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  دامپزشكيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -6جدول شماره 
 )1كد ضريب (شناسي دامپزشكي  انگل -  1501

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

انگل شناسي دامپزشكي 7 -   روزانه 25493  اروميهدانشگاه 
- 17 انگل شناسي دامپزشكي روزانه 25494  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 انگل شناسي دامپزشكي روزانه 25495  دانشگاه تبريز
انگل شناسي دامپزشكي 6 - روزانه 25496  دانشگاه زابل
- 15 انگل شناسي دامپزشكي روزانه 25497  دانشگاه سمنان
انگل شناسي دامپزشكي 6 - روزانه 25498  دانشگاه شهركرد
انگل شناسي دامپزشكي 6 - روزانه 25499  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
انگل شناسي دامپزشكي 8 - روزانه 25500  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
انگل شناسي دامپزشكي 6 - روزانه 25501  دانشگاه فردوسي مشهد
دامپزشكيانگل شناسي  7 - روزانه 25502  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
انگل شناسي دامپزشكي 3 - نوبت دوم 25503  دانشگاه اروميه
- 12 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم 25504  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
انگل شناسي دامپزشكي 8 - نوبت دوم 25505  دانشگاه تبريز
انگل شناسي دامپزشكي 3 - نوبت دوم 25506  دانشگاه زابل
- 15 انگل شناسي دامپزشكي نوبت دوم 25507  دانشگاه سمنان
انگل شناسي دامپزشكي 3 - نوبت دوم 25508  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
انگل شناسي دامپزشكي 4 - نوبت دوم 25509  دانشگاه فردوسي مشهد

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي دامپزشكي انگل پرديس خودگردان 25510  دانشگاه تبريز
 )1كد ضريب (فيزيولوژي دامپزشكي  - 1502

فيزيولوژي 8 -   روزانه 25511  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيولوژي 6 - روزانه 25512  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
فيزيولوژي 6 - روزانه 25513  دانشگاه شيراز
فيزيولوژي 6 - روزانه 25514  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيولوژي 4 - نوبت دوم 25515  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيولوژي 3 - نوبت دوم 25516  دانشگاه فردوسي مشهد

فيزيولوژي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25517  دانشگاه شيراز
 )1كد ضريب (دامپزشكي شناسي  قارچ - 1503

قارچ شناسي 5 -   روزانه 25518  دانشگاه تهران
قارچ شناسي 2 - نوبت دوم 25519  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (شناسي دامپزشكي  بافت - 1504

بافت شناسي 4 -   روزانه 25520  دانشگاه اروميه
بافت شناسي 4 - روزانه 25521  دانشگاه ايالم
بافت شناسي 9 - روزانه 25522  دانشگاه تبريز
بافت شناسي 8 - روزانه 25523  دانشگاه شهركرد
- 10 بافت شناسي روزانه 25524  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
بافت شناسي 5 - روزانه 25525  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
بافت شناسي 5 - روزانه 25526  دانشگاه فردوسي مشهد
بافت شناسي 4 - نوبت دوم 25527  دانشگاه اروميه
بافت شناسي 2 - نوبت دوم 25528  دانشگاه ايالم
بافت شناسي 6 - نوبت دوم 25529  دانشگاه تبريز
بافت شناسي 5 - نوبت دوم 25530  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
بافت شناسي 2 - نوبت دوم 25531  دانشگاه فردوسي مشهد

بافت شناسي 9 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 25532  دانشگاه تبريز
 )1كد ضريب (شناسي دامپزشكي  باكتري - 1505

باكتري شناسي 5 -   روزانه 25533  دانشگاه اروميه
باكتري شناسي 5 - روزانه 25534  دانشگاه ايالم
- 15 باكتري شناسي روزانه 25535  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
باكتري شناسي 6 - روزانه 25536  دانشگاه زابل
باكتري شناسي 9 - روزانه 25537  دانشگاه شهركرد
باكتري شناسي 6 - روزانه 25538  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
باكتري شناسي 6 - روزانه 25539  دانشگاه شيراز
باكتري شناسي 6 - روزانه 25540  دانشگاه فردوسي مشهد
باكتري شناسي 8 - روزانه 25541  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
باكتري شناسي 3 - نوبت دوم 25542  دانشگاه اروميه
باكتري شناسي 2 - نوبت دوم 25543  دانشگاه ايالم
باكتري شناسي 7 - نوبت دوم 25544  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
باكتري شناسي 3 - نوبت دوم 25545  دانشگاه زابل
باكتري شناسي 3 - نوبت دوم 25546  دانشگاه فردوسي مشهد
باكتري شناسي 3 - نوبت دوم 25547  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

باكتري شناسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25548  دانشگاه شيراز
 )1كد ضريب (شناسي دامپزشكي  ايمني -  1506

ايمني شناسي 5 -   روزانه 25549  دانشگاه اروميه
ايمني شناسي 3 - نوبت دوم 25550  دانشگاه اروميه

 )1كد ضريب (بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي  -  1507

  - 10 روزانه 25551  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
روزانه 25552  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 8 -
روزانه 25553  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -
- 10 روزانه 25554  نوين آملهاي  دانشگاه تخصصي فناوري بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
روزانه 25555  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -
روزانه 25556  دانشگاه زابل كنترل كيفي مواد غذاييبهداشت و  6 -
- 12 روزانه 25557  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي
روزانه 25558  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -
روزانه 25559  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -
نوبت دوم 25560  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 -
نوبت دوم 25561  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 -
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 )1كد ضريب (بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي  -  1507  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
نوبت دوم 25562  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 -
نوبت دوم 25563  دانشگاه تهران بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 -
نوبت دوم 25564  دانشگاه زابل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 -
نوبت دوم 25565  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 4 -

پرديس خودگردان 25566  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )1كد ضريب (بيوشيمي باليني  -  1509

بالينيبيوشيمي  4 -   روزانه 25567  دانشگاه اروميه
بيوشيمي باليني 9 - روزانه 25568  دانشگاه تبريز
بيوشيمي باليني 5 - روزانه 25569  دانشگاه شيراز
بيوشيمي باليني 6 - روزانه 25570  دانشگاه فردوسي مشهد
بيوشيمي باليني 4 - نوبت دوم 25571  دانشگاه اروميه
بيوشيمي باليني 6 - نوبت دوم 25572  دانشگاه تبريز
بيوشيمي باليني 4 - نوبت دوم 25573  دانشگاه فردوسي مشهد

بيوشيمي باليني 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25574  دانشگاه تبريز
 


