
 داهپشٍسیخؾ لیؼت وتة هَجَد دس ب

 اػواػیل اػتثاسی اصَل ًَغاًذاسی وـت تَت ٍ پشٍسؽ وشم اتشیـن د-1-1

 اػواػیل اػتثاسی اصَل ًَغاًذاسی وـت تَت ٍ پشٍسؽ وشم اتشیـن د-2-1

 هحوذ هـیشی پشٍسؽ ٍ ًگْذاسی تضّای ؿیشدُ د-1-2

 هحوذ هـیشی پشٍسؽ صًثَس ػؼل د-1-3

 هٌَچْش صیًَیت پیـگیشی ٍ هثاسصُ تا وٌِ د-1-4

 هصطفی خشم ؿاّی صًثَسداسی دس ایشاى ٍ دًیا د-1-5

 ًـشیات تشٍیجی پشٍسؽ وشم اتشیـن د-1-6

 هْذی تیذ سًگ تیواسیْای آًتشٍتَوؼوی للَُ ًشهی سا تْتش تـٌاػین د-1-7

 آهَصؽ سٍػتایی اصفْاى تضسیمات دام د-1-8

 اداسُ تشٍیج اػتاى ٍ ؿْشػتاى صهیٌِ یاتی اًجوي داهذاساى دس ؿْشػتاى اصفْاى د-1-9

 دوتش اوثش ّادی صارُ ػمط جٌیي ٍ ًاصایی دس گاٍ ٍ دسهاى آى د-1-10

 آهَصؽ سٍػتایی خَصػتاى اختالالت تغزیِ ای دام د-1-11

 هشتضی ّذایت اصَل وَد دّی دس اػتخشّا وپَس هاّیاى د-1-12

 هؼائٌت تىثیش ٍپشٍسؽ آتضیاى هذیشیت تغزیِ ٍ وٌتشل ویفی اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى گشهایی د-1-13

 هذیشیت هاّی داس وشدى اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى گشهایی د-1-14
هحوذ ػلی -جَدتْضاد فشح -هحوذ واصسًٍی هٌفشد

 یضداًی

 



 د-1-15
هذیشیت َّادّی ٍ تٌظین اوؼیظًی اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى 

 گشهایی
 هحوَد تَػلی

 هْذی صادُ-ؿىَسیاى -لٌاػت پشػت هذیشیت تْشُ سدای اص اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى گشهایی د-1-16

 ًصشی -ؿیشی-طلَػی -ّذایت  پشٍسؽ هاّی ّای گشهاتیهذیشیت آهادُ ػاصی اػتخشّای  د-1-17

 سجة هحوذ ًظشی آؿٌایی تا تىثیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى د-1-18

 ؿْشام ػیذی تة هالت د-1-19

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی 2خَساوْا ٍ خَسان دادى ٍ جیشُ ًَیؼی د-1-20

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی خیض پؼتاى-ٍسم پؼتاى -ؿیشدٍؿی صحیح  د-1-21

 دوتش ػیذ حؼي هلجایی اختالالت تخن هشؽ د-1-22

 ػثاع ػلی پَس تْذاؿت طیَس ٍ تشًاهِ هشغذاسی د-1-23

 هٌْذ ع ؿؼثاًی پشٍاستٌذی گَػفٌذ د-1-24

 دوتش واهثیض ًاظشػذل ًگْذاسی وشم اتشیـن ٍ واؿت ًْال تَت د-1-25

 هاسؽ-ح: تالیف تیواسیْای گَػفٌذ د-1-26

 پشٍسؽ هاّیاى گشهاتی د-1-27
 -ّذایت -فشح جَد -طلَػی-لٌاػت پشػت

 خویشاًی-هَػَی-دسٍیـی

 پشٍسؽ هاّی ّای گشهایی د-1-28
 -تَػلی -یضداًی-َّؿوٌذ -ػفت پٌاُ -ؿىَسیاى

 دسٍیـی -هَػَی -خویشاًی

 هٌْذع ػیذ هحوذ ػتیمِ چی تْذاؿت پؼتاى ٍ ؿیش دٍؿی د-1-29

 



 دوتش ًؼوت اهلل ؿْشػتاًی صًثَس ػؼل ٍ پشٍسؽ آى د-1-30

 دوتش هحوَد صادُ ٍ دوتش فشصاًِ تاسٍسی ٍ ًاصایی دس حیَاًات اّلی د-1-31

 اداسُ تذٍیي هتَى هشوضی ًـش ٍ تصَیش صًثَس داسی حشفِ ای د-1-32

 هَػَی -خویشاًی -ٍسؿَیی-جاللی هذیشیت تْذاؿت ٍ تیواسیْای اػتخشّای پشٍسؽ هاّیاى گشهاتی د-1-33

 آهَصؽ سٍػتاییاى تغزیِ گَػالِ ؿیش خَاس د-1-34

 آهَصؽ سٍػتایی جْاد گیالى آهَصؽ صًثَسداسی د-1-35

 پشٍاًِ خاًیا تىثیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى دس اصفْاى د-1-36

 پشٍاًِ خاًیا تىثیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى دس اصفْاى د-2-36

 پشٍاًِ خاًیا تىثیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى دس اصفْاى د-3-36

 دوتشویتی وشین ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای آى د-1-37

 دوتش ػثذالشضا واهیاس ساٌّوای خَسان ّای دام ٍ تَلیذ د-1-38

 -دوتش حویذ اهاى لَ-دوتش ػلی ًیىخَاُ هَاد هغزی هَسد ًیاص گاٍّای ؿیشی د-1-39

 دوتش ّشهض حویذیِ تیواسیْای ؿتش هشؽ د-1-40

 دوتش هحوَد هىاسُ چیاى واستشد طًتیه حیَاًی دس پشٍسؽ دام د-1-41

 دوتش جالل صاتشی ؿىیش-دوتش صوذ ساػخی  تیواسیْای گَػفٌذ د-1-42

 دوتش پشٍیض فش َّهي داهپشٍسی ػوَهی د-1-43

 دوتش هؼظوی-دوتش تٌایی تیواسیْای طیَس د-1-44

 دوتش هحوذػلی ساد تیواسیْای هـتشن اًؼاى ٍ دام د-1-45

 



 دوتش هحوذ ػلی ساد تیواسیْای هـتشن اًؼاى ٍ دام د-2-45

 دوتش ًَسی ٍ دوتش ػاُ هٌصَس اصَل ًگِ داسیپشٍسؽ گَػفٌذ د-1-46

 دوتش فشیذٍى ًَس هحوذ صادُ تیواسیْای گاٍ تا اطلغ سًگی د-1-47

 دوتش حؼي وشهاًـاّی ٍ هٌْذع صسدػت پشٍسؽ طیَس د-1-48

 دوتش اتشاّین سٍغٌی تغزیِ حیَاًات اّلی غیش ًـخَاس وٌٌذُ د-1-49

 دوتش ػی حؼیي هیش ًظاهی ضیاتشی في آٍسی ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای آى د-1-50

 ٍالدى ستیؼی -دوتش ؿْشیاس دتیشیاى تْثَد ویفیت ؿیش د-1-51

 دوتش هحوذ هَرى آؿٌایی تا هْوتشیي تیواسیْای اًگلی هـتشن تیي اًؼاى ٍ حیَاًات د-1-52

 دوتش اتَلماػن هشادی اختالالت پؼتاى دس ًـخَاس وٌٌذگاى تا اطلغ سًگی د-1-53

 دوتش خاًماّی اتیاًِ ٍ دوتش ػؼیذ چشخىاس ساٌّوای تْذاؿتی پشٍسؽ طیَس د-1-54

 دوتش فشاهشص لشاصگَصلَ-دوتش هْذی ٍجگاًی وٌتشل ٍسم پؼتاى دس گلِ ّای ؿیشی د-1-55

 دوتش پیغاى ٍ دوتش هـاّی آتضی پشٍسی تشای داهپضؿىاى د-1-56

 دوتش ساػخی ٍ دوتش صاسهی ؿىیة صایواى گاٍ ٍ هشالثت اص گَػالِ د-1-57

 دوتش سضا ؿْیذی ٍ دوتش حویذ سا گٌذهی ؿاًی تَلیذ هثل دس گاٍ د-1-58

 هشتضی هوَئی:تشجوِ تلمیح هصٌَػی دس گَػفٌذ ٍ تض د-1-59

 هشتضی هوَئی:تشجوِ تلمیح هصٌَػی دس گَػفٌذ ٍ تض د-2-59

 هشتضی هوَئی:تشجوِ تلمیح هصٌَػی دس گَػفٌذ ٍ تض د-3-59

 دوتش جْاى پیوا -دوتش اختیاس صادُ تْذاؿت ٍ تاصسػی گَؿت طیَس د-1-60

 



 دوتش خلیل  هیشصادُ تْذاؿت واستشدی دس پشٍسؽ گاٍ د-1-61

 دوتش هحوذ جَاد ضویشی -دوتش اتشاّین سٍغٌی تغزیِ گاٍ د-1-62

 دوتش صاتشی ؿىیة -دوتش سٍحاًی تـخیص ٍ دسهاى تیواسیْای گاٍ د-1-63

 جیشُ ًَیؼی ٍ تغزیِ گاٍ ّای ؿیشی د-1-64
هٌْذع  -هٌْذع ّشٍی هَػَی  -دوتش داًؾ هؼگشاى

 فتْی

 هٌْذع صادلی پٌاُ-دوتش صاسع ؿحٌِ تـشیح ٍ فیضئَلَطی دام د-1-65

 دوتش لوشیاى طیَس ٍ آتضیاى-داسٍّای داهپضؿىی ٍ ًْادّای تغزیِ ای دام  د-1-66

 پشٍیض هضیٌی هثاًی واسؿٌاػی دام ٍ طیَس د-1-67

 ٍدوتش هؼؼَد ّاؿوی-دوتش ػلیشضا هحوَد صادُ تْذاؿت گاٍّای ؿیشی چاج ػَم د-1-68

 ٍدوتش هؼؼَد ّاؿوی-دوتش ػلیشضا هحوَد صادُ تْذاؿت گاٍّای ؿیشیچاج اٍل د-2-68

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی فشٌّگ داهپشٍسی اًگلیؼی تِ فاسػی د-1-69

 دوتش پشٍیض فشَّهٌذ داهپشٍسی ػوَهی د-1-70

 دوتش پشٍیض فشَّهٌذ داهپشٍسی ػوَهی د-2-70

 دوتش پشٍیض فشَّهٌذ داهپشٍسی ػوَهی د-3-70

 دوتش پشٍیض فشَّهٌذ داهپشٍسی ػوَهی د-4-70

 وشین ًیىپَس تْشاًی -َّؿٌگ ػاػذی -هحوَد ؿجاع گَػالِ-گَػفٌذ -تض  -تغزیِ ػولی گاٍ ؿیشی د-1-71

 دوتش جالل صاتشی -دوتش صوذ ساػخی تیواسیْای گَػفٌذ د-1-72

 دوتش جالل صاتشی -دوتش صوذ ساػخی تیواسیْای گَػفٌذ د-2-72

 



 دوتش جالل صاتشی -دوتش صوذ ساػخی تیواسیْای گَػفٌذ د-3-72

 هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ ػولی تض د-1-73

 هؼؼَد ّاؿوی پشٍؽ ػولی گَػفٌذ د-1-74

 هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ ػولی گَػفٌذ د-2-74

 هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ ػولی اػة د-1-75

 هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ ػولی اػة د-2-75

 هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ ػولی اػة د-3-75

 دوتش هیش جوال جاللی صًَس اصَل ًَیي پشٍسؽ گَػفٌذ د-1-76

 هٌْذع هجیذ خالذاسی اصَل ًَیي پشٍسؽ تض د-1-77

 هٌْذع هجیذ خالذاسی اصَل ًَیي پشٍسؽ تض د-2-77

 دوتش ػضیض اهلل ووال صادُ اصَل تغزیِ ًَػخَاس وٌٌذُ ّا ٍ ته هؼذُ ای ّا د-1-78

 اصَل تغزیِ دام ٍ طیَس د-1-79
وشین ًیىپَس  -هحوَد ؿواع-دوتش َّؿٌگ ػاػذی

 تْشاًی

 دوتش هحوذ واظن ػثذی تیواسیْای ؿتش هشؽ ٍ ؿتش هشؽ ػاًاى دیگش د-1-80

 دوتش هحوذ واظن ػثذی تیواسیْای ؿتش هشؽ ٍ ؿتش هشؽ ػاًاى دیگش د-2-80

 دوتش حؼي اٍحذی ًیا هذیشیت وٌتشل تْذاؿتی تیواسیْای طیَس د-1-81

 دوتش حؼي اٍحذی ًیا هذیشیت وٌتشل تْذاؿتی تیواسیْای طیَس د-2-81

 جَاد پَس سضا ٍهٌْذع اوثش ًیىخَاُ پشٍسؽ هشؽ هادس گَؿتی د-1-82

 



 دوتش هشاد ػلی صّشی پشٍسؽ طیَس گَؿتی د-1-83

 دوتش هشاد ػلی صّشی پشٍسؽ طیَس گَؿتی د-2-83

 هٌْذع صثا تْذاؿت -جَاد پَس سضا اصَل ػلن طیَس د-1-84

 هٌْذع صثا تْذاؿت -جَاد پَس سضا اصَل ػلن طیَس د-2-84

 هٌْذع صثا تْذاؿت -جَاد پَس سضا اصَل ػلن طیَس د-3-84

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی سٍؿْای ػولی دس پشٍسؽ طیَس د-1-85

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی سٍؿْای ػولی دس پشٍسؽ طیَس د-2-85

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی سٍؿْای ػولی دس پشٍسؽ طیَس د-3-85

 هٌْذع اوثش وشیوی -جَاد پَس سضا پشٍسؽ طیَس دس هٌاطك گشم د-1-86

 هٌْذع اوثش وشیوی -جَاد پَس سضا پشٍسؽ طیَس دس هٌاطك گشم د-2-86

 هٌْذع اوثش وشیوی -جَاد پَس سضا پشٍسؽ طیَس دس هٌاطك گشم د-3-86

 دوتش هشاد ػلی صّشی اصَل پشٍسؽ طیَس د-1-87

 دوتش هشاد ػلی صّشی اصَل پشٍسؽ طیَس د-2-87

 دوتش هشاد ػلی صّشی اصَل پشٍسؽ طیَس د-3-87

 دوتش هشاد ػلی صّشی اصَل پشٍسؽ طیَس د-4-87

 اػواػیل رٍلی 2تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-1-88

 اػواػیل رٍلی 2تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-2-88

 اػواػیل رٍلی 3تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-1-89

 



 اػواػیل رٍلی 3تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-2-89

 اػواػیل رٍلی 4تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-1-90

 اػواػیل رٍلی 4تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-2-90

 اػواػیل رٍلی 5تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-1-91

 اػواػیل رٍلی 5اًؼاى ٍ حیَاىتیواسیْای لاتل اًتماد تیي  د-2-91

 اػواػیل رٍلی 6تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-1-92

 اػواػیل رٍلی 6تیواسیْای لاتل اًتماد تیي اًؼاى ٍ حیَاى د-2-92

 هؼؼَد ّاؿوی فشٌّگ داهپشٍسی اًگلیؼی تِ فاسػی د-1-93

 هؼؼَد ّاؿوی فشٌّگ داهپشٍسی اًگلیؼی تِ فاسػی د-2-93

 هؼؼَد ّاؿوی فشٌّگ داهپشٍسی اًگلیؼی تِ فاسػی د-3-93

 هؼؼَد ّاؿوی اًگلیؼی تِ فاسػی-فشٌّگ تغزیِ دام د-1-94

 هؼؼَد ّاؿوی اًگلیؼی تِ فاسػی-فشٌّگ تغزیِ دام د-2-94

 سضا فشاّاًی تىثیش هاّی لضل االی سًگیي وواى د-1-95

 هؼؼَد ّاؿوی ساٌّوای اسصیاتی ٍ اًتخاب گاٍ ّای ؿیشی د-1-96

 دوتش هْشاى صادلی دلیمی ساٌّوای هذیشیت هشغذاسی دس ؿشایط گشهؼیشی د-1-97

 هٌْذع حثیة الذم ؿْشیاس-اػتفاى سیش اصَل ًَیي صًثَسداسی د-1-98

 پشٍسؽ گَػفٌذ دس گَػفٌذ داسی ّای وَچه د-1-99
-الیضاتت پَس ػلیواًی-هحؼي وویلی-خؼشٍ واهىاس

 دوتش هؼؼَد-لشیثا تثشیىی

 



 دوتش هشتضی ػضت پَس پشٍسؽ گَػفٌذ ٍ تض تَهی ایشاى د-1-100

 دوتش هشتضی ػضت پَس پشٍسؽ گَػفٌذ ٍ تض تَهی ایشاى د-2-100

 دوتش ػیاهه هـْذی سفیؼی داسٍ دسهاًی دس دام ّای وَجه جلذ اٍل گشتِ د-1-101

 صادق خالك صادُ تیگ ًوایِ ّا ٍ واستشد آًْا دس ؿٌاػایی پؼتاًذاساى د-1-102

 دوتش هْشداد ػثذاهلل هـائی ساٌّوای پشٍسؿض ٍ تىثیش هاّی لضل آال د-1-103

 حؼیي جاى هحوذی-دوتش سؿیذ صَفی ػیاٍؽ تغزیِ دام د-1-104

 حؼیي جاى هحوذی-دوتش سؿیذ صفَی ػیاٍؽ تغزیِ دام د-2-104

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی احتیاجات غزایی گاٍّای گَؿتی د-1-105

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی احتیاجات غزایی گاٍّای گَؿتی د-2-105

 دتش هؼؼَد ّاؿوی احتیاجات غزایی گاٍّای گَؿتی د-3-105

 دوتش حویذ اهاًلَ -دوتش ػلی ًیىخَاُ  هَاد هغزی هَسد ًیاص گاٍّای ؿیشی د-1-106

 دوتش حویذ اهاًلَ -دوتش ػلی ًیىخَاُ  هَاد هغزی هَسد ًیاص گاٍّای ؿیشی د-2-106

 دوتش حویذ اهاًلَ -دوتش ػلی ًیىخَاُ  هَاد هغزی هَسد ًیاص گاٍّای ؿیشی د-3-106

 هٌْذع اػىٌذس فیشٍص حیات ٍحؾ ایشاى د-1-107

 هٌْذع اػىٌذس فیشٍص حیات ٍحؾ ایشاى د-2-107

 ػیاهه هـْذی سفیؼی داسٍ دسهاًی دس داهْای وَچه د-108 -1

 ػیاهه هـْذی سفیؼی داسٍ دسهاًی دس داهْای وَچه د-2-108

 ػیاهه هـْذی سفیؼی داسٍ دسهاًی دس داهْای وَچه د-3-108

 



 دوتش اهام جوؼِ واؿاى سٍؽ ّای پیؾ تیٌی اسصؽ طًتیىی د-1-109

 دوتش اهام جوؼِ واؿاى سٍؽ ّای پیؾ تیٌی اسصؽ طًتیىی د-2-109

 دوتش اهام جوؼِ واؿاى سٍؽ ّای پیؾ تیٌی اسصؽ طًتیىی د-3-109

 دوتش اهام جوؼِ واؿاى سٍؽ ّای پیؾ تیٌی اسصؽ طًتیىی د-4-109

 ٍلیاى تشٍجٌی -تَرسی-دوتش ّا للوىاسی  هٌْذع طًتیه دس تؼییي جٌؼیت سٍیاى ّای گاٍ د-1-110

 ٍلیاى تشٍجٌی -تَرسی-دوتش ّا للوىاسی  هٌْذع طًتیه دس تؼییي جٌؼیت سٍیاى ّای گاٍ د-2-110

 هٌْذع هحوَد ٍطي خَاُ -دوتش هحوذ ػلی ادسیغ طًتیه ٍ اصالح ًظاد گاٍ ؿیشی د-1-111

 هٌْذع هحوَد ٍطي خَاُ -دوتش هحوذ ػلی ادسیغ طًتیه ٍ اصالح ًظاد گاٍ ؿیشی د-2-111

 هٌْذع هحوَد ٍطي خَاُ -دوتش هحوذ ػلی ادسیغ طًتیه ٍ اصالح ًظاد گاٍ ؿیشی د-3-111

 هٌْذع اسدواًی داًؾ تَهی دس داهذاسی د-1-112

 اًتـاسات فشٌّگ جاهغ تَلیذ هذیشیت دس داهپشٍسی د-1-113

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی تلمیح هصٌَػی دس گاٍ د-1-114

 وشین واظویي خَاُ هىاًیضاػیَى داهپشٍسی د-1-115

 دوتش هحؼي داًؾ هؼگشاى اػیذّای اهیٌِ دس تغزیِ دام د-1-116

 دوتش هحؼي داًؾ هؼگشاى اػیذّای اهیٌِ دس تغزیِ دام د-2-116

 ػلیشضاجؼفشی صیادی -تْوي ًَیذ ؿاُ  تغزیِ دام د-1-117

 ػلیشضاجؼفشی صیادی -تْوي ًَیذ ؿاُ  تغزیِ دام د-2-117

 حؼیي ؿاّؼَاساًی پشٍسؽ گاٍّای گَؿتی د-1-118

 



 هٌْذع ػلیشضا همذم هاػَلِ -دوتش ًاصشیاى هَاد خَساوی دس تغزیِ گاٍّای ؿیشی د-1-119

 هٌْذع ػلیشضا همذم هاػَلِ -دوتش ًاصشیاى هَاد خَساوی دس تغزیِ گاٍّای ؿیشی د-2-119

 همذم هاػَلِهٌْذع ػلیشضا  -دوتش ًاصشیاى هَاد خَساوی دس تغزیِ گاٍّای ؿیشی د-3-119

 دوتش پشٍیض هضیٌی هثاًی واسؿٌاػی دام ٍ طیَس د-1-120

 دوتش پشٍیض هضیٌی هثاًی واسؿٌاػی دام ٍ طیَس د-2-120

 ػلی اػذی الوَتی -غالهشضا لشتاًی هذیشیت پیـشفتِ گاٍّای ؿیشی د-1-121

 ػلی اػذی الوَتی -غالهشضا لشتاًی هذیشیت پیـشفتِ گاٍّای ؿیشی د-2-121

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی -دوتش ػلی اوثش خادم پشٍاستٌذی گاٍ ٍ گَػالِ د-1-122

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی -دوتش ػلی اوثش خادم پشٍاستٌذی گاٍ ٍ گَػالِ د-2-122

 دوتش ػلیشضا صفا هْش تىاهل تغزیِ هذیشیت-پشٍسؽ گَػالِ د-1-123

 دوتش ػلیشضا صفا هْش تىاهل تغزیِ هذیشیت-پشٍسؽ گَػالِ د-2-123

 دوتش هحوذ جَاد ضویشی -دوتشاتشاّین سٍغٌی تغزیِ گاٍ د-1-124

 دوتش هحوذ جَاد ضویشی تَلیذ هثل دس گاٍ د-1-125

 هٌْذع خؼشٍی ًیا -دوتش لشتاًی اصَل پشٍسؽ گاٍّای ؿیشی د-1-126

 هٌْذع خؼشٍی ًیا -دوتش لشتاًی اصَل پشٍسؽ گاٍّای ؿیشی د-2-126

 دوتش هحوذ ػلی ادسیغ -هٌْذع هحوذ هؼتاجشاى  طًتیه ٍ اصالح ًظاد صًثَس ػؼل د-1-127

 دوتش هحوذ ػلی ادسیغ -هٌْذع هحوذ هؼتاجشاى  طًتیه ٍ اصالح ًظاد صًثَس ػؼل د-2-127

 دوتش ًؼوت اهلل ؿْشػتاًی صًثَس ػؼل ٍ پشٍسؽ آى د-1-128

 



 دوتش ًؼوت اهلل ؿْشػتاًی صًثَس ػؼل ٍ پشٍسؽ آى د-2-128

 ػلی اصغش احوذی -سحین ػثادی پشٍسؽ صًثَس ػؼل د-1-129

 ػلی اصغش احوذی -سحین ػثادی پشٍسؽ صًثَس ػؼل د-2-129

 ػلی اصغش احوذی -سحین ػثادی پشٍسؽ صًثَس ػؼل د-3-129

 دوتش ساػخی ٍ دوتش صاسهی ؿىیة صایواى گاٍ ٍ هشالثت اص گَػالِ د-1-130

 دوتش ساػخی ٍ دوتش صاسهی ؿىیة صایواى گاٍ ٍ هشالثت اص گَػالِ د-2-130

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی-دوتش هحوَد صادُ تْذاؿت گاٍ ّای ؿیشی د-1-131

 دوتش ػذ ػلی طثاطثایی پشٍسؽ گاٍ ؿیشی تا سػایت اصَل تغزیِ تْذاؿت ٍ دسهاى د-1-132

 دوتش گیتی وشین ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای آى د-1-133

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ گَػالِ ّای ؿیشی د-1-134

 دوتش هؼؼَد ّاؿوی پشٍسؽ گَػالِ ّای ؿیشی د-2-134

 دوتش فشاهشص لشاصگَصلَ-دوتش هْذی ٍجگاًی وٌتشل ٍسم پؼتاى دس گلِ ّای ؿیشی د-1-135

 دوتش خلیل هیش صادُ تْذاؿت واستشدی دس پشٍسؽ گاٍ د-1-136

 دوتش خلیل هیش صادُ تْذاؿت واستشدی دس پشٍسؽ دام د-2-136

 دوتش هحوذ جَاد ضویشی فیضیَلَطی دام د-1-137

 دوتش هحوذ جَاد ضویشی فیضیَلَطی دام د-2-137

 ػاصهاى اهَس ػـایشی ایشاى فصلٌاهِ ػـایشی رخایش اًمالب د-1-138

 دوتش اهش اهلل صذلیاى پشٍسؽ جَجِ-ساٌّوای هشغذاسی د-1-139

 



 ػثاع اػذ صادُ اص تخن هشؽ تا جَجِ د-1-140

 هٌَچْش صیًَیت داًؼتٌیْای داهذاسی ٍ هشغذاسی د-1-141

 اًتـاسات ػاصهاى تشٍیج وـاٍسصی هجوَػِ اطالػات وـاٍسصی ٍ داهذاسی د-1-142

 ػیذ حؼیي اهاهی فشٌّگ پشٍسؽ صًثَس ػؼل د-1-143

 - خذهات همذهاتی داهپضؿىی د-1-144

 - خَساویػیلَ وشدى ٍ اتاس ًوَدى هَاد  د-1-145

 - تغزیِ دام د-1-146

 - تغزیِ دام د-2-146

 - هجوَػِ هماالت تخصصی صٌؼت گاٍ ؿیشی د-1-147

 دوتش اوثش ّادی صارُ سٍؽ دسهاى تیواسی ّای گاٍ ٍ گَػالِ د-1-148

 ٌّذسػَى ٍ سادٍػتیؼل -تالد داهپضؿىی د-1-149

 دوتش اوثش ّادی صارُ ػخت صایی ّا دس گاٍ ٍ دسهاى آى اص طشیك جشاحی د-1-150

 دوتش ػثذالوحوذ طثاطثایی -دوتش احوذ ؿیوی تیواسی ّای ػفًَی دام د-1-151

 ٍدوتش هؼؼَد ّاؿوی-دوتش ػلیشضا هحوَد صادُ تْذاؿت گاٍ ّای ؿیشی د-1-152

 دوتش ػیذ ػلی طثاطثایی تَلیذ هثل ٍ هاهائی دس گاٍ د-1-153

 هحوذ اهیٌی تىثیش ٍ پشٍسؽ هاّیاى صیٌتی د-1-134

 دوتش ویَاى حضایی چگًَِ یه اوَاسیَم هَفك داؿتِ تاؿین د-1-135

 

 



 

 هْشداد ایشاًی آًچِ هصشف وٌٌذگاى ػؼل تایذ تذاًٌذ د-1-137

 دوتش ًؼوت اهلل ؿْشػتاًی پشٍسؽ اسدن ٍ غاس د-1-138

 - صًثَس ػؼل ٍ پشٍسؽ آى د-1-139
 


