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 درمانگاهینامه اجرایی آزمون جامع پیشآئین

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
 شورای آموزشی دانشگاه( 22/02/1398و  23/11/1397 ات)مصوب جلس

 تعریف و هدف

 :1ماده 

نامیده می شود، آزمونی است عموومی   "آزمون جامع"آزمون جامع پیش درمانگاهی که در این آئین نامه به اختصار

ای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی و هدف آن ارتقای کیفیوت عمموی، آموزشوی ایون دوره و ایجواد و      بر

 حفظ معیارها و شاخص های کیفی آموزش دامپزشکی است.
 

 :2ماده

موور    343آئوین ناموه دوره دکتوری عموومی دامپزشوکی مصوو  جم وه         11شرکت در آزمون جامع مطابق ماده 

لی برنامه ریزی الزامی است. دانشجویانی مجاز به ادامه تحصیل در این دوره خواهند بود که شورای عا 08/04/1376

 در آزمون جامع شرکت کرده و موفق به ک ب نمره قبولی گردند.
 

 چگونگی آزمون:

 :3ماده 

اونوت  نیمه دوم بهمن ماه و نیمه دوم شوهریور مواه تحوت نتوارب و برناموه ریوزی مع       آزمون جامع، سالی دو بار در

آموزشی و تحصیالب تکمیمی دانشگاه و توسط کمیته اجرایی آزمون کوه اعاوای آن را شوورای آموزشوی دانشوکده      

 انتخا  می کند، برگزار می گردد. 
 

 :4ماده 

سواالب آزمون جامع ترجیحاً چهار گزینه ای است که توسط اعاای هیأب عممی دانشکده به ازای هر واحود درسوی   

نماینده گروه در کمیته برگزار کننده امتحان در دانشکده ارسوال موی    محرمانه و مکتو  بهر دو سوال طرح و به طو

 شود. کمیته برگزار کننده، سواالب را برای آزمون جامع آماده می سازد.
 

 :5ماده 

اای کمیته برگزار کننده آزمون جامع متشکل از معاون آموزشی دانشکده، مدیران گروه های آموزشی و دو نفر از اع

هیأب عممی دانشکده به انتخا  گروه های عموم پایه و پاتوبیولوژی و تایید شورای آموزشی دانشکده می باشود، کوه   

 پژوهشی می باشند . -سال سابقه آموزشی  2حداقل دارای مرتبه استادیاری و 

 : دبیر کمیته برگزار کننده آزمون معاون آموزشی دانشکده می باشد.1تبصره-
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 رکت در آزمون:شرایط ش

 : 6ماده 

 . شرط شرکت در آزمون جامع، اتمام مرحمه پیش درمانگاهی است

 مجموعهواحد با احت ا  واحدهای عمومی از  130: دانشجویی واجد شرایط مح و  می شود که حداقل 2تبصره-

نموده پیش درمانگاهی را با موفقیت گذرانده و تقاضای کتبی خود را در زمان مقرر اعالم  عمومی و دروس هایواحد

 .باشد
 

 : 7ماده 

هر دانشجو در طول مدب مجاز تحصیل حداکثر می تواند سه بار در آزمون جامع شورکت نمایود و در روورب عودم     

گونه دانشجویان مطابق آئین نامه قبولی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی محروم می شود. با این

 و  شورای عالی برنامه ریزی رفتار می شود. آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مص
 

 : 8ماده 

نکند جزء حداکثر نوبت  غیبت موجه در آزمون جامع، مشروط بر آنکه سنواب تحصیل دانشجو از حداکثر مجاز تجاوز

 شرکت در آزمون جامع مح و  نمی شود .

 ی دانشکده است. : تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در آزمون جامع بر عهده شورای آموزش3تبصره-
 

 : 9ماده 

 کل نمره هر دوره آزمون است.  دررد 100دررد از  50نمره شرط قبولی در آزمون جامع داشتن حداقل 

 سوال به ازای هر واحد درسی ( لی ت دروس امتحان ضمیمه می باشد.  2سوال ) 110: تعداد سواالب 4تبصره-

 اجرایی انجام پذیرد.: تصحیح اوراق امتحانی آزمون توسط کمیته 5تبصره-

 گردند.داری و سپس امحاء می: اوراق امتحانی به مدب یک سال نزد معاون آموزشی دانشکده نگه6تبصره-
 

 :10ماده

روز بعد از اجرا توسط معاونت آموزشی دانشوکده دامپزشوکی بوه     10اسامی قبول شدگان هر آزمون باید حداکثر تا 

 معاونت آموزشی دانشگاه جهت درج نمره در کارنامه تحصیمی دانشجو ارسال گردد. 

 : نمره آزمون جامع در محاسبه میانگین کل نمراب دانشجو بی تاثیر است.7تبصره -
 

 : 11ماده 

جامع شرکت کنند و یا در آزمون موفق به ک ب نمره قبولی نشووند،  آزمون دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند در 

ثبت نام و انتخا  واحد نمایند؛ ولوی در روورب عودم     در نیمسال بعدی مشروطتوانند به شکل می فقط یک بار

ال تحصیمی مرخصی تحصویمی بوا احت وا     موفقیت در آزمون بعدی، واحدهای انتخابی وی حذف و برای آن نیم 

 شود.سنواب منتور می
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کمیوه واحودها و   ه اول )مرحمو دروس ام تمو واحد باقیمانده بورای ا  24در مواردی که دانشجو حداکثر تا : 8تبصره  -

در رورتی که دانشجو مشروط نشده باشد، با تایید گروه آموزشوی  و  داشته باشد، (درمانگاهیپیش عمومی ودروس 

درمانگواهی را در یوک نیم وال    پویش تواند تموامی واحودهای باقیمانوده عموومی و     یا شورای آموزشی دانشکده می

با ک ب معدل کمتر نیم ال قبل از آزمون جامع، در  ،سایر دانشجویان ( انتخا  نماید.نیم ال قبل از آزمون جامع)

و  17واحد و بوا ک وب معودل     20تا  17و بیشتر و کمتر از  12واحد و با ک ب معدل  14توانند تا ررفاً می 12از 

  مایند.واحد در نیم ال اخذ ن 24توانند تا بیشتر می

 

-واحود از دروس پویش   130، دانشجویانی که حداقل نامهآیین 6ذیل ماده 2نتر به آنکه بر اساس تبصره: 9تبصره -

شوند، دانشجویان موظفند واجد شرایط شرکت در آزمون جامع مح و  می ،درمانگاهی را با موفقیت گذرانده باشند

بوه   درمانگاهی رادر آزمون جامع، کمیه واحدهای باقیمانده از دروس عمومی و پیش در اولین نیم ال بعد از شرکت

تا زمان  ،پس از آن هاییا نیم ال در نیم ال، اخذ کنند و با موفقیت بگذرانند وگرنه همراه سایر دروس درمانگاهی

را  دروس درمانگواهی  امکوان انتخوا  واحود    ،درمانگواهی کمیه واحدهای باقیمانده از دروس عمومی و پیشذراندن گ

 نخواهند داشت.

 

مرحموه  "نانچه دانشجو نتواند در سومین نوبت آزمون جامع نمره قبولی را ک ب نماید، اخذ واحودهای  : چ10تبصره

 کند.و ک ب نمره قبولی در آنها هیچ گونه حقی جهت ادامه تحصیل دانشجو ایجاد نمی "درمانگاهی

 

ان شورای آموزشی دانشگاه لرست 22/02/1398و  23/11/1397 ابتبصره در جم  10ماده و  11این آئین نامه در 

شورای  12/02/1377مور   356و بر مبنای آئین نامه اجرایی دانشجویان دوره دکتری دامپزشکی مصوبه جم ه 

و از  این تاریخ  باشداالجرا میو بعد از آن الزم 97-98از سال تحصیمی عالی برنامه ریزی مورد تصویب قرار گرفت و 

شود.این دسته از دانشجویان لغو میهای مغایر با آن برای نامهها و آئیننامهکمیه بخش

http://www.lu.ac.ir/


 بسمه تعالی

            33120104  نمابر:  33120106-33120097تلفن:        سازمان مرکزی دانشگاه لرستان –جاده خرم آباد تهران 5کیلومتر  نشانی:

www.lu.ac.ir 

 22/02/1398  تاریخ : 

 32/آ/286 شماره : 

 درمانگاهینامه اجرایی آزمون جامع پیشآئین پیوست پیوست :

 (9ذیل ماده  4لیست دروس امتحانی )بر اساس تبصره

 شورای آموزشی دانشگاه( 22/02/1398و  23/11/1397 ات)مصوب جلس

واحد 29الف( دروس علوم پایه معادل  

 تعداد واحد نام درس ردیف

 4 1فیزیولوژی 1

 5 2یفیزیولوژ 2

 2 تکثیر و پرورش ماهی 3

 3 2بافت شناسی  4

 5 2کالبد شناسی  5

 1 تغذیه اختصاصی دام 6

 3 2فارماکولوژی  7

 2 1بیوشیمی  8

 4 2بیوشیمی  9

واحد 26ب( دروس پیش درمانگاهی معادل  

 تعداد واحد نام درس ردیف

 4 آسیب شناسی اختصاصی 1

 4 باکتری شناسی اختصاصی 2

 2 و بیماری هاقارچ  3

 4 ویروس و بیمای ها 4

 3 ایمنی و سرم 5

 2 تک یاخته ها و بیماری 6

 3 کرم گرد و بیماری 7

 2 بند پا و بیماری 8

 2 کرم پهن و بیماری 9
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