
 

 

 دانشکده دامپزشکی

 آین نامھ اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاھی

 دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیھ
 تعریف و ھدف :

 : ۱ماده 

آزمون جامع پیش درمانگاھی کھ در این آئین نامھ بھ اختصار " آزمون جامع " نامیده می شود . امتحانی است عمومی 
دوره دگتری دامپزشکی و ھدف آن ارتقای کیفیت علمی ، آموزشی این دوره و ایجاد و حفظ معیارھا برای دانشجویان 

 و شاخصھای کیفی آموزش دامپزشکی است .

 : ۲ماده 

 ۸/۴/۷۶مورخھ ۳۴۳آیین نامھ دوره دکتری عمومی دامپزشکی مصوب جلسھ  ۱۱شرکت در آزمون جامع مطابق ماده 
مقام محترم وزارت علوم ، تحقیقات و  ۲۴/۱/۸۲مورخھ  ۴۰۲/۲۲امھ شماره شورای عالی برنامھ ریزی و بخشن

فناوری الزامی است . دانشجویانی کھ موفق بھ گذراندن این آزمون نشوند از ادامھ تحصیل در این دوره محروم می 
 شوند .

 چگونگی آزمون :

 :  ۳ماده 

م بھمن ماه ھرسال تحت نظارت و برنامھ ریزی آزمون جامع ، سالی دو بار در نیمھ دوم شھریور ماه و نیمھ دو
معاونت آموزشی دانشگاه و توسط کمیتھ اجرایی آزمون کھ اعضای آن راشورای آموزشی دانشکده انتخاب می کند ، 

 برگزارمی گردد .

 : ۱تبصره 

ارومیھ طرحد پرسش ھای آزمون جامع بر عھده اعضای ھیئت علمی گروھھای آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
 است کھ جھت برگزاری آزمون از آن پرسش ھا استفاده خواھد شد .

 :  ۲تبصره 

 مسئولیت اجرای آزمون بھ طور کامل برعھده معاونت آموزشی دانشگاه ارومیھ است .



 

 

 

 : ۴ماده 

م مسئولیت تھیھ برگ پرسش ھا و پاسخ نامھ بر عھده شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی و با حضور نمایئده تا
 االختیار معاونت آموزشی دانشگاه ارومیھ می باشد .

 

 : ۵ماده 

 ) می باشد کھ بھ ازای ھر واحد درسی حداقل یک پرسش بایستی طرح گردد .۸۴تعداد پرسش ھای آزمون جامع  (

 :  ۶ماده 

 پرسش ھای آزمون جامع از دروس پایھ ، اصلی و اختصاصی مطابق برنامھ دوره دکتری حرفھ ای دامپزشکی
مصوب شورای عالی برنامھ ریزی انتخاب می گردد . مواد درسی آزمون از دروس پایھ ، اصلی  و اختصاصی بھ 

 شرح ضمیمھ  پیوستی می باشد  .

 : ۷ماده 

پرسش ھای آزمون جامع چھار گزینھ ای است کھ توسط مدیران گروھھای آموزشی در اختیار معاونت آموزشی 
رح پرسش ھا بھ صورت کامال" محرمانھ بوده و در طول زمان اجرا بایستی دقیقا" دانشکده قرار می گیرد بطوریکھ ط

 مفاد آن رعایت گردد .

 : ۸ماده 

 دانشجو موظف بھ پاسخگویی بھ یک انتخاب از چھار گزینھ مثرح برای ھر پرسش می باشد .

 : ۳تبصره 

 بیش از یک پاسخ برای ھر پرسش موجب حذف نمره آن پرسش می شود .

 : ۴ تبصره 

 پاسخھای غلط فاقد نمره منفی می باشد .

 شرایط شرکت در آزمون :

 : ۹ماده 

) واحد از دروس پایھ ، اصلی و اختصاصی می باشد کھ گواھی آن ۸۴شرط شرکت دانشجو در آزمون جامع اتمام (
 گردد .توسط آموزش دانشگاه صادر و ھمراه معرفی نامھ آز آموزش  دانشگاه بھ آموزش دانشکده اعالم می 



 

 : ۱۰ماده  

ھر دانشجو در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر می تواند سھ بار در آزمون جامع شرکت نماید و در صورت عدم 
دکتری عمومی دامپزشکی محروم میشود .با اینکھ دانشجویان مطابق مواد آیین نامھ قبولی از ادامھ تحصیل در مقطع 

ن مطابق مواد آیین نامھ آموزشی دوره ھای کاردانی و کارشناسی آمدامپزشکی محروم میشود .با اینکھ دانشجویا
 مصوب شورای عالی برنامھ ریزی رفتار می شود.

 :۱۱ماده 

غیبت موجھ در آزمون جامع جزء حداکثر نوبت شرکت در امتحان محسوب نمی شود مشروط بر آنکھ سنوات تحصیل 
 دانشجو از حداکثر مجاز تجاوز نکند . 

 

 : ۵تبصره 

 موجھ بودن غیبت دانشجو در آزمون جامع برعھده شورای آموزشی دانشگاه ارومیھ است . تشخیص

 : ۱۲ماده 

 درصد کل نمره ھردوره آزمون است  . ۱۰۰درصد از  ۵۰شرط قبولی در آزمون جامع داشتن حداقل نمره 

 : ۱۳ماده 

نت آموزشی دانشکده دامپزشکی بھ روز بعد از اجرا توسط معاو ۱۰اسامی قبول شدگان ھر آزمون باید حداکثر تا 
 معاونت آموزشی دانشگاه جھت  درج نمره آزمون در کارنامھ تحصیلی دانشجو ارسال گردد .

 : ۶تبصره 

 نمره آزمون جامع در محاسبھ میانگین کل نمرات دانشجو بی تاثیر  است .

 :  ۱۴ماده 

تبصره و بھ پیوست دو برگ در سومین جلسھ شورای آموزشی  ۶ماده و  ۱۴ھ در این آیین نام
دانشکده دامپزشکی ارومیھ و پانصد و  ۶/۳/۸۳دو برگ در سومین جلسھ شورای آموزشی  ۶/۳/۸۳

دانشگاه ارومیھ بھ تصویب رسید و از  ۱۰/۳/۸۳بیست  و ھفتمین جلسھ شورای آموزشی  مورخھ 
ان دوره دکتری حرفھ ای دامپزشکی کھ از سال تحصیلی  مورخھ تاریخ تصویب برای دانشجوی

دانشگاه ارومیھ بھ تصویب رسید و از تاریخ تصویب برای دانشجویان دوره دکتری حرفھ  ۱۰/۳/۸۳
،    بھ بعد وارد  دا نشگاه  میشو ند  ۱۳۷۷-۷۸سال تحصیلی -۷۸سال تحصیلی ای دامپزشکی کھ 

مغایربا  آن   ای نامھ ھ یین و آھ بعد  کلیھ بخش نامھ ھا باالجرا است  واز این تاریخ الزم 
 برای  این  دستھ از دانشجویان  لغو می گردد. 



 

 
 )۱فھرست  دروس علوم پیش درمانگاھی (ضمیمھ 

 

 دروس پایھ 

 واحد  ۲       فیزیک پزشکی 

 واحد  ۴       ) ۲بیوشیمی (

 واحد  ۴      ) ۱فیزیولوژی (

 واحد ۵               ) ۲فیزیولوژی  (

 واحد  ۱۵        جمع 

 

 دروس اصلی 

 واحد  ۴      اصول تغذیھ دام 

 واحد  ۴      آسیب شناسی عمومی 

 واحد  ۴     آسیب شناسی اختصاصی 

 واحد  ۳      ) ۲بافت شناسی (

 واحد  ۳     باکتری شناسی عمومی    

 واحد ۴    باکتری شناسی اختصاصی و بیماریھا 

 واحد۵    )۱شناسی شناسی مقایسھ ای(کالبد 

  واحد ۵     )۲کالبد شناسی مقایسھ ای(

 واحد ۳    )کرمھای گرد۱انگل شناسی و بیماریھا(

 واحد۲    )کرمھای پھن۲انگل شناسی و بیماریھا (



 

 واحد ۲    )تک یاختھ ھا۳انگل شناسی و بیماریھا(

 واحد۲    )بند پایان۴انگل شناسی و بیماریھا(

 واحد۲     شناسی وبیماریھای قارچیقارچ 

 واحد۴     ویرووس شناسی و بیماریھا

 واحد۳     ایمنی شناسی و سرم شناسی

 واحد ۴      )۱فارماکولوژی (

 واحد ۳      )۲فارماکولوژی (

 واحد ۱       جنین شناسی

 واحد ۴      بھداشت و پرورش دام

 واحد ۳     بھداشت و پرورش طیور

 واحد ۲      ماھی تکثیر و پرورش

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 واحد ۶۷        جمع :

 دروس اختصاصی  : 

 واحد ۲      )۱زبان تخصصی (

 واحد ۸۴      جمع کل دروس :

 

 

 

 

 



 

 

 چکیده ای از آئین نامھ ھا و مقررات آمورش

 واحد درسی : تعریف

 آموزش در تمام دانشگاھھای کشور مبتنی بر نظام واحدی است .-

در نظام واحدی ، ارزش ھر درس با تعداد واحدھای آن درس سنجیده می شود و قبولی یاعدم قبولی 
 دانشجو دریک درس بھ ھمان درس محدود است .

،  عملی ( یا  ساعت ۱۷ھم واحد درس ، میزان درسی است کھ مفاد آن بھ صورت نظری 
ساعت ،  کارآموزی و کارورزی (یا  ۵۱ساعت ، کارگاھی ( یا عملیات میدانی )   ۳۴آزمایشگاھی)  

ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی ) و طبق برنامھ  ۶۸کار در عرصھ ) 
 ژه ھستندمصوب شورای عالی برنامھ ریزی تدریس می شود . در مورد رشتھ ھایی کھ دارای پرو

 سال تحصیلی :

. ھر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و ھرنیمسال 
 ھفتھ آموزش است . ۶ھفتھ و ھر دوره تابستانی شامل  ۱۷تحصیلی شامل 

 واحد درسی راانتخاب کند . ۲۰و حداکثر  ۱۴. ھر دانشجو می تواند در ھرنیمسال تحصیلی 

ورتیکھ دانشجو برای فراغت از تحصیل تنھا یک درس باقیمانده داشتھ باشد ، با نظر دانشگاه . در ص
 و تائید استاد مربوطھ می تواند امتحان آن درس رادرطول نیمسال از طریق معرفی بھ استاد بگذراند.

شگاه در باشد ، می تواند با نظر دان ۱۷. اگر دانشجوئی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 
 واحد درسی را انتخاب کند . ۲۴نیمسال بعد حداکثر تا 

واحد باقی داشتھ باشد ، حتی  ۲۴. در مواردی کھ دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 
 باشد ، با نظردانشگاه می تواند تمامی واحدھای باقیمانده را دریک نیمسال انتخاب کند . اگرمشروط

 واحد درسی است . ۶ره تابستانی حداکثر .تعداد واحدھای انتخابی در دو

 حضور در جلسات درس :

. حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط بھ ھر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در ھر 
مجموع ساعات آن درس تجاوز کند . در غیر اینصورت نمرات دانشجو در آن  ۱۶/۳درس نباید از 

 درس صفر محسوب می شود .



 

باشد ولی غیبت او موجھ تشخیص داده شود  ۱۶/۳غیبت دانشجو در ھردرس بیش از  . در صورتیکھ
واحد در طول نیمسال برای وی الزامی  ۱۲آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 

نیست . ولی نیمسال مذکور بھ عنوان غیبت در جلسات دو ھفتھ اول ھر درس ، بھ دلیل حذف و 
غیبت مجاز دانشجو محسوب  ۱۶/۳مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو اضافھ یا ھردلیل دیگر 

 می شود .

 غیبت در امتحان :

. غیبت غیر موجھ در امتحان ھر درس بھ منزلھ گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت 
 موجھ در امتحان ھر درس موجب حذف آن درس می گردد .

در امتحان بر عھده شورای آموزشی دانشگاه یا . تشخیص موجھ بودن غیبت در جلسات درس و 
 کمیتھ منتخب آن شورا است .

 حذف و اضافھ :

. دانشجو می تواند در ھرنیمسال تحصیلی ، فقط در مھلت کمتر از دو ھفتھ ، پس از شروع نیمسال 
تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب  یا دو درس انتخابی خود راحذف  یا دو درس انتخابی خود 

 وزنکند رابا دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر آنکھ تعداد واحدھای انتخابی وی از حد مقرر تجا

ھفتھ بھ پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یک از  ۵. در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 
درسھای نطری خود را با تائید گروه آموزشی مربوطھ حذف کند ، مشوط بر آنکھ اوال" غیبت 

باقیمانده مجموع ساعات آن درس نباشد . و ثانیا" ، تعداد واحدھای  ۱۶/۳دانشجو در ان درس بیش از 
 واحد کمتر نشود . ۱۲وی از 

. حذف کلیھ درسھای اخذ شده در یک نیمسال ، تنھا درصورتی مجاز است کھ بنابھ تشخیص شورای 
آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر بھ ادامھ تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت نیمسال مزبور 

 جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواھد شد .

                                         *********************** 

 

 آموزش دامپزشکی       موفق باشید
 بھنام        

                                  


