
 

 

 

 

 

 

1044-1041برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی نیمسال اول سال تحصیلی    

محسن دانشیارنام و نام خانوادگی: دکتر   

11-10  10-04/11  04/11-04/14  04/14-04/8   

روشهای تولید و فرآوری 

 خوراک
 بیوشیمی حیوانی پیشرفته  حضور درگروه 

پروتئین و اسیدهای آمینه 

 در تغذیه طیور 
 شنبه

کربوهیدراتها در تغذیه 

 طیور
 حضور درگروه جلسه شورای گروه

فنون و روشهای پژوهشی 

 در تغذیه طیور
 یک شنبه

 دوشنبه حضور درگروه حضور درگروه حضور درگروه  حضور درگروه

شنبهسه  حضور درگروه حضور درگروه حضور درگروه  حضور درگروه   

 چهارشنبه حضور درگروه  حضور درگروه  حضور درگروه حضور درگروه 



 

 

 

 

 

1044-1041برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی نیمسال اول سال تحصیلی    

یونسعلی علیجونام و نام خانوادگی: دکتر   

11-10  10-04/11  04/11-04/14  04/14-04/8   

ها و کربوهیدراتها چربی

تغذیه دام )دکتری(در   

ها و کربوهیدراتها در چربی

 تغذیه دام )دکتری(
 شنبه حضور درگروه حضور درگروه

 یک شنبه حضور درگروه حضور درگروه جلسه شورای گروه حضور درگروه

روش تحقیق )کارشناسی 

 ارشد(
 حضور درگروه 

فیزیولوژی تولید و ترشح شیر 

 )کارشناسی ارشد(
 دوشنبه حضور درگروه

فیزیولوژی رشد 

 )کارشناسی ارشد(
 حضور درگروه 

تغذیه پیشرفته )کارشناسی 

 ارشد(
 سه شنبه حضور درگروه

 چهارشنبه حضور درگروه  حضور درگروه  حضور درگروه حضور درگروه 



 

 

 دکتر سیدعلی میرقلنج  1044-1041اول سال تحصیلی  برنامه هفتگی نیمسال
 

 03/03 – 03/8  03/01 – 03/03 01-01 نماز و نهار   01-03/01  

 فیزیولوژی پرندگان شنبه

 )ارشد(

 آنزیم شناسی

 )دکترا(

 فرآوری خوراک 

 )ارشد(

 حضور درگروه

شنبه 1  فنون پژوهشی 

 )دکترا(

 جیره نویسی، تئوری

 )کارشناسی(

 جیره نویسی، عملی 

 )کارشناسی(

 چربیها در تغذیه طیور

 )دکترا(

شنبه 1 درگروهحضور  حضور درگروه   حضور درگروه حضور درگروه  

شنبه 0  تغذیه پیشرفته حضور درگروه 

 )ارشد(

 حضور درگروه حضور درگروه 

شنبه 0  حضور درگروه حضور درگروه  حضور درگروه حضور درگروه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه 01330برنامه هفتگی دکتر رسول پیرمحمدی در ترم 

03303-8303 ایام هفته  01303-03303  01-01303  01-01  

 حضور در دانشگاه  حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه میکروبیولوژی دکتری شنبه

0اصول تغذیه دام  یکشنبه  حضور در دانشگاه  حضور در دانشگاه پروتئین و اسیدآمینه دکتری 

 حضور در دانشگاه  حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه دوشنبه

 حضور در دانشگاه  حضور در دانشگاه تغذیه گاو شیری هضم و متابولیسم سه شنبه

 حضور در دانشگاه  حضور در دانشگاه پرورش گوسفند )عملی( پرورش گوسفند چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1044-1041برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی نیمسال اول سال تحصیلی    

نام خانوادگی: دکتر مختار غفاری نام و  
18-11  11-10  10-04/11  04/11-04/14  04/14-04/8   

 
حضور درگروه علوم 

 دامی
 شنبه حضور درگروه علوم دامی حضور درگروه علوم دامی حضور درگروه علوم دامی

 
حضور درگروه علوم 

 دامی
 جلسه شورای گروه

ژنتیک و اصالح نژاد زنبور 

 عسل

نژاد زنبور ژنتیک و اصالح 

 عسل
 یک شنبه

اصالح کاربردی دام و 

 طیور

اصالح کاربردی دام و 

 طیور
 حضور درگروه علوم دامی حضور درگروه علوم دامی

شناخت و کاربرد 

 دستگاههای آزمایشگاهی
 دوشنبه

 
حضور درگروه علوم 

 دامی
 حضور درگروه علوم دامی

کاربرد مدلهای خطی در 

 ارزیابی ژنتیکی

خطی در  کاربرد مدلهای

 ارزیابی ژنتیکی
 سه شنبه

 
حضور درگروه علوم 

 دامی
 چهارشنبه حضور درگروه علوم دامی حضور درگروه علوم دامی حضور درگروه علوم دامی



 

 

 

 

 

 

1044-1041برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی نیمسال اول سال تحصیلی    

علی هاشمینام و نام خانوادگی: دکتر   

11-10  10-04/11  04/11-04/14  04/14-04/8   

 شنبه آمار حیاتی پیشرفته آمار حیاتی پیشرفته حضور درگروه  حضور درگروه

 یک شنبه آمار حیاتی پیشرفته آمار حیاتی پیشرفته جلسه شورای گروه حضور درگروه 

های انتخابشاخص حضور درگروه  حضور درگروه های انتخابشاخص   دوشنبه 

 سه شنبه مبانی آمار و احتماالت عملیات مبانی آمار حضور درگروه  حضور درگروه 

 چهارشنبه آمار حیاتی پیشرفته آمار حیاتی پیشرفته حضور درگروه حضور درگروه 



 برنامه هفتگی أعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی سال و ترم تحصیلی 1044-1

 دکتر سینا پیوستگان

Sina.payvastegan@yahoo.com 

09145082160 
03.51-01 :51 01-03.51  03.51-01  01.51-03.51  0.51-01.51   

 یشناخت و کاربرد دستگاه ها

ی )نظری، کارشناسی شگاهیآزما

 ارشد(

 جوجه گوشتی

 )عملی، کارشناسی(

حضور در 

 گروه

 جوجه گوشتی

 )نظری، کارشناسی(

بیوشیمی 

 عمومی

 )کارشناسی(

 شنبه

 دامپروری ارگانیک

 )نظری، کارشناسی(

حضور در  حضور در گروه

 گروه

فنون و روش های پژوهشی در 

دکتری(-تغذیه طیور )نظری   

 هیاصول تغذ

 دام

نظری، ) 

(کارشناسی  

 یکشنبه

در  رفتار شناسی و تنش -

 حیوانات مزرعه ای

 )نظری، کارشناسی(

حضور در 

 گروه

دام هیاصول تغذ  

(عملی، کارشناسی)   

 دوشنبه حضور در گروه

حضور در  حضور در گروه -

 گروه

 سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه

حضور در  حضور در گروه -

 گروه

 حضور در گروه حضور در گروه

 

 چهارشنبه

mailto:Sina.payvastegan@yahoo.com


    

 

 

 

 هماهنگی نمایند.  h.khalilvandi@urmia.ac.irاز مراجعین محترم خواهشمند است قبل از مراجعه با آدرس پست الکترونیکی 

 

 

 

 

 

1044-41سال تحصیلی   اولبرنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی نیمسال   

بهروزیار نام و نام خانوادگی: دکتر حامد خلیل وندی  

18-11  11-10  10-04/11  04/11-04/14  04/14-04/8   

 شنبه حضور در دفترکار، آزمایشگاه، راهنمایی پایان نامه و بازدید از طرح های پژوهشی مستقل و خارج از دانشگاه

 یک شنبه (نظری) جیره نویسی دام (نظری)اصول جیره نویسی  (عملی)اصول جیره نویسی  بیوانرژتیک در تغذیه   

 دوشنبه (نظری)پرورش گاوشیری  رفتار شناسی و تنش در حیوانات مزرعه ای (عملی )  جیره نویسی دام  

 
 فیزیولوژی رشد

 
 سه شنبه گوارش و سوخت و ساز در دام های تولید و فرآوری خوراک دامروش 

 چهارشنبه حضور در دفترکار، آزمایشگاه، راهنمایی پایان نامه و بازدید از طرح های پژوهشی مستقل و خارج از دانشگاه

mailto:h.khalilvandi@urmia.ac.ir


1044-1041برنامه هفتگی اعضاء هیئت علمی گروه  علوم دامی   نیمسال اول   

دکتر فرهاد فرخی اردبیلی:   نام و نام خانوادگی  

   04/14 – 04/8  04/14 – 04/11  04/11 - 10  11 - 10  

 گروه علوم دامی گروه علوم دامی گروه علوم دامی گروه علوم دامی شنبه

 ايمنی شناسی )ارشد( گروه علوم دامی گروه علوم دامی گروه علوم دامی يکشنبه

 گروه علوم دامی گروه علوم دامی فیزيولوژی تولید و ترشح شیر )ارشد( پرورش گاو شیری )نظری(* دوشنبه

فیزيولوژی تولید مثل  سه شنبه

 نظری)کارشناسی(
 گروه علوم دامی

فیزيولوژی تولید مثل 

 عملی)کارشناسی(

 گروه علوم دامی

 گروه علوم دامی گروه علوم دامی پرورش گوسفند* چهارشنبه
هورمون شناسی و غدد داخلی 

 )ارشد(

 * ميزان مشاركت در درس پرورش گاو شيری و پرورش گوسفند 52% می باشد.



0441-1041اول  برنامه هفتگی اعضاء هیئت علمی گروه  علوم دامی   نیمسال  

:  دكتر مهدی مخبر نام خانوادگینام و   

   04/14 – 04/8  04/14 – 04/11  04/11 - 10  11 - 10  

 حضور در گروه نماز و نهار ژنتیک حیوانی )کارشناسی( حضور در گروه شنبه

 حضور در گروه يکشنبه
مباحث نوين در زنبور عسل 

 )کارشناسی ارشد(

 نماز و نهار
 حضور در گروه

دامپروری ايران آشنايی با  دوشنبه

 )کارشناسی(
 حضور در گروه

ژنتیک جمعیت )کارشناسی  نماز و نهار

 ارشد(

 حضور در گروه حضور در گروه سه شنبه
 نماز و نهار

 حضور در گروه

 ژنتیک حیوانی )کارشناسی( چهارشنبه
آشنايی با نرم افزارهای اصالح نژاد 

 )کارشناسی ارشد(

 نماز و نهار
 حضور در گروه



 


