دکتز هجتثی ّادیاى 1 - (1کارٍرسی درًٍی دام کَچک )

دکتزرحین هحوذی دکتز  –دکتز ػشیشی  -دکتزهظاّزی  2 - (1کارٍرسی جزاحی دام تشرگ)
 تْفز

11554074   

   11554075 دکتز هظاّزی  دکتز تْفز-وذیدکتز رحین هح 1 - (1کارٍرسی جزاحی دام کَچک )

   11554076 دکتز تاتَاًی دکتزسلیواًشادُ -دکتز اسالهی 2 - (1کارٍرسی هاهائی )

   11554073 دکتز غٌی ئی-هْزدکتز هٌَچْز ػالی -دکتز ػلیزضا طالثی 1 - (1کارٍرسی طیَر )

   11554078 دکتز ٍحیذ هحوذی -دکتز سیاهک ػصزی رضایی 1 - کارٍرسی آسهایطگاُ هزکش تطخیص

   11554086 ------- 2 - (2پایاى ًاهِ )

 .هیگزدد اعالم ریاست درهاًگاه و بیوارستاى تخصصی توسط سیرکارو اهتحاًات بزگشاری سهاى: تذکز


