آئین نامه اجرایی آزمون های جامع علوم پایه و آزمون
جامع پیش درمانگاهی
دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
تعریف و هدف :
ماده  : 1آزمون های جامع علوم پایه و جامع پیش درمانگاهی
که در این آئین نامه به اختصار " آزمون جامع " نامیده می
شود  .امتحانی است عمومی برای دانشجویان دوره دکتری عمومی
دامپزشکی و هدف آن ارتقای کیفیت علمی -آموزشی این دوره،
ایجاد و حفظ معیارها و شاخص های کیفی آموزش دامپزشکی است.
ماده  : 2دانشجوي دوره دکتري عمومی دامپزشکی بر اساس آیین
نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (مصوبه جلسه 499
تاریخ  0966/69/60شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
 نامه شماره  06/064191مورخ  0966/61/01معاون آموزشیوزارت عتف) و شیوه نامه اجرایی دوره دکتری عمومی دامپزشکی
مصوبه جلسه مورخ ========= شورای آموزشی دانشگاه ،ملزم
به شرکت در آزمون جامع علوم پایه و آزمون جامع پیش
درمانگاهی می باشد و قبولی در این آزمون ها شرط ورود به
مرحله بعد و ادامه تحصیل است.
روند اجرایی آزمون :
ماده  : 3آزمون جامع سالی دو بار ،در بازه زمانی پایان
نیمسال ششم و پایان نیمسال نهم قبل از شروع حذف و اضافه
در هر نیمسال تحصیلی برگزار می شود.
ماده  : 4مسئولیت اجرای آزمون جامع بر عهده معاونت آموزشی
دانشکده دامپزشکی است که تحت نظارت و برنامه ریزی معاونت
آموزشی دانشگاه ارومیه توسط کمیته اجرایی آزمون با عضویت
و مسئولیت استاد راهنمای آموزشی هر دوره ،در دانشکده
دامپزشکی برگزار می شود.
تبصره  :اعضای کمیته اجرایی توسط شورای آموزشی دانشکده
انتخاب می شوند.
ماده  : 5طرح پرسش های آزمون جامع بر عهده اعضای هیات
علمی گروه های آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
است و جهت برگزاری آزمون از آن پرسش ها استفاده خواهد شد.
ماده  : 6مسئولیت تهیه برگه پرسش ها و پاسخ نامه بر عهده
شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی و با مسئولیت استاد
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راهنمای آموزشی آن دوره و حضور نماینده تام االختیار
معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه می باشد.
ماده  : 7اگر دانشجو در آزمون جامع علوم پایه نمره قبولی
احراز نکند می تواند با موافقت شورای آموزشی دانشکده نسبت
به انتخاب واحدهای درسی غیردرمانگاهی ،با رعایت احتساب
سنوات تحصیلی اقدام نماید ،هرچند سقف انتخاب واحد ایشان
در نیمسال کمتر از  01واحد باشد.
ماده  : 8اگر دانشجو در آزمون جامع پیش درمانگاهی نمره
قبولی احراز نکند ،امکان انتخاب واحد های کارورزی و پایان
نامه برای ایشان میسر نمی باشد.
ماده  : 9چنانچه دانشجویي  3نوبت در هر کدام از آزمون های
جامع مردود شود از ادامه تحصیل در مقطع دكتري عمومی
دامپزشكي محروم مي شود.
تبصره  : 0اینگونه دانشجویان با توجه به واحدهاي گذرانده
در صورت درخواست مي توانند برابر مقررات موجود در "آیین
نامه و شیوه نامه اجرایی دوره دکتری عمومی دامپزشکی" به
مقطع کاردانی دامپزشکی ،كارشناسي علوم آزمایشگاهي
دامپزشكي و یا سایر رشته هاي كارشناسي در گروه دامپزشكي
(درصورت موجود بودن) و یا به سایر گروههاي مشابه در رشته
هاي علوم تجربي برابر مقررات آن (در صورت اخذ پذیرش) تغییر
رشته داده و ادامه تحصیل دهند.
ماده  : 11پرسش های آزمون های جامع فقط از دروس تخصصی
الزامی قید شده در "برنامه درسي بازنگري شده دكتراي عمومي
دامپزشـكي آذرماه  0340دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه"
و به شرح "جدول الف :فهرست دروس الزامی اختصاصی
و جدول ب :فهرست
غیردرمانگاهی آزمون جامع علوم پایه
دروس الزامی اختصاصی درمانگاهی آزمون جامع پیش درمانگاهی
در این شیوه نامه انتخاب می شوند.
تبصره  :به ازای هر واحد درسی حداقل یک پرسش و یا حداکثر
دو پرسش طرح میگردد و با توجه به مواد مورد آزمون ،حداقل
تعداد پرسش برای آزمون جامع علوم پایه  16عدد و برای
آزمون جامع پیش درمانگاهی  93عدد می باشد .در هر صورت
تعداد پرسش ها در آزمون جامع بیش تر از  066عدد نخواهد
بود.
ماده  : 11پرسش های آزمون جامع چهار گزینه ای است که توسط
اعضای هیات علمی گروه های آموزشی به صورت کاملا محرمانه
طرح و به واسطه مدیران گروههای آموزشی و پیگیری استاد
راهنمای آموزشی هر دوره در اختیار معاونت آموزشی دانشکده
قرار می گیرد.
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تبصره  :در روند طراحی تا زمان برگزاری آزمون ،محرمانه
بودن پرسش ها باید به طور دقیق رعایت گردد.
ماده  : 12دانشجو موظف به پاسخگویی به یک انتخاب از چهار
گزینه مطرح برای هر پرسش می باشد.
تبصره  : 1وجود بیش از یک پاسخ برای هر پرسش در برگ
پاسخنامه موجب حذف نمره آن پرسش می شود.
تبصره  : 2به پاسخ های نادرست نمره منفی تعلق نمی گیرد.
شرایط شرکت در آزمون :
ماده  : 13دانشجو به شرط گذراندن تمامی واحدهای الزامی
جدول الف و به شرط گذراندن تمامی واحدهای جدول ب می تواند
به ترتیب در آزمون جامع علوم پایه و آزمون جامع پیش
درمانگاهی شرکت نماید.
تبصره  :در پایان هر نیمسال تحصیلی دانشجوی واجد شرایط
درخواست کتبی خود را به استاد راهنمای آموزشی داده و به
دنبال بررسی صحت گذراندن دروس زیربط اجازه شرکت در آن
آزمون ،توسط آموزش دانشکده اعلم می گردد.
ماده  : 14غیبت موجه در آزمون جامع جزء حداکثر نوبت شرکت
در امتحان محسوب نمی شود ،مشروط بر آنکه سنوات تحصیل
دانشجو از حداکثر مجاز تجاوز نکند.
تبصره  :تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در آزمون جامع برعهده
شورای آموزشی دانشگاه ارومیه است.
ماده  : 15شرط قبولی در آزمون جامع علوم پایه و در آزمون
جامع پیش درمانگاهی به ترتیب کسب حداقل نمره  06و کسب
حداقل نمره  01بر مبنای  6تا  16است.
ماده  : 16لیست اسامی و نمره قبول شدگان هر آزمون باید
حداکثر تا زمان حذف و اضافه در همان نیمسال ،در کارنامه
تحصیلی دانشجو ثبت گردد.
تبصره  :نمره آزمون های جامع در محاسبه میانگین کل نمرات
دانشجو بی تاثیر است.
این آیین نامه در  00ماده و  4تبصره در جلسه مورخ
 0966/06/01شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی ارومیه و جلسه
مورخه ======= شورای آموزشی دانشگاه ارومیه به تصویب رسید
و برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی وروردی
نیمسال اول سال تحصیلی  0966و به بعد وارد الزم ا الجرا
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است و از این تاریخ به بعد کلیه بخش نامه ها و آیین نامه
های مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می گردد.
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جدول الف  :فهرست دروس الزامی اختصاصی غیردرمانگاهی مختص آزمون علوم پایه
ردیف نام درس
2

تعداد
واحد

حداقل تعداد
پرسش

+ 3+ 3
2

6

3 + 3

4

3

2
4

1

فیزیولوژی  ، 1فیزیولوژی
و فیزیولوژی 3

2

آناتومی سیستماتیک ، 1
آناتومی سیستماتیک 2

3

آناتومی توپوگرافیک

4

فارماکولوژی ، 1
فارماکولوژی 2

2 + 2

5

آسیب شناسی عمومی  ،آسیب
شناسی اختصاصی

4 + 4

7

6

ویروس شناسی و بیماری ها

4

4

7

ایمنی شناسی بنیادی

3

3

8

پرورش دام

3

3

9

پرورش طیور

3

3

11

کرم های گرد و بیماری ها ،
کرم های پهن و بیماری ها

2 + 2

3

11

تک یاخته ها و بیماری ها ،
بندپایان و بیماریها

2 + 2

4

12

قارچ شناسی ،مایکوتوکسین ها
و بیماری ها

3

3

13

باکتری شناسی اختصاصی و
بیماریها

4

4

14
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58

حداقل تعداد
پرسش 51 :
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جدول ب  :فهرست دروس الزامی اختصاصی درمانگاهی مختص آزمون پیش درمانگاهی

تعداد
واحد

حداقل
تعداد پرسش

1

اصول معاینه دام های بزرگ

2

2

2

بیماری های داخلی دام های بزرگ 1

2

2

3

بیماری های داخلی دام های بزرگ 2

2

2

4

بیماریهای متابولیک و کمبودی های
تغذیه ای دام های بزرگ

2

2

5

مسمومیت های دام های بزرگ

1

1

6

اصول معاینه دام های کوچک

1

1

7

بیماریهای داخلی دام های کوچک 1

3

3

8

کلینیکال پاتولوژی

4

4

9

بهداشت و بیماری های طیور

4

4

ردیف نام درس

11

مامایی دامپزشکی  ،بیماریهای
تولید مثل و اورام پستان دام

11

اصول جراحی دامپزشکی  ،اصول
هوشبری

12

جراحی عمومی دام های بزرگ  ،جراحی
عمومی دامهای کوچک

3 + 4
1 + 2

2 + 3

7
3
5

13

لنکش در دامهای بزرگ

1

1

14

تصویر برداری تشخیص دامپزشکی

2

2

15

اصول اپیدمیولوژی

2

2

17

اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

2

2

18
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