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هفته

 An introduction to management and breeds of horses

جلسه اول

1

دکتر محمدی

 Functional Anatomy of Equine Locomotor organs

جلسه دوم
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دکتر محمدی

 Faults in Conformation of Equine Locomotor organs

جلسه سوم
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دکتر محمدی

 Exostoses 1

جلسه چهارم
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دکتر محمدی

 Exostoses 2

جلسه پنجم
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دکتر محمدی

 Diseases and problems of Tendons, Ligaments, and Tendon
sheaths 1
 Diseases and problems of Tendons, Ligaments, and Tendon
sheaths 2
 Joint diseases

جلسه ششم
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جلسه هفتم

7

جلسه هشتم
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دکتر عزیزی

دکتر محمدی
دکتر محمدی
دکتر عزیزی

 Canker, Thrush, Quittor & Sidebone

جلسه نهم
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دکتر عزیزی

 Navicular syndrome

جلسه دهم
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دکتر عزیزی

 Laminitis in horses

جلسه یازدهم
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دکتر عزیزی

 Anatomy of Limb and digit in Dairy Cows, An
Introduction to lameness in cattle.

جلسه دواردهم
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دکتر عزیزی

 Inter digital Necrobacillosis, Interdigital hyperplasia,
Verrucose dermatitis

جلسه سیزدهم
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دکتر عزیزی

 Interdigital dermatitis, Digital Dermatitis,

جلسه چهاردهم

14

دکتر عزیزی

 (Coriosis) Laminitis, sole ulcer, White line disease

جلسه پانزدهم

15
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