برنامه امتحانی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده دامپزشکی در پایان نیمسال دوم سالتحصیلی 1400 -1401
روز

ساعت

10:30 - 12

10:30 - 12

10:30 - 12

14 - 16

14 - 16

16:30 – 18

تاریخ

فناوری های تولید مثل در دامپزشکی 1400

بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی1400

بیوشیمی بالینی 1400

بافت شناسی 1400

انگل شناسی 1400

باکتری شناسی 1400

فناوری منی
سه شنبه

1401/03/24

چهارشنبه

1401/03/25

پنج شنبه

1401/03/26

جمعه

1401/03/27

شنبه

1401/03/28

یکشنبه

1401/03/29

دو شنبه

1401/03/30

سه شنبه

1401/03/31

چهارشنبه

1401/04/01

پنج شنبه

1401/04/02

جمعه

1401/04/03

شنبه

1401/04/04

یکشنبه

1401/04/05

دو شنبه

1401/04/06

سه شنبه

1401/04/07

دکتر صابری وند
دکتر حملی
دکتر اسد پور
دکتر حاجی بمانی

بهداشت و کنترل شیر
و فراورده ها
دکتر موسوی

بیوشیمی تغذیه
دکتر نیازپور

بافت شناسی دستگاه گوارش و

باکتری شناسی عمومی 2

دستگاه تنفس

دکتر نوری

دکتر حمیدیان

بیماریهای انگلی دام
دکتر نعمت اللهی
دکتر شهبازی
دکتر ایمانی

روش های
نمونه برداری مواد غذایی
دکتر مریم خاکباز حشمتی

بیو شیمی هورمونها در دامپزشکی
دکتر طایفی

بافت شناسی دستگاه لنفاوی ،
پوست و غدد درون ریز
دکتر کیانی فرد

ساختارشناسی انگلها
دکتر نعمت اللهی
دکتر شهبازی
دکتر نوروزی

ایمنی شناسی پایه
دکتر یاسرجعفری

انتقال جنین
دکتر صابری وند
دکتر حملی
دکتر اسد پور
دکتر حاجی بمانی
روش های آزمایشگاهی در شناخت کار

بیماری های مشترک انگلی

با دستگاهها

دکتر نوروزی

دکتر طایفی
( ورودی های  99و ) 98

دکتر فتحی

بهداشت و صنایع غذایی دریایی
دکتر حسن زاده

بافت شناسی دستگاه ادراری و

بیماری های انگلی حشرات مفید

تناسلی

دکتر نعمت اللهی
دکتر شهبازی

دکتر کریمی

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی
دکتر فیروزامندی

بیوشیمی غشاء و انتقال
دکتر نیازپور

بیو تکنولوژی مولکولی درتولید مثل

کنترل شیمیایی مواد غذایی

دکتر اسدپور
دکتر صابری وند

دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی
دکتر جواد حصاری

بیوشیمی بالینی

جنین شناسی

دکتر فتحی
دکتر بساکی

دکتر کریمی
دکتر حمیدیان

اصول کار در آزمایشگاه تولید مثل

آلودگی محیطی مواد غذایی

بیولوژی مولکولی

و کشت سلول

دکتر رضا رضایی مکرم
دکتر محمود صوتی خیابانی

دکتر بساکی

دکتر صابری وند
دکتر اسدپور

بافت شناسی سلول
دکتر کیانی فرد

بیولوژی و فیزیولوژی انگلها
دکتر نعمت اللهی
دکتر شهبازی
دکتر نوروزی

نمونه گیری صحرایی در بیماریهای
انگلی
دکتر نوروزی

باکتری شناسی اختصاصی دام
دکتر نفوذی

بیماریهای مشترک انسان و دام
دکتر نفوذی -دکتر قرآنی

