دانشکدۀ دامپزشکی
برنامۀ فعالیتهای آموزشی،

پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی

دکتر اسماعیل آین
نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی :
1100-1101
نیمسال  :دوم سال تحصیلی :
پرندگان

ایام
هفته
شنبه
یکشنبه

0:01-01:01
بیماریهای تولید

مثل (چرخشی ،دانشکده)
کارورزی مامائی و
بیماریهای تولید
مثل (بیمارستان

گروه آموزشی :

مامائی و بیماریهای

01:01 -03:01

01-01

کارورزی مامائی و بیماریهای
تولید مثل (بیمارستان تخصصی)
عملیات درمانگاهی مامائی و
بیماریهای تولید مثل

شورای آموزشی دانشکده

(دانشکده)
امور پایان نامه

(بیمارستان تخصصی)

تخصصی)

دوشنبه

کارورزی مامائی و
بیماریهای تولید
مثل (بیمارستان

دروس تخصصی و کشیک

امور پایان نامه

درمانگاهی (بیمارستان تخصصی)

تخصصی)

سه شنبه
چهارشنبه

دروس تخصصی و کشیک
درمانگاهی(بیمارستان
تخصصی)
بیماریهای تولید
مثل (چرخشی ،دانشکده)

کارورزی مامائی و بیماریهای
تولید مثل (بیمارستان تخصصی)

امور پایان نامه

مامائی دامپزشکی (چرخشی،
دانشکده)

امور پایان نامه

دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه ارومیه
برنامۀ فعالیتهای آموزشی،

پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی

نام ونام خانوادگی :دکتر علی سلیمان زاده
سال تحصیلی0011-10 :
ایام
هفته

 8/01الی 01/01

بخش :مامایی و بیماریهای تولید مثل
نیمسال :دوم

 01/01الی 01/01

شنبه

تشخیص بالینی در تولیدمثل
اسب

مامایی دامپزشکی

یکشنبه

کارورزی

کشیک درمانگاهی

دوشنبه

بیماریهای تولید مثل
نشخوارکنندگان بزرگ

سه شنبه

اصول تقیح مصنوعی دام

چهارشنبه

بیماریهای تولیدمثل دام

کلینیکال فارماکولوژی
دامپزشکی
تشخیص بالینی در
تولیدمثل گوشتخواران
فناوری های تولید مثل
()2

01/01
الی 00
نماز و
نهار
نماز و
نهار
نماز و
نهار
نماز و
نهار
نماز و
نهار

 00الی 01
بیماریهای تولیدمثل
گوشتخواران
عملیات مامایی
دامپزشکی
عملیات مامایی
دامپزشکی
عملیات اصول تقیح
مصنوعی دام
کنترل وپیشگیری
بیماریهای پستان

دانشکدۀ دامپزشکی
برنامۀ فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی
نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی  :دکتر محسن اسالمی گروه آموزشی  :مامایی و بیماریهای طیور
ایام هفته
شنبه

10:30 -12:30

8:30-10:30

نیمسال  :دوم سال تحصیلی 1400-1401 :

14-16

کشیک کارورزی و درمانگاهی

کشیک کارورزی و درمانگاهی (بیمارستان

کشیک کارورزی و درمانگاهی

(بیمارستان تخصصی) ،بیماریهای تولید

تخصصی) -تشخیص بالینی در تولید مثل

(بیمارستان تخصصی)

مثل دام (یک سوم میانی) ،بیماریهای

اسب

16-18
-

پستان
یکشنبه

دوشنبه
سه شنبه

کشیک کارورزی و درمانگاهی

کشیک کارورزی و درمانگاهی (بیمارستان

کشیک کارورزی و درمانگاهی

(بیمارستان تخصصی)،

تخصصی) ،تشخیص بالینی در تولید مثل

(بیمارستان تخصصی)،

کلینیکال فارماکولوژی

نشخوارکنندگان

فناوری تولید مثل (بیمارستان

انجام پایان نامه ها (بیمارستان تخصصی-

تخصصی-دانشکده -فارم دانشگاه)

دانشکده -فارم دانشگاه)

امور پژوهشی و پایان نامه (بیمارستان

امور پژوهشی و پایان نامه (بیمارستان

تخصصی-دانشکده -فارم دانشگاه)

تخصصی-دانشکده -فارم دانشگاه)

بیماریهای تولید مثل دام (یک سوم

مامایی دامپزشکی-یک سوم ابتدایی

میانی).

(بیمارستان تخصصی-دانشکده) :تولید مثل

بیماریهای تولید مثل نشخوارکنندگان

حیات وحش-نیمه دوم (بیمارستان

بزرگ (بیمارستان تخصصی -دانشکده)

تخصصی-دانشکده)

-

ع -مامایی دامپزشکی (بیمارستان

ع -مامایی دامپزشکی (بیمارستان

تخصصی یا کشتارگاه)

تخصصی یا کشتارگاه)

امور پژوهشی و پایان نامه

-

(بیمارستان تخصصی-دانشکده-
فارم دانشگاه)

چهارشنبه

امور پژوهشی (بیمارستان
تخصصی-دانشکده-فارم دانشگاه)

* عملیات مامایی دامپزشکی در روزهای جمعه نیز از ساعت  13:30تا  17در محل کشتارگاه ارومیه برگزار خواهد شد.

-

دانشکدۀ دامپزشکی
برنامۀ فعالیتهای آموزشی،

پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی

دکتر محمد حسین علوی
نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی :
1100-1101
نیمسال  :دوم سال تحصیلی :
پرندگان

ایام
هفته
شنبه
یکشنبه

0:01-01:01
کارورزی طیور

(بیمارستان تخصصی)
فعالیت پژوهشی

(دانشکده و بیمارستان
تخصصی)

01:01 -03:01

01-01

کارورزی طیور (بیمارستان
تخصصی)
فعالیت پژوهشی (دانشکده و
بیمارستان تخصصی)

امور پایان نامه

دوشنبه

بهداشت و پرورش
طیور (دانشکده)

بیماریهای پرندگان (دانشکده)

سه شنبه

بیماریهای پرندگان

تغذیه اختصاصی طیور
(دانشکده)

چهارشنبه

(دانشکده)
کارورزی طیور

(بیمارستان تخصصی)

گروه آموزشی :

مامائی و بیماریهای

کارورزی طیور (بیمارستان
تخصصی)

امور پایان نامه

بهداشت و بیماریهای
دام و طیور (چرخش،
دانشکده کشاورزی)
عملیات بهداشت و
بیماریهای دام و طیور
(چرخش ،دانشکده
کشاورزی)
امور پایان نامه

برنامۀ هفتگی
ایام
هفته

دکتر

منوچهر عالی مهر در سال تحصیلی0010 :
نیمسال :دوم (ترم پائیز)
 03/03الی 00/03

 8/5الی 03/03

شنبه
عملیات درمانگاهی گروه

– 0011

 00/03الی
01

 01الی 01

نهار و
نماز

فعالیتهای پژوهشی

کارورزی طیور

نهار و
نماز

فعالیتهای پژوهشی

دوشنبه

عملیات درمانگاهی گروه
کارورزی طیور

نهار و
نماز

مراجعات دانشجویی

سه شنبه

کارورزی طیور

نهار و

فعالیتهای پژوهشی

یکشنبه

نماز
چهار
شنبه

مراجعات دانشجویی

نهار و
نماز

فعالیتهای پژوهشی

