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 13/07/1399  تاریخ : 

 1277/32   شماره : 

 پیوست :

 شورای آموزشی دانشگاه( 13/07/1399و  22/02/1398 ،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-

 

 کت در آزمون:شرایط شر

 : 6ماده 

 شرط شرکت در آزمون جامع، اتمام مرحمه پیش درمانگاهی است. 
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 13/07/1399  تاریخ : 

 1277/32   شماره : 

 پیوست :

دروس  واحد 22امل ش )واحد  134مح و  می شود که شرکت در آزمون جامع : دانشجویی واجد شرایط 2تبصره-

مقورر اعوالم  را با موفقیت گذرانده و تقاضای کتبی خود را در زمان (درمانگاهیپیشواحد تخصصی  112 وعمومی 

 نموده 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

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

 : 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 .

 شورای آموزشی دانشکده است. : تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در آزمون جامع بر عهده 3تبصره-
 

 : 9ماده 

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

 باشد. می پیوستسوال به ازای هر واحد درسی ( لی ت دروس امتحان  2سوال ) 120: تعداد سواالب 4تبصره-

 توسط کمیته اجرایی انجام پذیرد.: تصحیح اوراق امتحانی آزمون 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 

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

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

 : 11ماده 

شرکت کنند و یا در آزموون موفوق بوه ک وب نموره  جامعآزمون نتوانند در  موجه غیبت دلیل دانشجویانی که به

ثبت نام و انتخا  واحد نمایند؛ ولوی در  در نیمسال بعدی مشروطتوانند به شکل می فقط یک بارقبولی نشوند، 

واحدهای انتخابی وی حذف و برای آن نیم ال تحصیمی مرخصی تحصیمی با رورب عدم موفقیت در آزمون بعدی، 

در آزمون شرکت نکنند امکان  غیبت غیرموجهبدیهی است دانشجویانی که به دلیل  شود.میاحت ا  سنواب منتور 

 نام و انتخا  واحد دروس مرحمه درمانگاهی را ندارند.ثبت
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 پیوست :

کمیوه واحودها و مرحموه اول )دروس ام تموبورای اواحد باقیمانده  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 تواند تموامی واحودهای باقیمانوده عموومی و پویشیا شورای آموزشی دانشکده می

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

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

 

دروس  واحود 22امل ش )واحد  134که  نامه، دانشجویانیآیین 6ل مادهذی 2بر اساس تبصرهنتر به آنکه : 9تبصره -

باشند، واجد شرایط شرکت در آزموون جوامع  را با موفقیت گذرانده (درمانگاهیپیشتخصصی واحد  112 وعمومی 

کمیوه واحودهای توا زموان گذرانودن  ،پوس از آن و 1396-97 تحصیمی ورودی سالدانشجویان شوند، مح و  می

 امکان انتخا  واحد دروس درمانگاهی را نخواهند داشت. ،درمانگاهیدروس عمومی و پیش

 

مرحموه "دانشجو نتواند در سومین نوبت آزمون جامع نمره قبولی را ک ب نماید، اخذ واحودهای  : چنانچه10تبصره

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

 

شورای آموزشوی  13/07/1399و  22/02/1398 ،23/11/1397 ابتبصره در جم  10ماده و  11این آئین نامه در 

موور   356نشگاه لرستان و بر مبنای آئوین ناموه اجرایوی دانشوجویان دوره دکتوری دامپزشوکی مصووبه جم وه دا

و بعد از  1396-97برای دانشجویان ورودی سال شورای عالی برنامه ریزی مورد تصویب قرار گرفت و  12/02/1377

ا آن برای این دسته از دانشجویان لغو های مغایر بنامهها و آئیننامهو از  این تاریخ کمیه بخش باشداالجرا میالزم آن

 شود.می
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 پیوست :

 درمانگاهینامه اجرایی آزمون جامع پیشآئین پیوست

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

 شورای آموزشی دانشگاه( 1399-07-13و  22/02/1398 ،23/11/1397 ات)مصوب جلس

 تعداد واحد نام درس ردیف

 3 آناتومی توپوگرافیک 1

 3 بافت شناسی 2

 3 2بیوشیمی  3

 1 بیوشیمی عملی 4

 3 2فیزیولوژی 5

 2 3فیزیولوژی 6

 2 کرم گردانگل  7

 2 کرم پهن و بیماری 8

 2 بند پا و بیماری 9

 2 تک یاخته ها و بیماری 10

 4 ویروس و بیمای ها 11

 3 قارچ و بیماری ها 12

 4 شناسی اختصاصیباکتری  13

 2 2داروشناسی 14

 2 اصول فارماکولوژی بالینی 15

 4 ی اختصاصیپاتولوژ 16

 3 و طیور دامتغذیه اصول  17

 3 ایمنی شناسی 18

 2 تکثیر و پرورش ماهی 19

 1 مدیریت بهداشت آبزیان 20

 2 د غذاییکنترل کیفی موا 21

 2 مولکولیهای تشخیص روش 22

 2 متابولیکهای بیماری 23

 3 پرورش دام 24
 


