دامپزشكي

ديجبچ :ٚاّزٗس ٙدر دٕيب ػَيرغِ پيؾزفتٛبيي م ٚدر سّيٖٛٚبي ّختَف ف٘رت ىزفت ٚاعتٖ٘ٛ ،س ّ ِٛغأٍ ٚغذا اس
ٕظز اجتْبػي ٗ اقتقبدي در درج ٚاًٗ اْٛيت قزار دارد ٗ ث ٚػٖ٘آ يل ّغأٍ ٚاعتزاتضيل ّطزح اعت .ث ٚط٘ري مٚ
ّ٘قؼيت يل مؾ٘ر را ثب عطح ٗ ٕ٘ع غذاي ّزدُ آٓ مؾ٘ر ّحل ّيسٕٖذ .ثذٗٓ ؽل در ّيبٓ ّ٘اد غذايي إٓچ ٚثغيبر
اْٛيت دارد ٗ جشٗاليٖفل ّ٘اد غذايي رٗسإ ٚاعت ،پزٗتئئ حي٘إي اعت م ٚاس طزيق داُ تٜيّ ٚيؽ٘د.اس ْٛئجب
ّيت٘آ ث ٚاْٛيت دإؼ داّپشؽني پي ثجزد سيزا داّپشؽني ػَِ ؽٖبخت ثيْبريٛبي داّي اػِ اس ثيْبريٛبي
ّؾتزك ثئ إغبٓ ٗ حي٘آ يب ثيْبريٛبي خبؿ داُ ،پيؾييزي اس ثيْبريٛبّ ،ؼبٍج ٚثيْبريٛب ٗ ْٛچٖئ ػَِ
تغذي ٚإغبٓ ٗ داُ اعت .در ٕؾزي ٚعبسّبٓ ثٜذاؽت جٜبٕي آّذ ٙاعت ٛذف ٕٜبيي داّپشؽني درّبٓ حي٘إبت ٕيغت
ثَن ٚدقيقبً تأّئ ّ٘اد غذايي ٗ ثٜذاؽت إغبٓ ّيثبؽذ .چزا م ٚثب ٗامغيٖبعي٘ٓ داُٛب ّيت٘آ اس ّزه ٗ ّيز إٜٓب
جَ٘ىيزي مزد ٗ ثز ّيشآ فزآٗردٛٙبي داّي افشٗد ٗ در ٕتيجّ٘ ٚاد پزٗتئيٖي السُ را ثزاي جيز ٙغذايي إغبٕي تأّئ
ْٕ٘دّ٘ .ادي مّ ٚقبّٗت إغبٓٛب ثخق٘ؿ م٘دمبٓ را در ّقبثٌ مَي ٚثيْبريٛب ،افشايؼ ّيدٛذ ٗ ٕٚتٖٜب ثبػث مبٛؼ
قبثٌ ّالحظٛ ٚشيٖٛٚبي درّبٕي ّيؽ٘د ،ثَن ٚجبّؼٚاي عبٍِ ٗ فؼبً ث٘ج٘د خ٘اٛذ آٗرد.
تواناييهايالزم:
يل داّپشؽل ثبيذ ث ٚسيغتؽٖبعي ػالقّٖٚذ ث٘د ،ٙث ٚسثبٓ إيَيغي تغَط داؽت ٗ ٚقذرت تجشي ٗ ٚتحَيٌ ثباليي
داؽت ٚثبؽذ .چ٘ٓ ثيْبر اٗ ْٕيت٘إذ درد خ٘د را ثيبٓ مٖذ ٗ داّپشؽل ثبيذ خ٘د ّ٘فق ث ٚؽٖبخت ثيْبري ىزدد .ثذٗٓ
ؽل دإؾج٘ي ائ رؽت ٚثبيذ اس عالّت جغْبٕي ٕيش ثزخ٘ردار ثبؽذ اّب قذرت ثذٕي در  ْٚٛثخؼٛبي داّپشؽني
ّطزح ٕيغت .
موقعيتشغليدرايران:
فبرؽاٍتحقيالٓ داّپشؽني ّيت٘إٖذ در ّزامش ّختَفي اس جَْ ٚعبسّبٓ داّپشؽنيّ ،ؤعغ ٚتحقيقبت ٗ تٍ٘يذ ٗامغٔ
راسي  ،ؽزمتٛبي تٍ٘يذ دارٗ ٗ فزآٗردٛٙبي داّي ،ؽزمتٛبي تٍ٘يذ ّ٘اد غذايي ثب فزآٗردٛٙبي داّيٗ ،احذٛبي
داّپزٗري دٍٗتي ٗ خق٘في ٗ آسّبيؾيبٛٙبي تؾخيـ ثيْبريٛبي داّي ٗ ثيْبريٛبي إغبٕي فؼبٍيت مٖٖذ يب خ٘د
ثزي ّؼبٍج ٚحي٘إبت اَٛي مَيٖيل داّپشؽني تأعيظ مٖٖذ .ىفتٖي اعت م ٚدر امثز مؾ٘رٛب اس جَْ ٚمؾ٘ر ّب،
داّپشؽنبٓ در تحقيقبت پبي ٚپشؽني ٕقؼ ّْٜي دارٕذ ثزاي ّثبً دمتز جي ـ ثبٕو ػبٌّ تت ّبٍت إغبٓ ٗ عقط
جٖئ داُٛب را مؾف مزد .ائ ت٘إبيي اس إٓجب ٕؾأت ّيىيزد م ٚاس يل طزف مبر ثبداُ ّحذٗديت مبر ثب إغبٓ را
ٕذارد؛ يؼٖي ّيؽ٘د ثز رٗي تؼذاد سيبدي اس حي٘إبت ثب ٗج٘د احتْبً ثيْبري يب ّزه آسّبيؼ ْٕ٘د ٗ اس ع٘ي دييز
يل داّپشؽل ديذ ٗعيغتزي درثبر ٙحي٘إبت دارد ٗ ّيت٘إذ ث ٚرٗي حي٘إبت ّختَف تحقيق مٖذ.

-------------------------------------------------------------------------------درسهاياينرشتهدرطولتحصيل:
دروسپايه:
فيشيل پشؽني ،ثي٘ؽيْي ،فيشيٍ٘٘صي ،صٕتيل حي٘إي ،جبٕ٘رؽٖبعي ػّْ٘ي ،آّبر حيبتي.
دروساصلي:
افً٘ ْٚٛىيزؽٖبعي ،افً٘ تغذي ٚداُ ،تغذي ٚاختقبفي داُ ،تغذي ٚاختقبفي طي٘ر ،آعيتؽٖبعي ػّْ٘ي،
آعيتؽٖبعي اختقبفي ،ثبمتزيؽٖبعي ػّْ٘ي ،ثبمتزيؽٖبعي اختقبفي ٗ ثيْبريٛبي ثبمتزيبيي ،مبٍجذؽٖبعي
پبي ،ٚمبٍجذؽٖبعي ّقبيغٚاي ،إيٌؽٖبعي ٗ ثيْبريٛبي إيَي ،قبرچؽٖبعي ٗ ثيْبريٛبي قبرچيٗ ،يزٗطؽٖبعي ٗ
ثيْبريٛبي ٗيزٗعي ،ائْؽٖبعي ٗ عزُؽٖبعي ،عِؽٖبعي ،فبرّبمٍ٘٘صيّ ،بٛيؽٖبعي ػّْ٘ي ،جٖئؽٖبعي
ٕظزي ،افً٘ إتخبة ٗ تَقيح ّقٖ٘ػي داُ ،ثٜذاؽت ٗ پزٗرػ داُ ،ثٜذاؽت ٗ پزٗرػ طي٘ر ،تنثيز ٗ پزٗرػ ّبٛي،
پزٗرػ ٗ ثيْبريٛبي سٕج٘ر ػغٌ ،افً٘ افالحٕضاد داُ ،افً٘ ٘ٛؽجزي ٕظزي ،افً٘ مبٍجذىؾبيي ٗ ْٕٕ٘ٚثزداري،
افً٘ ّؼبيٖ ٚداُ.
دروستخصصي:
ثيْبريٛبي إذاُٛبي حزمتي ،ثيْبريٛبي ّتبثٍ٘يل داُ  ،ثيْبريٛبي درٕٗي داُٛبي ثشره  ،ثيْبريٛبي درٕٗي
داُٛبي م٘چل  ،ثيْبريٛبي تٍ٘يذّثٌ داُ ،ثيْبريٛبي طي٘ر ،ثيْبريٛبي ّبٛي ،ثيْبريٛبي ّؾتزك إغبٓ ٗ داُ،
راديٍ٘٘صي داّپشؽني ،جزاحي ػّْ٘ي داُٛبي ثشره ،جزاحي ػّْ٘ي داُٛبي م٘چلّ ،غّْ٘يتٛبي داُّ ،بّبيي
داّپشؽني ،مَيٖينبً پبتٍ٘٘صي ،ثٜذاؽت ٗ فٖبيغ ؽيز ،مٖتزً ميفي ٗ ثٜذاؽتي ّ٘اد غذايي ،فٖبيغ ّ٘اد غذايي ثب
ّٖؾبء داّي ٕظزي ،سثبٓ تخققي.
دروسباليني:
ػَْيبت درّبٕيبٛي داُٛبي ثشره ،ػَْيبت درّبٕيبٛي داُٛبي م٘چل ،ػَْيبت درّبٕيبٛي ّبّبيي ،ػَْيبت
درّبٕيبٛي طي٘ر ،مبرآّ٘سي

