
نام درس گروه  نام استاد روز تشکیل کالس س تشکیل مکان کالس ش کالس ت امتحان س امتحان مراقب کد درس

ریاضیات عمومی ۱۹۱ اوروجی چهارشنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۲۳ ۹ بالنده ۵۵۲۲۲۰۰۱

ریاضیات عمومی ۱۹۱ اوروجی دوشنبه ۸۳۰ عمومی ۹۶۱۰۲۳ ۹ بالنده ۵۵۲۲۲۰۰۱

۱گیاه شناسی  ۱۹۱ رحیمی سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ پورمحمود ۵۵۱۰۲۱۲۰

۱عملی گیاه شناسی  ۱۹۱ رحیمی یکشنبه ۱۴ گروه زراعت ۵۵۱۰۲۱۲۱

عملی فیزیک عمومی ۱۹۱ لطفی زاده سه شنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۱۰۲۱۲۳

شیمی عمومی  ۱۹۱ پیرسا شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۱۰۲ ۹ پورمحمود ۵۵۲۲۲۰۰۶

شیمی عمومی  ۱۹۱ پیرسا شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۱۰۲ ۹ پورمحمود ۵۵۲۲۲۰۰۶

بیوشیمی عمومی ۱۹۱ دانشیار یکشنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ مخبر ۵۵۱۰۲۰۰۷

بیوشیمی عمومی ۱۹۱ دانشیار سه شنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ مخبر ۵۵۱۰۲۰۰۷

اصول ژنتیک دام وطیور  ۱۹۱ مخبر یکشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ علیجو ۵۵۱۰۲۰۸۲

اصول ژنتیک دام وطیور  ۱۹۱ مخبر سه شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ علیجو ۵۵۱۰۲۰۸۲

اکولوژی مرتع ونباتات علوفه ای ۱۹۱ سیاوش مقدم چهارشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ خلیل وندی ۵۵۱۰۲۱۲۴

عملی اکولوژی مرتع ونباتات علوفه ای ۱۹۱ سیاوش مقدم چهارشنبه ۸۳۰ گروه زراعت ۵۵۱۰۲۱۲۵

اصول تغذیه دام ۱۹۱ پیرمحمدی دوشنبه گروه علوم دامی۱۴ سالن دام پروری ۹۶۱۱۰۲ ۹ دانشیار ۵۵۱۰۲۱۲۶

اصول تغذیه دام ۱۹۱ خلیل وندی دوشنبه گروه علوم دامی۱۴ سالن دام پروری ۹۶۱۱۰۲ ۹ دانشیار ۵۵۱۰۲۱۲۶

عملی اصول تغذیه دام ۱۹۱ پیرمحمدی دوشنبه گروه علوم دامی۱۶ ۵۵۱۰۲۱۲۷

عملی اصول تغذیه دام ۱۹۱ خلیل وندی دوشنبه گروه علوم دامی۱۶ ۵۵۱۰۲۱۲۷

اقتصادکشاورزی ۱۹۱ هاشمی یکشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ پورمحمود ۵۵۱۰۲۰۱۴

اقتصادکشاورزی ۱۹۱ هاشمی دوشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ پورمحمود ۵۵۱۰۲۰۱۴

طرح آزمایشات دام پروری ۱۹۱ هاشمی یکشنبه گروه علوم دامی۸۳۰ سالن دام پروری ۹۶۱۰۲۳ ۹ غفاری ۵۵۱۰۲۱۲۸

طرح آزمایشات دام پروری ۱۹۱ علیجو یکشنبه گروه علوم دامی۸۳۰ سالن دام پروری ۹۶۱۰۲۳ ۹ غفاری ۵۵۱۰۲۱۲۸

عملی طرح آزمایشات دام پروری ۱۹۱ هاشمی سه شنبه ۱۴ معراج ۱۰۱ ۵۵۱۰۲۱۲۹

عملی طرح آزمایشات دام پروری ۱۹۱ علیجو سه شنبه ۱۴ معراج ۱۰۱ ۵۵۱۰۲۱۲۹

پرورش گاو شیری ۱۹۱ علیجو چهارشنبه گروه علوم دامی۱۴ سالن دام پروری ۹۶۱۰۱۹ ۱۱ هاشمی ۵۵۱۰۲۱۳۰

عملی پرورش گاو شیری ۱۹۱ علیجو یکشنبه گروه علوم دامی۱۰۳۰ ۵۵۱۰۲۱۳۱

پرورش طیور ۱۹۱ مخبر شنبه ۱۴ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۲۵ ۹ دانشیار ۵۵۱۰۲۱۳۲

عملی پرورش طیور ۱۹۱ مخبر شنبه گروه علوم دامی۱۶ ۵۵۱۰۲۱۳۳

اصالح دام وطیور کاربردی ۱۹۱ غفاری سه شنبه گروه علوم دامی۸۳۰ سالن دام پروری ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ مخبر ۵۵۱۰۲۱۷۶

اصالح دام وطیور کاربردی ۱۹۱ غفاری چهارشنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ مخبر ۵۵۱۰۲۱۷۶

بهداشت دام وطیور ۱۹۱ فرخی شنبه گروه علوم دامی۸۳۰ سالن دام پروری ۹۶۱۱۰۲ ۱۱ خلیل وندی ۵۵۱۰۲۱۳۴

عملی بهداشت وطیور ۱۹۱ فرخی شنبه گروه علوم دامی۱۰۳۰ ۵۵۱۰۲۱۳۵

جیره نویسی دام وطیور ۱۹۱ دانشیار دوشنبه ۱۴ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۳۰ ۹ هاشمی ۵۵۱۰۲۱۴۴

جیره نویسی دام وطیور ۱۹۱ خلیل وندی دوشنبه گروه علوم دامی۸۳۰ سالن دام پروری ۹۶۱۰۳۰ ۹ هاشمی ۵۵۱۰۲۱۴۴

جیره نویسی دام وطیور عملی ۱۹۱ دانشیار چهارشنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۱ ۵۵۱۰۲۱۴۵

جیره نویسی دام وطیور عملی ۱۹۱ خلیل وندی سه شنبه گروه علوم دامی۱۰۳۰ سالن دام پروری ۵۵۱۰۲۱۴۵



هوا واقلیم شناسی ۱۹۱ نظرنژاد سه شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۰ ۱۴ سیاحی ۵۵۱۰۲۱۳۶

عملی هوا واقلیم شناسی ۱۹۱ نظرنژاد شنبه دانشکده منابع طبیعی۱۴ ۵۵۱۰۲۱۳۷

پرورش بز ۱۹۱ پیرمحمدی سه شنبه گروه علوم دامی۱۴ سالن دام پروری ۹۶۱۰۱۹ ۹ غفاری ۵۵۱۰۲۱۳۸

عملی پرورش بز ۱۹۱ پیرمحمدی چهارشنبه گروه علوم دامی۱۴ ۵۵۱۰۲۱۳۹

رفتا شناسی ۱۹۱ خلیل وندی چهارشنبه گروه علوم دامی۸۳۰ سالن دام پروری ۹۶۱۱۰۲ ۹ هاشمی ۵۵۱۰۲۱۴۰

عملی رفتارشناسی ۱۹۱ خلیل وندی چهارشنبه گروه علوم دامی۱۶ ۵۵۱۰۲۱۴۱

تکنیک های تولید مثلی ۱۹۱ فرخی یکشنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ علیجو ۵۵۱۰۲۱۰۴

پرورش گاومیش ۱۹۱ مخبر شنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۱ ۹۶۱۰۲۵ ۹ فرخی ۵۵۱۰۲۱۰۶

پرورش مرغ اجداد ومادر ۱۹۱ دانشیار سه شنبه گروه علوم دامی۱۶ سالن دام پروری ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ مخبر ۵۵۱۰۲۱۱۷

مدیریت وحسابداری ۱۹۱ خداوردی زاده یکشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۳۰ ۹ سیاحی ۵۵۱۰۲۰۲۰

مدیریت وحسابداری ۱۹۱ خداوردی زاده چهارشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۵ ۹۶۱۰۳۰ ۹ سیاحی ۵۵۱۰۲۰۲۰

فیزیک عمومی ۱۹۱ لطفی زاده سه شنبه ۱۶ عمومی ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ سیاحی ۵۵۱۰۲۱۲۲


