
 

  951 ورودي دامتغذيه كارشناسي ارشد  952در نیمسالبرنامه هفتگي و دروس ارايه شده 

 گروه كد درس كالس مدرسكد  نام مدرس واحد نام درس
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

ویتامین ها و موادمعدنی در 

 تغذیه نشخوارکنندگان
2 

دکتر پیرمحمدی 

 جودکتر علی

1298 

33319 
 27/3/96  9 5 319836013 اتاق کار اساتید

 3 تغذیه نشخوارکنندگان
دکتر پیرمحمدی 

 وندیدکتر خلیل

1298 

33505 
 3/4/96  9 5 319836014 اتاق کار اساتید

شناخت و کاربرد دستگاه 

 های آزمایشگاهی
2 

دکتر پیرمحمدی 

 وندیدکتر خلیل

1298 

33505 
 10/4/96  9 5 319836015 اتاق کار اساتید

 14/4/96  9 5 319836016 اتاق کار اساتید 33319 جوعلی دکتر 2 روش تحقیق

        9 جمع واحد

 

 برنامه كالسي 
 

 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16 

     شنبه

   روش تحقیق  يكشنبه

 دوشنبه
 ویتامین ها و موادمعدنی 

 جو()دکتر علی 
 

 ویتامین ها و موادمعدنی 

 ) دکتر پیرمحمدی ( 

نندگان تغذیه نشخوارک

 )دکتر پیرمحمدی(

 سه شنبه
 ت و کاربرد دستگاه ها...شناخ

 )دکتر خلیل وندی( 

تغذیه نشخوارکنندگان 

 وندی()دکتر خلیل

 ت و کاربرد دستگاه...شناخ

 ) دکتر پیرمحمدی ( 
 

    روش تحقیق چهارشنبه

 

.............................................................................................................................................................. 

  و ماقبل 94 وروديتغذيه دام كارشناسي ارشد  952دروس ارايه شده در نیمسال
 

 گروه كد درس واحد نام درس

 5 319836028 0 پایان نامه

 

 



 

  951 ورودي طیورتغذيه كارشناسي ارشد  952برنامه هفتگي و دروس ارايه شده در نیمسال

 گروه كد درس كالس مدرسكد  نام مدرس واحد نام درس
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

ویتامین ها و موادمعدنی 

 در تغذیه طیور
 27/3/96  9 5 319836019 اتاق کار اساتید 1124 دکتر فرهومند 3

 3/4/96  9 5 319836020 اتاق کار اساتید 1124 دکتر فرهومند 3 تغذیه طیور

 10/4/96  9 5 319836024 معراج 101 33060 دکتر دانشیار 2 روش تحقیق

 14/4/96  9 5 319836021 اتاق کار اساتید 33060 دکتر دانشیار 2 هضم و متابولیسم

        10 جمع واحد

 

 برنامه كالسي 
 

 5/10-5/8 5/12-5/10 16-14 18-16 

 شنبه
 یور  تغذیه ط تغذیه طیور  

  

 يكشنبه
ویتامین ها و موادمعدنی در 

 تغذیه طیور

 هضم و متابولیسم
  

 دوشنبه
ویتامین ها و موادمعدنی در 

 تغذیه طیور
   

     سه شنبه

  چهارشنبه
   روش تحقیق

.............................................................................................................................................................. 

  و ماقبل 94 وروديطیور  تغذيهكارشناسي ارشد  952دروس ارايه شده در نیمسال
 

 گروه كد درس واحد نام درس

 5 319836028 0 پایان نامه

 

 




