
 

 دّمتزم  عوْهی داهپششکی

 ًام استاد ًام درص  ّرّدی
 
 ًظزی

 عولی
گزّ

ٍ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

تاریخ اهتحاى 

         2  (2) اعالهی اًذیؾِ 94
 

         3  عوَهی فارعی 94
 

         1  (1) تذًی تزتیت 94
 

5/10-5/12   2 دکتز تزاتی آهار حیاتی 94      608 
5/10-5/8   

26/03/95  

94 
( 2)تیَؽیوی 

5/10-5/11    3 دکتز هحثی   5/3-5/1   608 
5/10-5/8   

22/03/95 

94 
( 2)تیَؽیوی 

5/8-5/10  1 1 - هحثی دکتز  فیشیَفارها.آس    
 

94 
( 2)تیَؽیوی 

5/8-5/10 2 1 - هحثی دکتز  فیشیَفارها.آس     
 

5/11-5/12    1 اللْی تًعن دکتز تکثیز ٍ پزٍرػ هاّی 94     608  
5/3-5/1   

18/03/95  

94 
تکثیز ٍ پزٍرػ هاّی 

5/3-5/5 1 1  دکتز ًعوت اللْی  تاسدیذ     
 

94 
تکثیز ٍ پزٍرػ هاّی 

5/3-5/5  2 1  اللْی ًعوت دکتز  تاسدیذ    
 

94 
( 1)ستاى تخصصی 

5/1-5/3    2 دکتز حثیثیاى     608 
5/12-5/10   

29/03/95 

 تذؽٌاعی پایِ کال 94
دکتز فتاحیاى، دکتز ؽادخَاعت، 

 دکتز پزچوی
1     5/11-5/10    608 

5/10-5/8   

16/03/95  

94 
 ؽادخَاعت، دکتز فتاحیاى، دکتزکالثذؽٌاعی پایِ  

 پزچوی دکتز
 1 1  5/5-5/3  عالي آًاتَهی    

 

94 
 ؽادخَاعت، دکتز فتاحیاى، دکتزکالثذؽٌاعی پایِ  

 پزچوی دکتز
 1 2 5/3-5/1  عالي آًاتَهی     

 

 

 

 

 



 

 چِارمتزم  عوْهی داهپششکی

 ًام استاد ًام درص  ّرّدی
 
 ًظزی

 عولی
گزّ

ٍ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

تاریخ اهتحاى 

 (2) ؽٌاعی تافت 93
 دکتز فتاحیاى، دکتز

 پزچوی دکتز ؽادخَاعت،
1     5/10-5/9   607 

5/12-5/10   

22/03/95 

 (2) ؽٌاعی تافت 93
 دکتز فتاحیاى، دکتز

 پزچوی دکتز ؽادخَاعت،
ّیغتَپاتَ.آس   5/5-5/1   1 2   

 

 (2) ؽٌاعی تافت 93
 دکتز فتاحیاى، دکتز

 پزچوی دکتز ؽادخَاعت،
ّیغتَپاتَ.آس  5/5-5/1    2 2   

 

 تْذاؽت ٍ پزٍرػ دام 93
 دکتز جعفزی، دکتز فالح، 

 دکتز عاعی
3   5/3-5/1   5/10-5/9  607 

5/12-5/10   

25/03/95  

93 
  فالح، دکتز جعفزی، دکتزتْذاؽت ٍ پزٍرػ دام 

 عاعی دکتز
 1 1  5/3-5/1     

 

93 
  فالح، دکتز جعفزی، دکتزتْذاؽت ٍ پزٍرػ دام 

 عاعی دکتز
 1 2  5/5-5/3     

 

93 
طیَر  پزٍرػ ٍ تْذاؽت

 607    5/8-5/10    2 دکتز سهاًی، دکتز تْادراى
5/3-5/1   

29/03/95 

     5/3-5/5  1 1  تْادراى دکتز سهاًی، دکتز طیَر پزٍرػ ٍ تْذاؽت 93
 

93 
طیَر  پزٍرػ ٍ تْذاؽت

     5/1-5/3  2 1  تْادراى دکتز سهاًی، دکتز
 

93 
( 2)فیشیَلَصی 

 607   5/10-5/12  5/8-5/10   4دکتز حغي پَر 
5/10-5/8   

16/03/95  

93 
( 2)فیشیَلَصی 

فیشیَفارها.آس    5/10-5/12  1 1  دکتز حغي پَر  
 

93 
( 2)فیشیَلَصی 

فیشیَفارها.آس  5/10-5/12    2 1 دکتز حغي پَر   
 

93 
 دکتز فتاحیاى، دکتز (2) ای هقایغِ کالثذؽٌاعی

 پزچوی دکتز ؽادخَاعت،
2   5/12-5/10     202 

5/3-5/1   

19/03/95 

93 
 دکتز فتاحیاى، دکتز (2) ای هقایغِ کالثذؽٌاعی

 پزچوی دکتز ؽادخَاعت،
 عالي آًاتَهی  5/7-5/1    1 1 

 

 (2) ای هقایغِ کالثذؽٌاعی 93
 دکتز فتاحیاى، دکتز

 پزچوی دکتز ؽادخَاعت،
 عالي آًاتَهی   5/7-5/1   2 1 

 



 

 ششنتزم  عوْهی داهپششکی

 ًام استاد ًام درص  ّرّدی
 
 ًظزی

 عولی
گزّ

ٍ 
ًبَدّش یکشٌبَ شٌبَ  حمل بزگشاری چِارشٌبَ سَ شٌبَ 

تاریخ اهتحاى 

 608   5/1-5/3     2 دکتز عشیشی (1) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل 92
5/10-5/8   

18/03/95  

ّیغتَپاتَلَصی.آس 5/1-5/3     1 1  عشیشی دکتز (1) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل 92   

ّیغتَپاتَلَصی.آس 5/3-5/5     2 1  عشیشی دکتز (1) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل 92   

ّیغتَپاتَلَصی.آس 5/10-5/12     3 1  عشیشی دکتز (1) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل 92   

 607  5/2-5/3      1 دکتز پیزعلی (4) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل 92
5/12-5/10   

24/03/95  

92 
 (4) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل

ّیغتَپاتَلَصی.آس     5/8-5/10 1 1  پیزعلی دکتز  
 

92 
 (4) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل

ّیغتَپاتَلَصی.آس    5/3-5/5  2 1  پیزعلی دکتز  
 

92 
 (4) ّا تیواری ٍ ؽٌاعی اًگل

ّیغتَپاتَلَصی.آس    5/1-5/3  3 1  پیزعلی دکتز  
 

92 
 ٍ اختصاصی ؽٌاعی آعیة

 ّا تیواری
 607     5/10-5/12   2 دکتز کزیوی، دکتز ؽیزیاى

5/12-5/10   

16/03/95  

92 

 ٍ اختصاصی ؽٌاعی آعیة

ّیغتَپاتَلَصی.آس     5/1-5/5 1 2  ؽیزیاى دکتز کزیوی، دکتزّا  تیواری  

 

92 

 ٍ اختصاصی ؽٌاعی آعیة

ّیغتَپاتَلَصی.آس   5/8-5/12   2 2  ؽیزیاى دکتز کزیوی، دکتزّا  تیواری  

 

92 

 ٍ اختصاصی ؽٌاعی آعیة

ّیغتَپاتَلَصی.آس  5/8-5/12    3 2  ؽیزیاى دکتز ،کزیوی دکتزّا  تیواری  

 

92 

 ٍ اختصاصی ؽٌاعی تاکتزی

 606    5/10-5/12    2 دکتز اتزاّیوی ّا تیواری

5/12-5/10   

26/03/95 

92 
 ٍ اختصاصی ؽٌاعی تاکتزی

 ّا تیواری
هیکزٍتیَلَصی.آس 5/10-5/12 5/8-5/10    1 2  اتزاّیوی دکتز  

 

92 
 ٍ اختصاصی عیؽٌا تاکتزی

 ّا تیواری
هیکزٍتیَلَصی.آس    5/1-5/3 5/3-5/5 2 2  اتزاّیوی دکتز  

 



92 
 ٍ اختصاصی ؽٌاعی تاکتزی

 ّا تیواری
هیکزٍتیَلَصی.آس    5/3-5/5 5/1-5/3 3 2  اتزاّیوی دکتز  

 

92 
 608    5/8-5/10    2 دکتز حثیثیاى، دکتز کثَتزی (2) فارهاکَلَصی

5/12-5/10   

22/03/95  

فیشیَفارها.آس  5/3-5/5    1 1  دکتز حثیثیاى، دکتز کثَتزی (2) فارهاکَلَصی 92   

فیشیَفارها.آس     5/1-5/3 2 1  دکتز حثیثیاى، دکتز کثَتزی (2) فارهاکَلَصی 92   

فیشیَفارها.آس     5/3-5/5 3 1  دکتز حثیثیاى، دکتز کثَتزی (2) فارهاکَلَصی 92  
 

 ّای تیواری ٍ عیؽٌا ٍیزٍط 92

 ٍیزٍعی
 607 5/8-5/10 5/1-5/2      3 دکتز هختاری

5/10-5/8   

30/03/95  

 ّای تیواری ٍ ؽٌاعی ٍیزٍط 92

 ٍیزٍعی

 دکتز هختاری
هیکزٍتیَلَصی.آس 5/5-5/3     1 1   

 

 ّای تیواری ٍ ؽٌاعی ٍیزٍط 92

 ٍیزٍعی

 دکتز هختاری
هیکزٍتیَلَصی.آس  5/5-5/3    2 1   

 

 ّای تیواری ٍ ؽٌاعی رٍطٍی 92

 ٍیزٍعی

 دکتز هختاری
هیکزٍتیَلَصی.آس 5/3-5/1     3 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُشتنتزم  عوْهی داهپششکی

 ًام استاد ًام درص  ّرّدی
 
 ًظزی

 عولی
گزّ

ٍ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشٌب

ٍ 
حمل 

 بزگشاری

تاریخ اهتحاى 

91 
 دکتز تٌیادیاى اپیذهیَلَصی

2      5/10-5/8  608 
5/12-5/10   

30/03/95  

91 
 اصَل جزاحی ٍ َّؽثزی

، دکتز ؽزیفی، دکتز تی غندکتز 

 601    5/10-5/11    1جاٍداًی 

5/10-5/8   

29/03/95  

91 
 اصَل جزاحی ٍ َّؽثزی

، دکتز ؽزیفی، دکتز تی غندکتز 

 عالي جزاحی   5/3-5/5   1 1  جاٍداًی
 

91 
 اصَل جزاحی ٍ َّؽثزی

، دکتز ؽزیفی، دکتز تی غندکتز 

 عالي جزاحی   5/1-5/3   2 1  جاٍداًی
 

اصَل کالثذ گؾایی ٍ ًوًَِ  91

  5/1-5/5    1 2  ؽیزیاى دکتز کزیوی، دکتز تزداری
عالي 

 کالثذگؾایی

5/12-5/10  

30/03/95 

اصَل کالثذ گؾایی ٍ ًوًَِ  91

    5/1-5/5  2 2  ؽیزیاى دکتز کزیوی، دکتز تزداری
لي عا

 کالثذگؾایی

 

 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز  اصَل هعایٌِ دام 91
1   5/9-5/8     601 

5/12-5/10   

18/03/95  

 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز  اصَل هعایٌِ دام 91
 تخؼ داخلی   5/3-5/1   1 1 

 

 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز  اصَل هعایٌِ دام 91
 تخؼ داخلی   5/5-5/3   2 1 

 

 ًعوت الْیدکتز  ّا هاّی تیواری 91
1    5/10-5/8    601 

5/3-5/1   

24/03/95  

 ًعوت الْیدکتز  تیواری ّا هاّی 91
 آس تْذاؽت   5/10-5/8   1 1 

 

 ًعوت الْیدکتز  تیواری ّا هاّی 91
 آس تْذاؽت  5/3-5/1    2 1 

 

 ، دکتز عثاط ٍالیتٌیادیاىدکتز  تیواری ّای هؾتزک اًغاى ٍ دام 91
1     5/12-5/11   601 

5/3-5/1   

25/03/95  

 عاعیدکتز فالح، دکتز  پزٍرػ ٍ تیواری ّای سًثَر عغل 91
1    5/12-5/11    601 

5/12-5/10   

19/03/95  

 عاعیدکتز فالح، دکتز  پزٍرػ ٍ تیواری ّای سًثَر عغل 91
 1 1     5/12-5/10 

هشرعِ 

 کلیٌیک

 



 

 

 عاعیدکتز فالح، دکتز  پزٍرػ ٍ تیواری ّای سًثَر عغل 91
 1 2     5/10-5/8 

هشرعِ 

 کلیٌیک

 

 حغیٌیدکتز  رادیَلَصی داهپشؽکی 91
1     5/11-5/10   601 

5/3-5/1   

26/03/95  

 دکتز حغیٌی رادیَلَصی داهپشؽکی 91
 1 1     5/10-5/8 

تخؼ 

 رادیَلَصی

 

 دکتز حغیٌی رادیَلَصی داهپشؽکی 91
 1 2     5/12-5/10 

تخؼ 

 رادیَلَصی

 

 هحثیدکتز  کلیٌیکال پاتَلَصی 91
2   5/12-5/10     601 

  5/12-5/10   

16/03/95  

 هحثیدکتز  کلیٌیکال پاتَلَصی 91
 آس تْذاؽت     5/5-5/1 1 2 

 

 هحثیدکتز  کلیٌیکال پاتَلَصی 91
 آس تْذاؽت    5/5-5/1  2 2 

 

 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز  هغوَهیت دام 91
1   5/10-5/9     601 

  5/10-5/8   

22/03/95  



 

 دُنتزم  عوْهی داهپششکی

 ًام استاد ًام درص  ّرّدی
 
 ًظزی

 عولی
گزّ

ٍ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشٌب

ٍ 
حمل 

 بزگشاری

تاریخ اهتحاى 

90 
 ، دکتز کذیَردکتز ؽوظ اصَل اًتخاب ٍ تلقیح هصٌَعی دام

5/0     5/12-5/11   606 
  5/3-5/1   

22/03/95  

90 
 ، دکتز کذیَردکتز ؽوظ اصَل اًتخاب ٍ تلقیح هصٌَعی دام

 تخؼ هاهایی   5/2-5/1   1 5/0 
 

90 
 ، دکتز کذیَردکتز ؽوظ اصَل اًتخاب ٍ تلقیح هصٌَعی دام

 تخؼ هاهایی   5/3-5/2   2 5/0 
 

90 
 تیواری ّای تَلیذهثل دام 

، دکتز ؽیزاسی، دکتز ؽوظ

 202   5/1-5/3 5/11-5/12    3 تزاتی ، دکتزدکتز کذیَر

  5/3-5/1   

16/03/95  

90 
 تزاتیدکتز  آهار حیاتی

2    5/10-5/8    202 
  5/10-5/8   

26/03/95  

90 
 جزاحی عوَهی دام ّای کَچک

، دکتز جاٍداًی، تی غندکتز 

 606   5/8-5/9     1دکتز ؽزیفی 

  5/10-5/8   

19/03/95  

90 
 ای کَچکجزاحی عوَهی دام ُ

، دکتز جاٍداًی، دکتز تی غن

 تخؼ جزاحی     5/1-5/3 1 1  دکتز ؽزیفی
 

90 
 جزاحی عوَهی دام ّای کَچک

، دکتز جاٍداًی، دکتز تی غن

 تخؼ جزاحی     5/10-5/12 2 1  دکتز ؽزیفی
 

90 
 عولیات درهاًگاّی جزاحی

، دکتز جاٍداًی، دکتز تی غن

 5/8-5/12     1 2  دکتز ؽزیفی
هاًگاُ در

 جزاحی

  5/12-5/10   

18/03/95  

90 
 عولیات درهاًگاّی جزاحی

، دکتز جاٍداًی، دکتز تی غن

  5/8-5/12    2 2  دکتز ؽزیفی
درهاًگاُ 

 جزاحی

 

90 

عولیات درهاًگاّی داخلی دام ّای 

 تشرگ
 ، دکتز جعفزی اصالًیدکتز 

 2 1  5/5-5/1    

درهاًگاُ 

داخلی دام 

 تشرگ

 5/12-5/10   

23/03/95 

90 

عولیات درهاًگاّی داخلی دام ّای 

 تشرگ
 ، دکتز جعفزی اصالًیدکتز 

 2 2     5/12-5/8 

درهاًگاُ 

داخلی دام 

 تشرگ

 

90 

عولیات درهاًگاّی داخلی دام ّای 

 کَچک
 حغیٌی ًضاددکتز 

 2 1    5/5-5/1  

درهاًگاُ 

داخلی دام 

 کَچک

 5/12-5/10   

25/03/95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

اخلی دام ّای عولیات درهاًگاّی د

 کَچک
 حغیٌی ًضاددکتز 

 2 2  5/5-5/1    

درهاًگاُ 

داخلی دام 

 کَچک

 

90 
 عولیات درهاًگاّی طیَر

دکتز سهاًی، دکتز تْادراى، 

 درهاًگاُ طیَر     5/8-5/12 1 2  ًیلیدکتز 

 5/12-5/10   

29/03/95 

90 
 عولیات درهاًگاّی طیَر

دکتز سهاًی، دکتز تْادراى، 

 درهاًگاُ طیَر  5/1-5/5    2 2  ًیلیدکتز 

 

90 
 عولیات درهاًگاّی هاهایی

، دکتز ؽیزاسی، ؽوظدکتز 

  5/8-5/12    1 2  دکتز کذیَر، دکتز تزاتی
درهاًگاُ 

 هاهایی

 5/12-5/10   

30/03/95 

90 
 عولیات درهاًگاّی هاهایی

، دکتز ؽیزاسی، ؽوظدکتز 

     5/1-5/5 2 2  دکتز کذیَر، دکتز تزاتی
هاًگاُ در

 هاهایی

 



تزم  دّاسدُن  عوْهی داهپششکی

ّرّ

 دی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًظزی  ًام استاد

عول

 ی
گز

ٍّ 
 کالص چِارشٌبَ سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

 تاریخ اهتحاى

89 
 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای تشرگ 

 

، دکتز دکتز تی غن

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
  2 1   

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ جزاحی      

17/3/95 

5/5-5/3 

 

 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای تشرگ  89
، دکتز دکتز تی غن

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
  2 2     

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ جزاحی    

 

 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای تشرگ  89
، دکتز دکتز تی غن

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
  2 3       

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ جزاحی  

 

 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای تشرگ  89
، دکتز دکتز تی غن ب

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
  2 4         

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ جزاحی

 

89 
 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای کَچک 

 

، دکتز دکتز تی غن

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
 درهاًگاُ جزاحی   12/5 - 8/5       1 1  

19/3/95 

5/5-5/3 

 

 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای کَچک  89
، دکتز دکتز تی غن

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
 درهاًگاُ جزاحی         12/5 - 8/5 2 1  

 

 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای کَچک  89
، دکتز دکتز تی غن

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
 درهاًگاُ جزاحی         5/5 - 1/5 3 1  

 

 (2)کارٍرسی جزاحی دام ّای کَچک  89
، دکتز دکتز تی غن ب

 جاٍداًی، دکتز ؽزیفی
 درهاًگاُ جزاحی       5/5 - 1/5   4 1  

 

89 
 (2)کارٍرسی داخلی دام ّای تشرگ 

10/16        12-10 

، دکتز اصالًیدکتز 

 جعفزی
  2 1         

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 

ی دام درهاًگاُ داخل

 تشرگ

22/3/95 

5/5-5/3 

 

 (2)کارٍرسی داخلی دام ّای تشرگ  89
، دکتز اصالًیدکتز 

 جعفزی
  2 2   

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
      

درهاًگاُ داخلی دام 

 تشرگ

 

 (2)کارٍرسی داخلی دام ّای تشرگ  89
، دکتز اصالًیدکتز 

 جعفزی
  2 3     

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
    

دام درهاًگاُ داخلی 

 تشرگ

 

89 
 (2)کارٍرسی داخلی دام ّای تشرگ 

 

، دکتز اصالًیدکتز 

 جعفزی
  2 4       

8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
  

درهاًگاُ داخلی دام 

 تشرگ

 

89 
 (2)کارٍرسی داخلی دام ّای کَچک 

 
     5/5 - 1/5     1 1   حغیٌی ًضاددکتز 

درهاًگاُ داخلی دام 

 کَچک

24/3/95 

5/5-5/3 

 

         5/5 - 1/5 2 1   حغیٌی ًضاددکتز  (2)سی داخلی دام ّای کَچک کارٍر 89
درهاًگاُ داخلی دام 

 کَچک

 

 5/5 - 1/5         3 1   حغیٌی ًضاددکتز  (2)کارٍرسی داخلی دام ّای کَچک  89
درهاًگاُ داخلی دام 

 کَچک

 

         5/5 - 1/5 4 1   حغیٌی ًضاددکتز  (2)کارٍرسی داخلی دام ّای کَچک  89
درهاًگاُ داخلی دام 

 کَچک

 

89 
 (2)کارٍرسی طیَر 

 

دکتز سهاًی، دکتز 

 ًیلیتْادراى، دکتز 
  1 1     

8/5 - 12/5 

 
 درهاًگاُ طیَر    

26/3/95 

5/5-5/3 

 



 

 (2)کارٍرسی طیَر  89
دکتز سهاًی، دکتز 

 ًیلیتْادراى، دکتز 
 درهاًگاُ طیَر   5/5 - 1/5       2 1  

 

 (2)ی طیَر کارٍرس 89
دکتز سهاًی، دکتز 

 ًیلیتْادراى، دکتز 
  1 3 

8/5 - 12/5 

 
 درهاًگاُ طیَر        

 

 (2)کارٍرسی طیَر  89
دکتز سهاًی، دکتز 

 ًیلیتْادراى، دکتز 
 درهاًگاُ طیَر         5/5 - 1/5 4 1  

 

89 
 هزکش تؾخیص کالثذگؾایی درکارٍرسی 

 

 دکتز کزیوی، دکتز

 ؽیزیاى
  1 1       1/5 - 5/5   

 آسهایؾگاُ

 کالثذگؾایی

29/3/95 

5/5-5/3 

 

 هزکش تؾخیص کالثذگؾایی درکارٍرسی  89
 دکتز کزیوی، دکتز

 ؽیزیاى
  1 2       

8/5 - 12/5 

 
  

آسهایؾگاُ 

 کالثذگؾایی

 

 تؾخیص هزکش در کالثذگؾایی کارٍرسی 89
 دکتز کزیوی، دکتز

 ؽیزیاى
  1 3         1/5 - 5/5 

 آسهایؾگاُ

 کالثذگؾایی

 

 تؾخیص هزکش در کالثذگؾایی کارٍرسی 89
 دکتز کزیوی، دکتز

 ؽیزیاى
  1 4   

8/5 - 12/5 

 
      

 آسهایؾگاُ

 کالثذگؾایی

 

89 
 (2)کارٍرسی هاهایی 

 

 دکتز ؽوظ، دکتز

 دکتز ؽیزاسی،

 تزاتی دکتز کذیَر،

  2 1 
8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ هاهایی        

30/3/95 

5/5-5/3 

 

 (2)کارٍرسی هاهایی  89

 دکتز ؽوظ، دکتز

 دکتز ؽیزاسی،

 تزاتی دکتز کذیَر،

  2 2         
8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ هاهایی

 

 (2)کارٍرسی هاهایی  89

 دکتز ؽوظ، دکتز

 دکتز ؽیزاسی،

 تزاتی دکتز کذیَر،

  2 3   
8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ هاهایی      

 

 (2)هاهایی  کارٍرسی 89

 دکتز ؽوظ، دکتز

 دکتز ؽیزاسی،

 تزاتی دکتز کذیَر،

  2 4     
8/5 - 12/5 

1/5 - 5/5 
 درهاًگاُ هاهایی    

 



 

   93دکرتی ختصصی هاهایی ّ بیواری ُای تْلید هثل ّرّدی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشٌب

ٍ 
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

 93ٍرٍدی 
 ّای تَلیذهثل گَؽتخَاراىتیواری

 

 ؽیزاسی، دکتز ؽوظ، دکتز

 تزاتی دکتز کذیَر، دکتز
1  1  1/5 - 3/5    607 

24/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
 تَلیذهثل در تالیٌی تؾخیص

 (2)ًؾخَارکٌٌذگاى

 ؽیزاسی، دکتز ؽوظ، دکتز

 تزاتی دکتز کذیَر، دکتز
  1   5/10-5/8  تخؼ هاهایی   

17/3/95 

5/12-5/10 

 (2)تَلیذهثل فٌاٍریْای 93ٍرٍدی 
 ؽیزاسی، دکتز ؽوظ، دکتز

 تزاتی دکتز کذیَر، دکتز
 تخؼ هاهایی  5/5 - 1/5    1 2 

23/3/95 

5/12-5/10 

 
 ّای تَلیذهثلتیواری

 ًؾخَارکٌٌذگاى کَچک

 ؽیزاسی، دکتز ؽوظ، دکتز

تزاتی  دکتز کذیَر، دکتز
1    3/5 - 4/5    607 

25/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
 (4)کؾیک درهاًگاّی

 ؽیزاسی، دکتز ؽوظ، دکتز

 تزاتی دکتز کذیَر، دکتز
 2 1    5/12-5/8   

درهاًگاُ  

 هاهایی

30/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
 ؽیزاسی، دکتز ؽوظ، دکتز( 5)کؾیک درهاًگاّی

 تزاتی دکتز کذیَر، دکتز
 2 1   1/5 - 5/5   

  درهاًگاُ

 هاهایی

22/3/95 

5/12-5/10 

 

 93دکرتی ختصصی هبداشت ّ بیواری ُای طیْر ّرّدی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشٌب

ٍ 
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

 93ٍرٍدی 
 هغایل اختصاصی طیَر تخن گذار

 
5/11-5/12     دکتز ًیلی  کلیٌیک2    

29/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
 هغایل اختصاصی طیَر تخن گذار

 
 تخؼ طیَر    5/5 - 1/5     دکتز ًیلی

 

 93ٍرٍدی 
 هغایل اختصاصی هزغ هادر

 
 کلیٌیک1  3/5 - 1/5       دکتز سهاًی

23/3/95 

5/12-5/10 

5/8-5/12       دکتز سهاًی  هغایل اختصاصی هزغ هادر    خؼ طیَرب 

 (3)کؾیک درهاًگاّی  93ٍرٍدی 

 

دکتز سهاًی، دکتز تْادراى، دکتز 

 ًیلی
 درهاًگاُ طیَر        

16/3/95 

5/12-5/10 



 

 94دکرتی ختصصی هبداشت ّ بیواری ُای طیْر ّرّدی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
ل هح

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

  3/5 - 1/5     1  دکتز اتزاّیوی تاکتزی ؽٌاعی پیؾزفتِ 94ٍرٍدی 

آس 

 هیکزٍتیَلَصی

 

18/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
دکتز سهاًی، دکتز تْادراى، ( 1)تیواری ّای پزًذگاى

 ًیلیدکتز 
3   1/5 - 3/5 5/11-5/10  کلیٌیک3    

25/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
 اختصاصی پاتَلَصی یکالکلیي

 پزًذگاى
5/11-5/12    1 دکتز هحثی، دکتز سهاًی      607 

29/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
 اختصاصی پاتَلَصی کلیٌیکال

پزًذگاى 
 5/5 - 1/5      2 دکتز هحثی، دکتز سهاًی 

آسهایؾگاُ 

 کلیٌیک

 

 94ٍرٍدی 
 رٍػ تحقیق پیؾزفتِ 

 
5/8-5/10       2دکتز تزاتی   202 

23/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
 رٍػ تحقیق پیؾزفتِ 

 
5/10-5/12      1 دکتز تزاتی   202 

 

 (1)کؾیک درهاًگاّی  94ٍرٍدی 

 

دکتز سهاًی، دکتز تْادراى، 

 ًیلیدکتز 
 2  5/12-5/8  درهاًگاُ طیَر     

16/3/95 

5/12-5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    94ّرّدی بشرگ دام داخلی ُای بیواری ختصصی دکرتی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

   3/5 - 1/5    1  2 دکتز جعفزی تیواری ّای دعتگاُ گزدػ خَى 94ٍرٍدی 
18/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 

تیواری ّای دعتگاُ گَارػ 

 601     3/5 - 1/5 1  2 اصالًیر دکتًؾخَارکٌٌذگاى 

22/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
تیواری ّای هتاتَلیک 

5/10-5/12  1  2 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز   کلیٌیک1    
16/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
 رٍػ تحقیق پیؾزفتِ 

 
5/8-5/10     1  2دکتز تزاتی   202 

29/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
 ُ رٍػ تحقیق پیؾزفت

 
5/10-5/12     1 1 دکتز تزاتی   202 

 

 کلیٌیک2    3/5 - 2/5  1  1دکتز حغیٌی  عًََگزافی ٍ رادیَلَصی 94ٍرٍدی 
24/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
عًََگزافی ٍ رادیَلَصی 

5/10-5/12    1 1 دکتز حغیٌی   تخؼ رادیَلَصی  
 

 94ٍرٍدی 
پیؾزفتِ  ؽٌاعی آعیة

 601   3/5 - 2/5   1  1دکتز کزیوی 
26/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
پیؾزفتِ  ؽٌاعی آعیة

   5/5 - 3/5   1 1 دکتز کزیوی 
آسهایؾگاُ 

 کلیٌیک

 

 94ٍرٍدی 
( 2)کؾیک درهاًگاّی

5/8-5/12   1 2 جعفزی  دکتز اصالًی، دکتز    
درهاًگاُ داخلی 

 دام تشرگ

30/3/95 

5/12-5/10 



 

    93ّرّدی گبشر دام داخلی ُای بیواری ختصصی دکرتی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

 93ٍرٍدی 
تیواری ّای دعتگاُ گَارػ تک 

 عوی ّا
 کلیٌیک1    5/9-5/10    1 دکتز جعفزی

18/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
ام تیواری ّای عفًَی د

5/10-5/12   3 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز    5/2-5/1    606 
22/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
تیواری ّای ًؾخَارکٌٌذگاى 

 کَچک
5/2-5/3     1 ، دکتز جعفزیاصالًیدکتز     606 

30/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
فارهاکَلَصی درهاًگاّی 

5/1-5/2       1حثیثیاى  دکتز  607 
29/3/95 

5/12-5/10 

 93ٍرٍدی 
( 4)کؾیک درهاًگاّی 

5/8-5/12     2جعفزی  دکتز اصالًی، دکتز    
 داخلی درهاًگاُ

 تشرگ دام

16/3/95 

5/12-5/10 

5/8-5/12      2جعفزی  دکتز اصالًی، دکتز (5) درهاًگاّی کؾیک 93ٍرٍدی    
 داخلی درهاًگاُ

 تشرگ دام

24/3/95 

5/12-5/10 



 

   94ّرّدیکارشٌاسی ارشد باکرتی شٌاسی 

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

5/10-5/12 1 2  اتزاّیوی دکتز تاکتزی ؽٌاعی اختصاصی دام 94ٍرٍدی   5/10-5/8  آس هیکزٍتیَلَصی    
29/3/95 

5/12-5/10 

 94 ٍرٍدی
هحشًٍیِ  دکتز( 2)اعی عوَهی تاکتزی ؽي

2  1 5/3-5/1      202 
16/3/95 

5/3-5/1 

 94ٍرٍدی 
اتزاّیوی  دکتز( 2)تاکتزی ؽٌاعی عوَهی 

 1 1 5/10-5/8  آس هیکزٍتیَلَصی     
 

 94ٍرٍدی 
اتزاّیوی قارچ ؽٌاعی 

1  1   5/10-5/9    607 
18/3/95 

5/3-5/1 

 94ٍرٍدی 
  اتزاّیوی دکتزقارچ ؽٌاعی 

 1 1   5/12-5/10  آس هیکزٍتیَلَصی   
 

 94ٍرٍدی 
تیواری ّای هؾتزک اًغاى ٍ دام 

تٌیادیاى، دکتز  دکتز

5/2-5/3  1  1هختاری   کالط ؽَرا    

25/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
هحشًٍیِ  دکتزٍیزٍط ؽٌاعی داهپشؽکی 

1  1  5/2-5/1  ؽَرا کالط    
22/3/95 

5/3-5/1 

 94ٍرٍدی 
هحشًٍیِ  دکتزکی ٍیزٍط ؽٌاعی داهپشػ

 1 1  5/12-5/10  آس هیکزٍتیَلَصی    
 

 

 



 

   94ّرّدی غذایی هْاد هبداشت ارشد کارشٌاسی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
ًظز

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

5/2-5/3     1  1 اط ٍالیدکتز عة آلَدگی هحیطی هَاد غذایی 94ٍرٍدی   ؽَرا کالط 
19/3/95 

5/12-5/10 

 94 ٍرٍدی
ٍالی  عثاط دکتزآلَدگی هحیطی هَاد غذایی 

 1 1     5/12-5/10  آس تْذاؽت 
 

 94ٍرٍدی 
تْذاؽت ٍ کٌتزل ؽیز ٍ فزآٍردُ ّا 

 عثاط دکتز دکتز تٌیادیاى،

5/1-5/2     1  1ٍالی   ؽَرا کالط 

26/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
تْذاؽت ٍ کٌتزل ؽیز ٍ فزآٍردُ ّا 

 عثاط دکتز دکتز تٌیادیاى،

5/3-5/5    1 1 ٍالی   آس تْذاؽت  

 

 کٌتزل ؽیویایی هَاد غذایی 94ٍرٍدی 
دکتز عاعی، دکتز فالح 

2  1    5/3-5/1   601 
16/3/95 

5/3-5/1 

 94ٍرٍدی 
فالح  دکتز عاعی، دکتزکٌتزل ؽیویایی هَاد غذایی 

 ّذاؽتب آس      1 1 
 

 94ٍرٍدی 
دکتز هؾتاقی کٌتزل هیکزٍتی هَاد غذایی 

2  1    5/10-5/8  ؽَرا کالط  
23/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 
هؾتاقی  دکتزکٌتزل هیکزٍتی هَاد غذایی 

 1 1     5/10-5/8  آس تْذاؽت 
 

 



 

 94 ّرّدی شٌاسی اًگل ارشد کارشٌاسی

 ّرّدی
 تاریخ ّ درص ًام

 اهتحاى
 ًام استاد

 
رًظ

 ی
 عولی

گز

ٍّ 
 سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ

چِارشي

 بَ
حمل 

 بزگشاری

 تاریخ

اهتحاى 

 94ٍرٍدی 
ایوٌَپاراسیتَلَصی ٍ تیَلَصی 

 هَلکَلی

دکتز هحشًٍیِ، دکتز 

 پیزعلی
2      5/10-5/8   202 

19/3/95 

5/12-5/10 

 94 ٍرٍدی

ایوٌَپاراسیتَلَصی ٍ تیَلَصی 

هَلکَلی 

دکتز هحشًٍیِ، دکتز 

5/10-5/12     2 پیزعلی   5/10-5/8  هیکزٍتیَلَصی آس 

 

 94ٍرٍدی 

رٍػ ًوًَِ گیزی صحزایی ٍ 

تؾخیص آلَدگی ّای اًگلی ًاؽی 

اس تک یاختِ ٍ تٌذپایاى 

پیزعلی  دکتز
 2      

5/12-5/10  

5/3-5/1  

 کالط ؽَرا

 آسفیشیَفارها

24/3/95 

5/3-5/1 

 94ٍرٍدی 

رٍػ ًوًَِ گیزی ٍ تؾخیص 

ًاؽی اس کزم ّا آلَدگی ّای اًگلی 
دکتز عشیشی 

 2      
5/3-5/1  

5/5-5/3  

 آس فیشیَفارها

 کالط ؽَرا

22/3/95 

5/3-5/1 

 94ٍرٍدی 

ؽٌاعایی حلشٍى ّای هیشتاى ٍاعط 

تزهاتَدّا 
 

1     5/10-5/9  ؽَرا کالط   

17/3/95 

5/12-5/10 

 94ٍرٍدی 

ؽٌاعایی حلشٍى ّای هیشتاى ٍاعط 

تزهاتَدّا 
 

 1    5/12-5/10  فیشیَفارها سآ   

 

 



 

 



 

 


