


 

 

 

 

        

 
 

 

 ()مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيورمباحث  نام دروس رديف

 زبان عمومی و تخصصی 1
ىغطث، ٗاگاطبُ    ،(very-enough-too-such-soقي٘د ٗ ميَبت سثطظ، قيط٘د مَط        اعٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 جخصص   دسك ٍغيت(

2 
گّحيل ٗ اصالح داً ٗ عشح 

 ٕبي مؾبٗسصي آصٍبيؼ

ساُ ٘جطبّ  ابٍح٘گّض دس  شٍٗ٘صًٗ، جقغيٌ عي٘ى   ٍيح٘ص ٗ ٍي٘ص(، گّحيل ٍقذٍٔ ٗ اّ٘اع م گّحيل:

 ، گّحيل ٍْذى  ٗ دس ايبٕبُ

ٍجبّ  گّحين  ثٖج٘د ٗ اصالح داً، جفبٗت صفبت مَ  ٗ صفبت ميف ، ٗاسيطبّظ ٗ  اصالح داً: 

   ٗ ٍذيغ ، سٗاثظ خ٘يؾبّٗذيَٕجغحگ  گّحين

ط ج٘صيطغ رشاٗاّط    2ضئ دذ ٍشمضي، ط ق1ٍشٗسي ثش ٍجبدث آٍبس:   :ٕبي مؾبٗسصي آصٍبيؼ عشح

 ٕبي آصٍبيؾ .  ط ٍفبٕيٌ عشح3ٕب،  جفبٗت

ٕطبي ٍحؼطبده ثطب جنطشاس ّبٍغطبٗي، شْطذ ٍؾطبٕذٓ دس ٕطش          عشح مبٍاًل جصبدر : ٍذه آٍبسي، عشح

 ٗادذ، ضشيت جغييشات.

عشح ثي٘ك:  ٍذه آٍبسي، ثشآٗسد ٍؾبٕذٓ اص ثيِ سرحٔ، ثشآٗسد ثطيؼ اص يطل ٍؾطبٕذٓ اص دعطث     

 اي، ع٘دٍْذي ّغج . جضية آٍبسي شْذٍؾبٕذٓسرحٔ، ج

 ثي٘ؽيَ  3
آة، اعيذ ٗ ثبص ٗ عيغحٌ ثبرشي، قْذٕب، اعيذٕبي ششة، ىيپيذٕب، اعيذٕبي آٍئْ،  ٍشٗسي ثش ؽيَ ،

 ٕب پشٗجئيِ

 جغزئ داً 4
ٍقذٍططٔ، جشميططت ؽططيَيبي  ثططذُ ديطط٘اُ ٗ ايططبٓ، ّقططؼ جشميجططبت ٍغططزي دس جغزيططٔ داً ؽططبٍو    

 ٕب ٗ ٍ٘اد ٍؼذّ  پيذٕب، ٗيحبٍيِ، ىيمشثٕ٘يذسات، پشٗجئيِ

 پشٗسػ داً ٗ عي٘س 5

ٕطبي اصطالح ٗ ثٖج٘داطبٗ     سٗػ ّژادٕبي ٍٖطٌ اطبٗ ؽطيشي، اّحخطبة اطبٗ ؽطيشي،       :پريرش گاي ضيري

 ، ػ٘اٍو ٍؤثش ثش ج٘ىيذ ٗ جشکيت ؽيش، ريضي٘ى٘گي جشؽخ ؽيشؽيشي

ٗ ثطض دس اقيطيٌ ايطشاُ،    ّژادٕبي ا٘عطفْذ ٗ ثطض، اسصيطبث  ّژادٕطبي ا٘عطفْذ       پريرش گًسفىد ي بس:

  سٗػ اصالح ٗ ثٖج٘د ا٘عفْذ ٗ ثض اّحخبة ا٘عفْذ ٗ ثض ثب ج٘جٔ ثٔ ٕذف ج٘ىيذ،

ّژادٕططبي ٍٖططٌ عيطط٘س، اسصيططبث  ّژادٕططبي ٍخحيططو ثططشاي ّطط٘ع ج٘ىيططذ، آّططبجٍ٘  ٗ   پررريرش ويررًر:

 ٕبي اصالح ٗ ثٖج٘د عي٘س ي٘س، سٗػريضي٘ى٘گي ع

 آّبجٍ٘  ٗ ريضي٘ى٘گي داً 6

 ٍقذٍٔ، عي٘ه، اعنيث ٗ ريضي٘ى٘گي اعحخ٘اُ، دعحگبٓ ػصج  لًشي دام:آواتًمي ي فيسيً

ٍقذٍٔ، عبخحَبُ ٍبمشٗعن٘پ  ٗ ٍينشٗعن٘پ  دعحگبٓ جْبعي  دي٘اُ ّطش   فيسيًلًشي تًليد مثل:

 ٕب ٕبي ج٘ىيذ ٍثي  ٗ ٍنبّيغٌ اثش آُ ٗ ٍبدٓ، جؼييِ ٗ جَبيض جْغيث، ٕ٘سٍُ٘

 ًاَد ضد.َاي جامع مليٍ مباحث گىجاودٌ خ *در آزمًن

 1آزمون 



 

 

 

 

 

 ()مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيورمباحث  نام دروس رديف

 زبان عمومی و تخصصی 1
 ، ىغث، ٗاگابُ جخصص   دسك ٍغيت(ٕب ضَبيش، سثظ دٗ جَئ، جغبثق ربػو ٗ رؼو، صٍبُ

2 

گّحيل ٗ اصالح داً ٗ 

ٕبي  عشح آصٍبيؼ

 مؾبٗسصي

 ٕب، عيح٘گّحيل پي٘عحگ  گُ اپيغحبصي، گّحيل جْغيث،  شوتيل:

ٕطبي ٍخحيطو اصطالح داً، پطشٗسػ خطبى        ٕب ٗ گّحيطل جَؼيطث، سٗػ   رشاٗاّ  گُ اصالح دام:

 ٕبي اّحخبة ٗ اسصيبث  ّحبيج سٗػٕب،   خ٘يؾبّٗذي، اليِ ٗ ...(، جالق 

ٍذه آٍبسي، ثشآٗسد ٍؾبٕذٓ اص ثيِ سرحٔ، ججضئ آٍطبسي  مربع التريه:    َاي مطايرزي: ورح آزمايص
 ٕب دس عشح ٍشثغ الجيِ. اي، ع٘دٍْذي ّغج ، جنشاس ٍشثغ ْذٍؾبٕذٓش

داس، آصٍطُ٘ داّنطِ، آصٍطُ٘ جط٘م ، آصٍطُ٘       آصٍُ٘ دذاقو جفبٗت ٍؼْ مقايسٍ مياوگيه تيمارَا: 

SNK  .آصٍُ٘ داّث ، 

 ٕب ٕب ٗ ٕ٘سٍُ٘ ٕب، ٗيحبٍيِ اعيذٕبي ّ٘ميئيل، آّضيٌ ثي٘ؽيَ  3

 جغزئ داً 4
ي  اص ّظش پشٗجئيِ ٗ اّشگي(، جخَيِ ٍيطضاُ ٍط٘اد   جؼييِ اسصػ ٍ٘اد ٍغز ، ٍحبث٘ىيغٌ،ٕضٌ، جزة

 ٍغزي ٍ٘سد ّيبص داً

 پشٗسػ داً ٗ عي٘س 5

شي، ٍقبيغٔ ابٗداسي عْح  ٗ ٍذسُ دس ايشاُ، ٍ٘اد خط٘سام  دس جغزيطٔ ابٗؽطي    پريرش گايضيري:

 جغزئ، پشٗسػ ا٘عبىٔ ٗ جييغٔ

 ثشٓ ٗ ق٘چ، جغزئ ا٘عفْذ دس ٍشجغجغزئ ٍيؼ،  داسي، ٕبي ٍخحيو ائ سٗػپريرش گًسفىد ي بس: 

 پشٗسػ عي٘س، جغزئ ٗ ٍ٘اد خ٘سام ٕبي ٍخحيو  سٗػ پريرش ويًر:

 آّبجٍ٘  ٗ ريضي٘ى٘گي داً 6

بٓ اشدػ خطُ٘  خطُ٘،   ٕبي ثذُ، دعحگبٓ ا٘اسػ، دعحگ ٍبٕيچٔآواتًمي ي فيسيًلًشي دام: 

 (ٕب قيت ٗ سگ

يبت آُ، اصط٘ه جيقطيخ ٍصطْ٘ػ ، عطينو جْبعطي       ثي٘ؽ جْغط  ٗ خص٘صط  فيسيًلًشي تًليد مثل: 

 ي ذرخَذاُ، جغييشات سدٌ دس عينو دي٘اُ ٍبدٓ، ريضي٘ى٘گي ج

 2آزمون 



 
 

 

 
 

 

 ()مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيورمباحث  نام دروس رديف

 زبان عمومی و تخصصی 1
ش، ضطَبي  (،very-enough-too-such-soقي٘د ٗ ميَبت سثظ، قيط٘د مَط       اعٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 ، ىغث، ٗاگابُ جخصص   دسك ٍغيت(ٕب ، جغبثق ربػو ٗ رؼو، صٍبُجَئسثظ دٗ 

2 

گّحيل ٗ اصالح داً ٗ 

ٕبي  عشح آصٍبيؼ

 مؾبٗسصي

 ، گّحيل ٍقذٍٔ ٗ اّ٘اع مشٍٗ٘صًٗ، جقغيٌ عي٘ى   ٍيح٘ص ٗ ٍي٘ص(، ابٍح٘گّض ٗ اعطپشٍبج٘گّض، گّحيطل ٍْطذى      شوتيل:

 ٕب، عيح٘گّحيل اپيغحبصي، گّحيل جْغيث، پي٘عحگ  گُ
ٍجبّ  گّحين  ثٖج٘د ٗ اصالح داً، جفبٗت صفبت مَ  ٗ صفبت ميف ، ٗاسيبّظ ٗ َٕجغحگ  گّحينط  ٗ ٍذيغط ،    :اصالح دام

ٕبي ٍخحيو اصالح داً، پشٗسػ خبى   خ٘يؾطبّٗذي، اليطِ ٗ ...(،    ٕب ٗ گّحيل جَؼيث، سٗػ سٗاثظ خ٘يؾبّٗذي، رشاٗاّ  گُ

 يبث  ّحبيجٕبي اّحخبة ٗ اسص ٕب، سٗػ جالق 
طط  3ٕطب،   طط ج٘صيطغ رشاٗاّط  جفطبٗت    2ط قضطئ دطذ ٍشمطضي،    1  مريري بر مباحث آمار: : َاي مطايرزي: ورح آزمايص
 ٕبي آصٍبيؾ .  ٍفبٕيٌ عشح

 ٕبي ٍحؼبده ثب جنشاس ّبٍغبٗي، شْذ ٍؾبٕذٓ دس ٕش ٗادذ، ضشيت جغييشات. ٍذه آٍبسي، عشح ورح مامالً تصادفي:

آٗسد ٍؾبٕذٓ اص ثيِ سرحٔ، ثطشآٗسد ثطيؼ اص يطل ٍؾطبٕذٓ اص دعطث سرحطٔ، ججضيطة آٍطبسي         ٍذه آٍبسي، ثش ورح بلًك: 

 اي، ع٘دٍْذي ّغج . شْذٍؾبٕذٓ

ٕطب   اي، ع٘دٍْذي ّغج ، جنطشاس ٍشثطغ   ٍذه آٍبسي، ثشآٗسد ٍؾبٕذٓ اص ثيِ سرحٔ، ججضئ آٍبسي شْذٍؾبٕذٓمربع التيه: 

 دس عشح ٍشثغ الجيِ.

 ، آصٍُ٘ داّث.  SNKداس، آصٍُ٘ داّنِ، آصٍُ٘ ج٘م ، آصٍُ٘  ذاقو جفبٗت ٍؼْ آصٍُ٘ دمقايسٍ مياوگيه تيمارَا: 

 ثي٘ؽيَ  3
  ،ٕب آة، اعيذ ٗ ثبص ٗ عيغحٌ ثبرشي، قْذٕب، اعيذٕبي ششة، ىيپيذٕب، اعيذٕبي آٍئْ، پشٗجئيِ ٍشٗسي ثش ؽيَ ،

 ٕب ٕب ٗ ٕ٘سٍُ٘ ٕب، ٗيحبٍيِ اعيذٕبي ّ٘ميئيل، آّضيٌ

 جغزئ داً 4

يططت ؽططيَيبي  ثططذُ ديطط٘اُ ٗ ايططبٓ، ّقططؼ جشميجططبت ٍغططزي دس جغزيططٔ داً ؽططبٍو    ٍقذٍططٔ، جشم

، ٍحبث٘ىيغٌ، جؼيطيِ اسصػ  ٕضٌ، جزة ٕب ٗ ٍ٘اد ٍؼذّ ، پيذٕب، ٗيحبٍيِمشثٕ٘يذسات، پشٗجئيِ، ىي

 ي  اص ّظش پشٗجئيِ ٗ اّشگي(، جخَيِ ٍيضاُ ٍ٘اد ٍغزي ٍ٘سد ّيبص داًٍ٘اد ٍغز

 پشٗسػ داً ٗ عي٘س 5

، ٕبي اصالح ٗ ثٖج٘دابٗ ؽيشي ّژادٕبي ٌٍٖ ابٗ ؽيشي، اّحخبة ابٗ ؽيشي، سٗػ :يپريرش گاي ضرير 

ٍقبيغطٔ اطبٗداسي عطْح  ٗ ٍطذسُ دس      ،ػ٘اٍو ٍؤثش ثش ج٘ىيذ ٗ جشکيت ؽيش، ريضي٘ىط٘گي جشؽطخ ؽطيش   

 شي، جغزئ، پشٗسػ ا٘عبىٔ ٗ جييغٔايشاُ، ٍ٘اد خ٘سام  دس جغزئ ابٗؽي

ٗ  پريرش گًسفىد ي برس:  ثطض، اسصيطبث  ّژادٕطبي ا٘عطفْذ ٗ ثطض دس اقيطيٌ ايطشاُ،         ّژادٕبي ا٘عطفْذ 

ٕطبي   سٗػسٗػ اصطالح ٗ ثٖجط٘د ا٘عطفْذ ٗ ثطض،      اّحخبة ا٘عفْذ ٗ ثض ثب ج٘جٔ ثٔ ٕذف ج٘ىيذ،

 داسي، جغزئ ٍيؼ، ثشٓ ٗ ق٘چ، جغزئ ا٘عفْذ دس ٍشجغ ٍخحيو ائ

آّططبجٍ٘  ٗ ّژادٕططبي ٍٖططٌ عيطط٘س، اسصيططبث  ّژادٕططبي ٍخحيططو ثططشاي ّطط٘ع ج٘ىيططذ،   پررريرش ويررًر:

پطشٗسػ عيط٘س، جغزيطٔ ٗ    ٕبي ٍخحيو  سٗػ ٕبي اصالح ٗ ثٖج٘د عي٘س،  ي٘س، سٗػريضي٘ى٘گي ع

 ٍ٘اد خ٘سام 

 آّبجٍ٘  ٗ ريضي٘ى٘گي داً 6

 ،ٍقذٍططٔ، عططي٘ه، اعططنيث ٗ ريضي٘ىطط٘گي اعططحخ٘اُ، دعططحگبٓ ػصططج   آورراتًمي ي فيسيًلررًشي دام:

 (ٕب ، قيت ٗ سگٕبي ثذُ، دعحگبٓ ا٘اسػ، دعحگبٓ اشدػ خُ٘  خُ٘ ٍبٕيچٔ

ٍقذٍٔ، عبخحَبُ ٍبمشٗعن٘پ  ٗ ٍينشٗعن٘پ  دعحگبٓ جْبعي  دي٘اُ ّطش   فيسيًلًشي تًليد مثل:

ُ     ٗ ٍبدٓ، جؼييِ ٗ جَبيض جْغيث، ٕ٘سٍُ٘ ثيط٘ؽ جْغط  ٗ    ،ٕطب  ٕبي ج٘ىيطذ ٍثيط  ٗ ٍنبّيغطٌ اثطش آ

خَططذاُ، خص٘صططيبت آُ، اصطط٘ه جيقططيخ ٍصططْ٘ػ ، عططينو جْبعططي  ديطط٘اُ ٍططبدٓ، ريضي٘ىطط٘گي ج

 رذي غييشات سدٌ دس عينو ج

 3آزمون 



 

 

 

 

 

 ()مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيورمباحث  نام دروس رديف

 زبان عمومی و تخصصی 1
، ىغطث، ٗاگاطبُ   (، ٍؼيً٘ ٗ ٍجٖ٘ه، جَالت ٍشمت م٘جبٓ، ّقو ق٘ه ٍغحقيٌ ٗ غيش ٍغحقيmodalٌارؼبه  

 جخصص   دسك ٍغيت(

2 

گّحيل ٗ اصالح داً ٗ 

ٕبي  عشح آصٍبيؼ

 سصيمؾبٗ

 گّحيل ٍ٘ىن٘ى ، ٕب، جٖؼ، ٍْٖذع  گّحيل، ٗساثث عيح٘پالعَ  گُ  جغييش دس عبخحَبُ شوتيل:

،  Inbreedingجغييش دس خص٘صيبت اقحصبدي دي٘اّبت، اص٘ه ثٖگضيْ  ٗ ثْٖژادي،  اصالح دام:

Outbreedingٕب، جٖطؼ  ٕب ٗ ثيَبسي ، َٕخّ٘ ، ٍقبٍٗث گّحين  دس ٍقبثو اّگو  ُ ٕطبي   ٕطب ٗ گ

  ايشي آُ ايشي، َٕخّ٘  ٗ اّذاصٓ ثٕبي ٍخحيو جف سٗػ مؾْذٓ،

ٍقبيغٔ  مقايسٍ اثرَاي اوفرادي يا گريَي تيمارَا بٍ يسيلة ريش تجسيٍ يارياوس:   َاي مطايرزي: ورح آزمايص
 ٕبي پبعخ. اثشٕبي جيَبس، ٍقبيغبت ٍغحقو ٗ غيشٍغحقو، ٍْذْ 

آٍططبسي، ججضيططٔ آٍططبسي ثططٔ سٗػ ربمح٘سيططو، ٕططبي ربمح٘سيططو، ٍططذه  اّطط٘اع آصٍططبيؼآزمايطرراف فامتًريررل: 

 آصٍبيؾبت شْذ ربمح٘سٓ

 ثي٘ؽيَ  3
ٕطب  ايينط٘ىيض، عطينو مطشثِ ٗ عطينو       ثي٘اّشگجيل ٗ اّحقطبه اىنحطشُٗ، ٍحبث٘ىيغطٌ مشثٕ٘يطذسات    

 پْح٘صرغفبت(، ٍحبث٘ىيغٌ ىيپيذٕب

 جغزئ داً 4
ٓ   شطش  ٕب  ٍشاجغ، ايبٕبُ صساػ ، پظ ٘رٔثْذي ٍ٘اد خ٘سام  داً، ػي عجقٔ ٔ   ّجبجطبت، مطب ٕطب   ٕطب(، داّط

  ج٘، اْذً، رست، اسصُ ٗ ...(

 پشٗسػ داً ٗ عي٘س 5

جغزئ ٗ جْظيٌ جيشٓ ثشاي اطبٗ خؾطل ٗ ؽطيشدٓ، جغزيطٔ ابٗؽطيشي دس ٍشجطغ،        پريرش گاي ضيري:

 ٕبي ٍحبث٘ىين  ا٘اسؽ  ٗ ثيَبسي اخحالالت

٘ىين ، ج٘ىيذات ا٘عطفْذ  ٕبي ٍحبث پشٗاسثْذي، اخحالالت ا٘اسؽ  ٗ ثيَبسي پريرش گًسفىد ي بس:

 ؽث ا٘عفْذداسي، اخحالالت ا٘اسؽ ٗ ثض  ؽيش، ا٘ؽث، پؾٌ، ٍ٘ ٗ مشك(، ثٖذا

 مؾ ، ثٖذاؽث عي٘س ٘ىيذ ٍثو، ج٘جٔػ٘اٍو ٍؤثش ثش سؽذ ٗ ج پريرش ويًر:

 آّبجٍ٘  ٗ ريضي٘ى٘گي داً 6

 دعحگبٓ جْفظ، جؼبده اعيذ ٗ ثبص دعحگبٓ ادساسي، آواتًمي ي فيسيًلًشي دام:

يِ، جيقيخ جخَل ٗ جقغيَبت اٗىيطٔ جخَطل جيقطيخ ؽطذٓ، جطبيگضيْ  جْط       ًلًشي تًليد مثل:فيسي

 ريضي٘ى٘گي آثغحْ  ٗ جؾخي  آُ

4آزمون   



 
 

 

 

 

 

 ()مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيورمباحث  نام دروس رديف

 زبان عمومی و تخصصی 1
، ىغث، ٗاگابُ جخصص  اي جَئ پيچيذٓ، مبسثشد رؼو دًٗ، ػجبست ٗصف ، دشٗف اضبرٔ، ارؼبه دٗ مئَ

  دسك ٍغيت(

2 

گّحيل ٗ اصالح داً ٗ 

ٕبي  عشح آصٍبيؼ

 مؾبٗسصي

 ٕب، گّحيل مَ ، گّحيل جَؼيث گّحيل ٍينشٗاسابّيغٌ  شوتيل:

مططبسثشد گّحيططل دس اصططالح داً ٗ عيطط٘س، اصطط٘ه اصططالح ا٘عططفْذ، اصطط٘ه اصططالح   اصررالح دام:

 اصالح عي٘س، اص٘ه اصالح ابٗ ا٘ؽح ابٗؽيشي، اص٘ه 

ٕطبي خطشد ؽطذٓ، اعطپييث پطالت  ٍؾخصطبت عطشح، ٍطذه          عشح مطشت  زمايطاف اسپليت پالف:آ

 آٍبسي، ٍقبيغبت ٍيبّگيِ،( ججضئ ٍشمت  عبه ٗ ٍنبُ( 

 اخحالط دس آصٍبيؾبت ربمح٘سيو، ٍفشٗضبت ججضية ٗاسيبّظ ٗ ججذيو دادٓ 

 ثي٘ؽيَ  3
ٕططب، مْحططشه ٗ جْظططيٌ ٍحبث٘ىيغططٌ، سّٗ٘يغطط  ،  يِٕططب، ٍحبث٘ىيغططٌ اعططيذٕبي ّ٘ميئيططل، عططْحض پططشٗجئ ٍحبث٘ىيغططٌ پططشٗجئيِ

 ٕب ، جشجَٔ، گّحيل ثبمحشي DNAَٕبّْذعبصي 

 جغزئ داً 4

ٕبي غزاي   ٍ٘اد ٍؼذّ ،  ٕب(، ٍنَو ٕب ٗ مْجبىٔ ٕب، ٍالط ٕبي رشػ  مبسخبّجبت  جفبىٔ رشاٗسدٓ

خط٘سام ، ٍْطبثغ   ٕبي اّجبس مطشدُ ٗ عطيي٘مشدُ ٍط٘اد     سٗػ ٕب، ٕب ٗ غذٓ سيؾٔ ٕب ٗ اٗسٓ(، ٗيحبٍيِ

 ، ٍصشف اخحيبسي غزا پشٗجئيْ  غيش ايبٕ  دس جغزئ داً، اعحبّذاسدٕبي ٍ٘اد غزاي 

 پشٗسػ داً ٗ عي٘س 5

، ٕب ٗ جأعيغبت اطبٗداسي، ثٖذاؽطث اطبٗداسي    ج٘ىيذ ٍثو ابٗؽيشي، عبخحَبُ پريرش گايضيري:

 اص٘ه اداسٓ يل ٗادذ پشٗسػ ابٗ

ذداسي، اص٘ه اداسٓ يل ٕب ٗجأعيغبت ا٘عفْ عبخحَبُ ٍثو ا٘عفْذ، ج٘ىيذ  پريرش گًسفىد ي بس:

 ٗادذ پشٗسػ

ب، ٕط  ٕب ٗ جأعيغبت ٗ ججٖيضات ٍشغذاسي، ثٖذاؽث ٗ پيؾگيشي اص ثيَطبسي  عبخحَبُ پريرش ويًر:

 اص٘ه اداسٓ يل ٗادذ پشٗسػ ٍشؽ

 آّبجٍ٘  ٗ ريضي٘ى٘گي داً 6

 ٕب گي ج٘ىيذ ٗ جشؽخ ؽيش، ٕ٘سٍُ٘ريضي٘ى٘ آواتًمي ي فيسيًلًشي دام:

سٕطبي  ٍنبّيغٌ صايؼ ٗ مْحشه ٕ٘سٍّ٘  آُ، اّحقبه جْطيِ، ؽطيشدٕ ، سرحب   فيسيًلًشي تًليد مثل:

 ٕبي ج٘ىيذ ٍثي  ، ّبْٕجبسيجْغ ، ج٘ىيذ ٍثو دس پشّذابُ

 5آزمون 



 

 

 

 ()مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيورمباحث  نام دروس رديف

 زبان عمومی و تخصصی 1

جَيطٔ پيچيطذٓ،    ،الت ٍشمت م٘جبٓ، ّقو ق٘ه ٍغحقيٌ ٗ غيش ٍغحقيٌ(، ٍؼيً٘ ٗ ٍجٖ٘ه، جmodalَارؼبه  

      ٔ ىغطث، ٗاگاطبُ جخصصط   دسك     ،اي مبسثشد رؼو دًٗ، ػجطبست ٗصطف ، دطشٗف اضطبرٔ، ارؼطبه دٗ ميَط

 ٍغيت(

2 

گّحيل ٗ اصالح داً ٗ 

ٕبي  عشح آصٍبيؼ

 مؾبٗسصي

 ،گّحيطل ٍ٘ىنط٘ى    ،َ ٕب، جٖؼ، ٍْٖذع  گّحيل، ٗساثطث عيح٘پالعط   گُ  جغييش دس عبخحَبُ شوتيل:

 ٕب، گّحيل مَ ، گّحيل جَؼيث گّحيل ٍينشٗاسابّيغٌ

،  Inbreedingجغييش دس خص٘صيبت اقحصبدي دي٘اّبت، اص٘ه ثٖگضيْ  ٗ ثْٖژادي،  اصالح دام:

Outbreedingٕب، جٖؼ ٕب ٗ ثيَبسي ، َٕخّ٘ ، ٍقبٍٗث گّحين  دس ٍقبثو اّگو  ُ ٕطبي مؾطْذٓ،    ٕطب ٗ گ

، مبسثشد گّحيل دس اصالح داً ٗ عي٘س، اصط٘ه  ايشي آُ شي، َٕخّ٘  ٗ اّذاصٓاي ٕبي ٍخحيو جفث سٗػ

   اصالح ا٘عفْذ، اص٘ه اصالح ابٗؽيشي، اص٘ه اصالح عي٘س، اص٘ه اصالح ابٗ ا٘ؽح 

ٍقبيغٔ  مقايسٍ اثرَاي اوفرادي يا گريَي تيمارَا بٍ يسيلة ريش تجسيٍ يارياوس:   َاي مطايرزي: ورح آزمايص
 ٕبي پبعخ. ٍقبيغبت ٍغحقو ٗ غيشٍغحقو، ٍْذْ اثشٕبي جيَبس، 

ٕططبي ربمح٘سيططو، ٍططذه آٍططبسي، ججضيططٔ آٍططبسي ثططٔ سٗػ ربمح٘سيططو،  اّطط٘اع آصٍططبيؼآزمايطرراف فامتًريررل: 

 آصٍبيؾبت شْذ ربمح٘سٓ

ٕبي خشد ؽذٓ، اعپييث پالت  ٍؾخصبت عشح، ٍذه آٍبسي،  عشح مشت آزمايطاف اسپليت پالف:

  عبه ٗ ٍنبُ(  ٍقبيغبت ٍيبّگيِ،( ججضئ ٍشمت

 اخحالط دس آصٍبيؾبت ربمح٘سيو، ٍفشٗضبت ججضية ٗاسيبّظ ٗ ججذيو دادٓ 

 ثي٘ؽيَ  3

ٕطب  ايينط٘ىيض، عطينو مطشثِ ٗ عطينو       ثي٘اّشگجيل ٗ اّحقطبه اىنحطشُٗ، ٍحبث٘ىيغطٌ مشثٕ٘يطذسات    

ِ   ،پْح٘صرغطفبت(، ٍحبث٘ىيغطٌ ىيپيطذٕب    ض ٕطب، ٍحبث٘ىيغطٌ اعطيذٕبي ّ٘ميئيطل، عطْح      ٍحبث٘ىيغطٌ پطشٗجئي

 ٕب ، جشجَٔ، گّحيل ثبمحشي DNAٕب، مْحشه ٗ جْظيٌ ٍحبث٘ىيغٌ، سّٗ٘يغ  ، َٕبّْذعبصي  پشٗجئيِ

 جغزئ داً 4

ٓ    ٕب  ٍشاجغ، ايبٕبُ صساػ ، پظ ٘رٔثْذي ٍ٘اد خ٘سام  داً، ػي عجقٔ ٔ   شطش ّجبجطبت، مطب ٕطب   ٕطب(، داّط

ٕب(،  ٕب ٗ مْجبىٔ ب، ٍالطٕ ٕبي رشػ  مبسخبّجبت  جفبىٔ ٗسدٓآرش ،  ج٘، اْذً، رست، اسصُ ٗ ...(

ٕطبي اّجطبس مطشدُ ٗ     سٗػ ٕطب،  ٕب ٗ غطذٓ  سيؾٔ ٕب ٗ اٗسٓ(، ٕبي غزاي   ٍ٘اد ٍؼذّ ، ٗيحبٍيِ ٍنَو

، عيي٘مشدُ ٍ٘اد خ٘سام ، ٍْبثغ پشٗجئيْ  غيش ايبٕ  دس جغزيطٔ داً، اعطحبّذاسدٕبي ٍط٘اد غطزاي     

 ٍصشف اخحيبسي غزا

 پشٗسػ داً ٗ عي٘س 5

ٗ جْظيٌ جيشٓ ثشاي اطبٗ خؾطل ٗ ؽطيشدٓ، جغزيطٔ ابٗؽطيشي دس ٍشجطغ،        جغزئ پريرش گاي ضيري:

ُ     ، ٕبي ٍحطبث٘ىين   ا٘اسؽ  ٗ ثيَبسي اخحالالت ٕطب ٗ جأعيغطبت    ج٘ىيطذ ٍثطو ابٗؽطيشي، عطبخحَب

 ، اص٘ه اداسٓ يل ٗادذ پشٗسػ ابٗابٗداسي، ثٖذاؽث ابٗداسي

ث٘ىين ، ج٘ىيذات ا٘عطفْذ  ٕبي ٍحب پشٗاسثْذي، اخحالالت ا٘اسؽ  ٗ ثيَبسي پريرش گًسفىد ي بس:

ٍثطو   ، ج٘ىيطذ ؽث ا٘عفْذداسي، اخحالالت ا٘اسؽ ٗ ثض  ؽيش، ا٘ؽث، پؾٌ، ٍ٘ ٗ مشك(، ثٖذا

 ذداسي، اص٘ه اداسٓ يل ٗادذ پشٗسػٕب ٗجأعيغبت ا٘عفْ ا٘عفْذ، عبخحَبُ

6آزمون   



 
 

ٔ   ػ٘اٍو ٍؤثش ثش سؽطذ ٗ ج  پريرش ويًر: ُ  ،مؾط ، ثٖذاؽطث عيط٘س    ٘ىيطذ ٍثطو، ج٘جط ٕطب ٗ   عطبخحَب

ب، اصط٘ه اداسٓ يطل ٗادطذ    ٕط  ججٖيضات ٍشغطذاسي، ثٖذاؽطث ٗ پيؾطگيشي اص ثيَطبسي    جأعيغبت ٗ 

 پشٗسػ ٍشؽ

 آّبجٍ٘  ٗ ريضي٘ى٘گي داً 6

٘  ،دعحگبٓ جْفظ، جؼبده اعيذ ٗ ثبص دعحگبٓ ادساسي، آواتًمي ي فيسيًلًشي دام: گي ج٘ىيطذ ٗ  ريضي٘ىط

 ٕب جشؽخ ؽيش، ٕ٘سٍُ٘

يِ، ٗىيطٔ جخَطل جيقطيخ ؽطذٓ، جطبيگضيْ  جْط      جيقيخ جخَل ٗ جقغيَبت ا فيسيًلًشي تًليد مثل:

ٍنبّيغٌ صايؼ ٗ مْحشه ٕ٘سٍّ٘  آُ، اّحقبه جْيِ، ؽيشدٕ ، ، ريضي٘ى٘گي آثغحْ  ٗ جؾخي  آُ

 ٕبي ج٘ىيذ ٍثي  سٕبي جْغ ، ج٘ىيذ ٍثو دس پشّذابُ، ّبْٕجبسيسرحب
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