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١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی١دامپرورى عمومی١١١٢١٠٥٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤ورزش ویژه٢١٢١٥٤٣٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤ورزش ٣١٢١٥٤٣٢١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران٥١٢٢٠٤٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٨

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٧١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٨١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی٩١٢٢٣١٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى١٠١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١١١٢٢٩١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ١٢١٢٣٣٠٢٦٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن١٣١٢٣٣٠٢٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه١٤١٢٣٣٠٣٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده وجمعیت١٥١٢٣٣٠٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١فیزیولوژى تولیدمثل١٦١٤١١٠٦٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١خوراك هاوجیره نویسی١٧١٤١١٠٧٢

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١بهداشت وبیماریهاى دام وطیور١٨١٤١١٠٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١فیزیولوژى دام١٩١٤١١١٩٤

تشریحی١آزمایشگاه ژنتیك٢٠١٤١١١٩٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١ژنتیك٢١١٤١١١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١بیوشیمی٢٢١٤١١١٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی١اكولوژى٢٣١٤١١١٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٢آمار و احتمالات٢٤١٤١١١٩٩

تشریحی٢آزمایشگاه آمار و احتمالات٢٥١٤١١٢٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢تغذیه دام و طیور٢٦١٤١١٢٠١

تشریحی٢آزمایشگاه تغذیه دام و طیور٢٧١٤١١٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصلاح نژاد دام و طیور٢٨١٤١١٢٠٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣طرح آزمایشهاى دامپرورى٢٩١٤١١٢٠٤

تشریحی٣آزمایشگاه طرح آزمایشهاى دامپرورى٣٠١٤١١٢٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣گاودارى٣١١٤١١٢٠٦

تشریحی٣آزمایشگاه گاودارى٣٢١٤١١٢٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٣گوسفند دارى٣٣١٤١١٢٠٨

تشریحی٣آز گوسفند دارى٣٤١٤١١٢٠٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣ترویج و آموزش كشاورزى٣٥١٤١١٢١٠
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تشریحی٣آز ترویج و آموزش كشاورزى٣٦١٤١١٢١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤مرغدارى٣٧١٤١١٢١٢

تشریحی٤آز مرغدارى٣٨١٤١١٢١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤آشنایی با كامپیوتر٣٩١٤١١٢١٤

تشریحی٤آز آشنایی با كامپیوتر٤٠١٤١١٢١٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤گوشت و بازرسی آن٤١١٤١١٢١٦

تشریحی٤آزمایشگاه گوشت و بازرسی آن٤٢١٤١١٢١٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤تكنولوژى مواد خوراكی٤٣١٤١١٢١٨

تشریحی٤آزمایشگاه تكنولوژى مواد خوراكی٤٤١٤١١٢١٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مدیریت واحدهاى دامپرورى٤٥١٤١١٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥ماشینهاى ویژه دامپرورى٤٦١٤١١٢٢١

تشریحی٥آز مایشنهاى ویژه دامپرورى٤٧١٤١١٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٥بیماریها و ناهنجاریهاى دستگاه تولید مثل٤٨١٤١١٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٥شیر و فرآورده هاى آن٤٩١٤١١٢٢٤

تشریحی٥آز شیر و فرآورده هاى آن٥٠١٤١١٢٢٥

تشریحی٥سمینار٥١١٤١١٢٢٦

تشریحی٥كارآموزى٥٢١٤١١٢٢٧
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