
 محسن دانشیار دکتر ،0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 نماز و نهار حضور در گروه -

روشهای تولید و 

فرآوری خوراک 

 *طیور

 حضور در گروه بیوشیمی پیشرفته
 شنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد   

 حضور در گروه *اصول جیره نویسی حضور در گروه نماز و نهار جلسه شورای گروه -
 یکشنبه

  کارشناسی    

 دوشنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -

 نماز و نهار حضور در گروه -

پروتئین و 

اسیدهای آمینه در 

 تغذیه طیور

 *چربیها و کربوهیدراتها در تغذیه طیور حضور در گروه
 شنبهسه

 دکتری تخصصی  دکتری تخصصی نماز و نهار  -

 گوارش و سوخت و ساز در طیور ویتامینها و مواد معدنی در طیور حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -

 چهارشنبه

    
کارشناسی ارشد )دانشجویان 

 خارجی(
 ارشد )دانشجویان خارجی(کارشناسی 

 شود وضعیت حضور در گروه است.خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمیدر نیمه اول نیمسال برگزار ها کلاسدروس مشترک0 * 

 

 

 

 



 

 ، دکتر رسول پیرمحمدی0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 

- 
 شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه

 

- 
 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه

 حضور در گروه

 ارشد کارشناسی

 حضور در گروه

 ارشد کارشناسی
 یکشنبه

 راهو ن نماز حضور در گروه -

تغذیه پیشرفته 

)پروتئینها و 

 اسیدهای آمینه(

میکروبیولوژی 

 دستگاه گوارش
 حضور در گروه

 دوشنبه

  دکتری تخصصی دکتری تخصصی   

پرورش گوسفند 

 )عملی(*

پرورش گوسفند 

 )نظری(*
 حضور در گروه راهو ن نماز

گوارش و سوخت 

 و ساز در دام
 تغذیه گاو شیری

 شنبهسه

 کارشناسی ارشد کارشناسی   کارشناسی کارشناسی

 چهارشنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

 شود وضعیت حضور در گروه است.خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمیدر نیمه اول نیمسال برگزار ها کلاسدروس مشترک0 * 

 

 

 

 



 

 

 جو دکتر علی، 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 

- 
 شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه

 تغذیه پیشرفته روش تحقیق حضور در گروه راهو ن نماز جلسه گروه -
 یکشنبه

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی    

- 

چربی ها و 

کربوهیدرات ها 

 در تغذیه دام

 راهو ن نماز
فیزیولوژی تولید 

 و ترشح شیر
 حضور در گروه پرورش گاو شیری

 دوشنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی  دکتری 

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
دامپروری 

 ارگانیک
 حضور در گروه

 شنبهسه

  کارشناسی    

 چهارشنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

 

 

 

 



 

 

 ، دکتر فرهاد فرخی اردبیلی0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 گروه حضور در  گروهحضور در  گروهحضور در  راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
هورمون شناسی و 

 غدد داخلی
 حضور در گروه

 یکشنبه

  کارشناسی ارشد    

 نماز و نهار مسئله مخصوص -
فیزیولوژی تولید و 

 ترشح شیر*
 حضور در گروه پرورش گاو شیری*

 دوشنبه

  کارشناسی کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

پرورش گوسفند 

 عملی*
 راهو ن نماز پرورش گوسفند*

فیزیولوژی تولید 

 مثل دام عملی

فیزیولوژی تولید 

 مثل دام
 گروهحضور در 

 شنبهسه

  کارشناسی کارشناسی  کارشناسی کارشناسی

 گروهحضور در  گروهحضور در  گروهحضور در  راهو ن نماز گروهحضور در  -
 چهارشنبه

      

 درس بصورت مشترک می باشد.* 

 

 

 



 

 

 ، دکتر مختار غفاری0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

- 
جلسه شورای 

 صنفی
 گروهحضور در  گروهحضور در  گروهحضور در  راهو ن نماز

 شنبه

      

- 
جلسه شورای 

 گروه
 گروهحضور در  راهو ن نماز

ژنتیک و اصلاح 

 نژاد زنبور

ژنتیک و اصلاح 

 یکشنبه نژاد زنبور

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی    

اصلاح نژاد 

 عملی -کاربردی

اصلاح نژاد 

 کاربردی
 راهو ن نماز

شناخت و کاربرد 

دستگاههای 

 آزمایشگاهی

کاربرد مدلهای 

خطی در ارزیابی 

 ژنتیکی

کاربرد مدلهای 

خطی در ارزیابی 

 ژنتیکی
 دوشنبه

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی  کارشناسی کارشناسی

 گروهحضور در  گروهحضور در  گروهحضور در  راهو ن نماز گروهحضور در  -
 شنبهسه

   دکتری   

 گروهحضور در  گروهحضور در  گروهحضور در  راهو ن نماز گروهحضور در  -
 چهارشنبه

      

 شود وضعیت حضور در گروه است.برگزار خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمی یک هفته در میانها * کلاس

 



 

 

 ، دکتر علی هاشمی0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
شاخص انتخاب در 

 اصلاح دام

شاخص انتخاب در 

 شنبه اصلاح دام

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد    

 راهو ن نماز حضور در گروه -
آمار حیاتی 

 پیشرفته

آمار حیاتی 

 پیشرفته
 حضور در گروه

 یکشنبه

  کارشناسی کارشناسی   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

بیان آمار و کاربرد 

 آن در علوم دامی

 )عملی(

بیان آمار و کاربرد 

 آن در علوم دامی

 )نظری(
 دوشنبه

 کارشناسی  کارشناسی    

 حضور در گروه در گروهحضور  حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

  

 



 

 

 ، دکتر حامد خلیل وندی بهروزیار0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 
04011-

00011 
00-00001 00001-01 01-1001 

 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

- 
 جلسه شورای گروه

 راهو ن نماز
اصول جیره 

 عملی -نویسی
 )پرورش گاوشیری( 0کارورزی  *اصول جیره نویسی

 یکشنبه

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی   

- 
 دام یسینو رهیج

 )عملی(
 هیدر تغذ کیوانرژتیب  *یریپرورش گاوش دام یسینو رهیج راهو ن نماز

 دوشنبه

 دکتری تخصصی کارشناسی کارشناسی  کارشناسی 

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
گوارش و سوخت و ساز در 

 *دام

 یو فرآور دیتول یروشها

 شنبهسه خوراک دام

 ارشد کارشناسی کارشناسی ارشد    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 شود وضعیت حضور در گروه است.خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمیدر نیمه اول نیمسال برگزار ها کلاسدروس مشترک0 * 

 

 



 

 

 

 ، دکتر سیدعلی میرقلنج0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه تولید و فرآوری خوراک طیور* راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

   ارشد   

- 
 -اصول جیره نویسی

 *عملی
 حضور در گروه راهو ن نماز

-اصول جیره نویسی

 *تئوری

 تغذیه پیشرفته*
 یکشنبه

 ارشد کارشناسی   کارشناسی 

 راهو ن نماز حضور در گروه -

 

 فیزیولوژی پرندگان

 
 فنون و روشهای پژوهشی*

 

 حضور در گروه
 دوشنبه

  دکترای تخصصی ارشد  کارشناسی 

- 
 

در آنزیم شناسی   

 تغذیه طیور

 حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز

چربی  و کربوهیدرات در 
 تغذیه طیور*

 
 شنبهسه

 دکترای تخصصی    دکترای تخصصی 

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 شود وضعیت حضور در گروه است.نمی خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزاردر نیمه اول نیمسال برگزار ها کلاسدروس مشترک0 * 



 

 ، دکتر مهدی مخبر0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

- 
 یوانیح کیژنت

 یعمل
 نهار و نماز

 یبا نرم افزارها ییآشنا

 اصلاح دام
 در گروهحضور  یوانیح کیژنت

 شنبه

  کارشناسی کارشناسی ارشد  کارشناسی 

 حضور در گروه دامپروری عمومی عملی -دامپروری عمومی نهار و نماز جلسه شورای گروه -
 یکشنبه

  کارشناسی کارشناسی   

آشنایی با 

 دامپروری ایران
 ژنتیک جمعیت نهار و نماز حضور در گروه

مباحث نوین در 

 زنبورعسل
 گروهحضور در 

 دوشنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد   کارشناسی

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نهار و نماز حضور در گروه حضور در گروه
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 شود وضعیت حضور در گروه است.خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمیدر نیمه اول نیمسال برگزار ها کلاسدروس مشترک0 * 

 

 

 



 ، دکتر سینا پیوستگان0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-00011 00-00001 00001-01 01-1001 
 ساعت

 ایام هفته

 بیوشیمی عمومی راهو ن نماز حضور در گروه -

شناخت و کاربرد 

 یدستگاه ها

 یشگاهیآزما

 گروهحضور در 
 شنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
-اصول تغذیه دام

 *عملی

-اصول تغذیه دام

 یکشنبه *نظری

 کارشناسی کارشناسی    

 راهو ن نماز حضور در گروه -

 یو روش ها فنون

در  یپژوهش

 وریط هیتغذ

 حضور در گروه

پرورش جوجه 

-های گوشتی

 نظری
 دوشنبه

 کارشناسی   دکتری   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
دامپروری 

 &ارگانیک

پرورش جوجه 

-های گوشتی

 عملی
 شنبهسه

 کارشناسی کارشناسی    

 حضور در گروه حضور در گروه گروهحضور در  راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 مشترک با جناب آقای دکتر پیرمحمدی تشکیل خواهد شد.ها * کلاس

 کلاس ها مشترک با جناب آقای دکتر علیجو تشکیل خواهد شد.  &


