
  
  

02/11/1398  
  نفر) 60(تعداد دانشجو:  93دكتري عمومي دامپزشكي ورودي  98-99سال تحصيلي  دومبرنامه هفتگي دروس نظري و عملي نيمسال 

  17-18  16-17  15-16  14-15 13-14 12-13 11-12 10-11 9-10 8-9 ايام هفته

 كارورزي ها كارورزي ها  شنبه

 كارورزي ها كارورزي ها يكشنبه

 كارورزي ها كارورزي ها دوشنبه

 كارورزي ها كارورزي ها سه شنبه

 كارورزي ها كارورزي ها چهارشنبه

  دروس اختياري و الزامي در صورت تقاضاي دانشجويان و موافقت گروه اموزشي مربوطه قابل ارائه است. 
  
  

   



  
  
  

02/11/1398  
  نفر) 60(تعداد دانشجو:  94دكتري عمومي دامپزشكي ورودي  98-99سال تحصيلي  دومبرنامه هفتگي دروس نظري و عملي نيمسال 

  17-16  16-15 15-14 14-13 11-12 10-11 9-10 8-9 ايام هفته

 شنبه
  1گ - كوچك هايعمليات درمانگاهي دروني دام 

  2گ -عمليات درمانگاهي طيور
  3گ – عمليات بهداشت و بازرسي گوشت

  تغذيه   بيماريهاي توليد مثل دام  -
 اختصاصي طيور

بهداشت و بازرسي     -  دامپزشكي و بهداشت عمومي  اصول فارماكولوژي باليني يكشنبه
    گوشت

 دوشنبه
  2گ -كوچكهاي عمليات درمانگاهي دروني دام 

  3گ – عمليات درمانگاهي طيور
  1گ – عمليات بهداشت و بازرسي گوشت

-  
  بيماريهاي 
  توليد مثل دام

اصول انتخاب و 
تلقيح مصنوعي 

  دام

  تغذيه 
  اختصاصي دام

 سه شنبه
  كارورزي ها

(داخلي دامهاي بزرگ، جراحي دامهاي بزرگ/ جراحي دامهاي كوچك/ آزمايشگاه مركز 
  تشخيص/ كالبدگشائي مركز تشخيص/ راديولوژي و سونوگرافي)

  كارورزي ها
(داخلي دامهاي بزرگ، جراحي دامهاي بزرگ/ جراحي دامهاي كوچك/ آزمايشگاه 

  تشخيص/ كالبدگشائي مركز تشخيص/ راديولوژي و سونوگرافي)مركز 

 چهارشنبه
  3گ – كوچكهاي عمليات درمانگاهي دروني دام 

  1گ – عمليات درمانگاهي طيور
  2گ – عمليات بهداشت و بازرسي گوشت

  كارورزي ها
(داخلي دامهاي بزرگ، جراحي دامهاي بزرگ/ جراحي دامهاي كوچك/ آزمايشگاه 

  كالبدگشائي مركز تشخيص/ راديولوژي و سونوگرافي)مركز تشخيص/ 

  دروس اختياري و الزامي در صورت تقاضاي دانشجويان و موافقت گروه اموزشي مربوطه قابل ارائه است.
  كارورزي هاواحد +  17

  



20/11/8139  
 نفر) 60(تعداد دانشجو:   95ورودي دكتري عمومي دامپزشكي  98-99سال تحصيلي  دومبرنامه هفتگي دروس نظري و عملي نيمسال 

  الزامي واحد 20
  

  17-16  16-15 15-14 11-12 10-11 9-10 8-9 ايام هفته

 شنبه

  1گ  - دامپزشكي عمليات  مامائي 

  بهداشت و بيماريهاي طيور
تصويربرداري 
تشخيصي 
  دامپزشكي

اصول عمليات   2گ -عمليات اصول جراحي دامپزشكي   
  2گ -هوشبري 

 تشخيصي دامپزشكيعمليات تصويربرداري 
  الف 3گ

  عمليات تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي
  ب 3گ

  1بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ   دامپزشكي مامائي يكشنبه
صنايع غذايي با 

طيور و ، منشاء دام
  آبزيان

اصول جراحي 
  هوشبرياصول   دامپزشكي

 دوشنبه

  2گ   - دامپزشكي عمليات  مامائي

بهداشت و بيماريهاي 
اصول عمليات   3گ -عمليات اصول جراحي دامپزشكي     دامپزشكي و بهداشت عمومي  طيور

  3گ -هوشبري 
 عمليات تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي

  الف 1گ
  عمليات تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي

  ب 1گ

 سه شنبه
  3گ  -بهداشت و بيماريهاي طيورعمليات   2گ -بهداشت و بيماريهاي طيورعمليات   1گ – بهداشت و بيماريهاي طيورعمليات 

  
  1گ – آ ط ء دنشاص غ با معمليات   3گ- آ ط ء دنشاص غ با معمليات   2گ - آ ط ء دنشاص غ با معمليات 

 چهارشنبه

  3گ  – دامپزشكي مامائي عمليات 

مسمويت هاي 
اصول عمليات   1گ -عمليات اصول جراحي دامپزشكي         هاي بزرگدام

  1گ -هوشبري 
 عمليات تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي

  الف 2گ
  عمليات تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي

  ب 2گ



  
02/11/1398  

نفر) 60(تعداد دانشجو:  69دكتري عمومي دامپزشكي ورودي   89-99سال تحصيلي  دومبرنامه هفتگي دروس نظري و عملي نيمسال   
  17-16  16-15  15-14  14-13 11-12 10-11 9-10 8-9 ايام هفته

 شنبه
كرمهاي پهن و 

  بيماريها
تك ياخته ها و 

  بيماريها

  3تك ياخته ها گعمليات   2عمليات تك ياخته ها گ  1تك ياخته ها گعمليات 

  1گبهداشت و صنايع شير عمليات   3گبهداشت و صنايع شير عمليات   2گ هداشت و صنايع شيرعمليات ب

  واحد انتخابي  واحد انتخابي  واحد انتخابي  واحد انتخابي  3فارماكولوژي گعمليات 

 يكشنبه
  2ك ك ب م غ (ميكروبي) گ عمليات  1ك ك ب م غ (ميكروبي) گ عمليات

  2عمليات آناتومي توپوگرافيك گ  1عمليات آناتومي توپوگرافيك گ
  1عمليات قارچ شناسي گ  2عمليات قارچ شناسي گ

  سم شناسي   1فارماكولوژي گعمليات   3قارچ شناسي گعمليات  دوشنبه
13-14:30  

  بهداشت و 
  صنايع شير

15:30-14:30  

كنترل  كيفي بهداشتي مواد غذايي 
  (ميكروبي)

17-16  

 سه شنبه
  واحد انتخابي  واحد انتخابي  1كرمهاي پهن گعمليات   3گ  سم شناسي عمليات  1گ  سم شناسي عمليات

  2كرمهاي پهن گعمليات   3كرمهاي پهن گعمليات 
  2فارماكولوژي گعمليات   2 گ سم شناسي عمليات

  واحد انتخابي  واحد انتخابي  3ك ك ب م غ (ميكروبي) گ عمليات

قارچ شناسي، مايكوتوكسين ها و   2فارماكولوژي  چهارشنبه
  عمليات آناتومي توپوگرافيك   آناتومي توپوگرافيك  بيماريها

    2/ گ  1 گ

  واحد انتخابي 1الزامي +  واحد 19
  

 
  



 
 

20/11/8139  
نفر) 70(تعداد دانشجو:  79دكتري عمومي دامپزشكي ورودي   89-99سال تحصيلي  دومبرنامه هفتگي دروس نظري و عملي نيمسال   

  17-16  16-15  15-14 14-13 11-12 10-11 9-10 8-9  ايام هفته

  شنبه
  

 ايمني شناسي بنيادي
  3عمليات باكتري شناسي عمومي گ  2عمليات باكتري شناسي عمومي گ 1عمومي گعمليات باكتري شناسي 

  1گفيزيولوژي عملي   واحد انتخابي  3گفيزيولوژي عملي 

  آسيب شناسي عمومي  يكشنبه
  1گ آسيب شناسي عموميعمليات   2گفيزيولوژي عملي 

  2ايمني شناسي بنيادي گ عمليات  3عمليات ايمني شناسي بنيادي گ  1عمليات ايمني شناسي بنيادي گ

  2عمليات آسيب شناسي عمومي گ  باكتري شناسي عمومي  3يفيزيولوژ  دوشنبه

 3عمليات اصول تغذيه دام و طيور گ  اصول تغذيه دام و طيور  سه شنبه
  3عمليات آسيب شناسي عمومي گ

  1عمليات اصول تغذيه دام و طيور گ  2عمليات اصول تغذيه دام و طيور گ

  عمليات تكثير و پرورش ماهي  عمليات تكثير و پرورش ماهي  تكثير و پرورش ماهي  واحد انتخابي چهارشنبه

  انتخابيواحد  2الزامي +  واحد 18
   



  
 
  

02/11/1398  
  نفر) 70(تعداد دانشجو:  98دكتري عمومي دامپزشكي ورودي  98-99سال تحصيلي  دومبرنامه هفتگي دروس نظري و عملي نيمسال 

  17-16  16-15  15-14 14-13 11-12 10-11 9-10 8-9  ايام هفته

 1بافت شناسي  ماهي شناسي  شنبه
  3عمليات ماهي شناسي گ  2عمليات ماهي شناسي گ  1عمليات ماهي شناسي گ

  2عمليات بافت شناسي گ  1عمليات بافت شناسي گ  3عمليات بافت شناسي گ

  يكشنبه
    1عمليات بافت شناسي گ  3عمليات بافت شناسي گ  2عمليات بافت شناسي گ

  2گ -عمليات روشهاي تشخيص ملكولي  1گ -عمليات روشهاي تشخيص ملكولي

  3گ -عمليات روشهاي تشخيص ملكولي  دوشنبه
  2گ  2انديشه اسالمي   1گ  2انديشه اسالمي 

  1تاريخ تحليلي صدر اسالم گ   2تاريخ تحليلي صدر اسالم گ 

 سه شنبه
  1گروه  –نظري  2بيوشيمي 

 2گ 2عمليات آناتومي سيستماتيك 1گ 2عمليات آناتومي سيستماتيك
  )خواهران(جمعيت و دانش خانواده 

  )برادران( جمعيت و دانش خانواده  2گروه  –نظري  2بيوشيمي 

  چهارشنبه
  1گروه  –نظري  2بيوشيمي 

  2آناتومي سيستماتيك
 خواهران - 1ورزش 

 برادران - 1ورزش   2گروه  –نظري  2بيوشيمي 

  الزامي  واحد 20


