آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی دوره دکتری عمومی
دامپزشکی
مقدمه :
با استناد به قانون اهداف ،وظائف و تشکیالت وزارت علوم و تحقیقات
و فناوري مصوب  8111/5/81مجلس شوراي اسالمی و در اجراي مفاد ماده
 2سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در کشور،
مصوب  8131/82/81شوراي عالی انقالب فرهنگی و همچنین بر اساس آیین
نامه دوره هاي تحصیلی دانشگاه ها ،ابالغی از طرف وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري به شماره  2/11033مورخ  8131/1/8و همچنین بر
اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (مصوبه جلسه
 311تاریخ  8100/01/03شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی -
نامه شماره  80/803515مورخ  8100/05/85معاون آموزشی وزارت عتف)
و همچنین برنامه درسي بازنگري شده دكتراي عمومي دامپزشـكي آذرماه
 8133دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،مصـوب شـوراي آموزشی
دانشگاه ارومیه  0011 /--/--آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی
دامپزشکی دانشگاه ارومیه به شرح زیر تدوین و از ورودی دانشجویان
مهر  8100به اجرا گذاشته می شود.
بخش اول  :اهداف و تعاریف
ماده  : 0هدف
هدف از تدوین این شیوه نامه  ،انتظام بخشیدن به امور تحصیلی
دانشجویان ،ایجاد و حفظ وحدت رویه در فعالیت هاي آموزشی وپژوهشی
و اجراي هماهنگ برنامه آموزشی دکتري عمومی دامپزشکی (Doctor of
) Veterinary Medicine, DVMبه منظور تربیت دامپزشکان در جهت کسب مهارت
هاي الزم براي حوزه هاي شغلی مربوط ،منطبق با استاندارد هاي جهانی
و آشنائی با آخرین دستاورد هاي علمی است.
ماده  :2اختصارات و تعاریف
 .8وزارت  :وزارت علوم تحقیقات و فناوري
 .2دانشگاه  :دانشگاه ارومیه
 .1دانشکده  :مجموعه اي متشکل از چندین گروه آموزشی است و در این
شیوه نامه منظور دانشکده دامپزشکی است.
 .۴گروه آزمایشی  :مجموعه رشــته هاي مختلف تحصــیلی در دوره
متوســطه اســت که با توجه به مواد آزمونی مشترك دسته بندي می
شوند.
 .۵گروه آموزشی  :بنیادي ترین واحد سازمانی دانشگاه ،متشکل از
شماري عضو هیات علمی با تخصص مشترك ،در یک رشته علمی خاص یا چند

رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجراي آن رشته تحصیلی در دانشگاه
تشکیل می شود.
 .۶بخش  :متشکل از شماري عضو هیات علمی با تخصص مشترك ،در یک رشته
علمی خاص که به منظور ایجاد و اجراي آن رشته تحصیلی در دانشگاه
تشکیل می شود.
 .1شوراي آموزشی دانشگاه  :یکی از شوراهاي تخصصی در نخستین سطح
سیاستگذاري و برنامه ریزي راهبردي در امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه است که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در اموراجرایی
مرتبط با تحصیل دانشجو به ریاست معاون آموزشی دانشگاه تشکیل می
شود .شوراي آموزشی دانشگاه می تواند اختیارات مشخص شده در این
شیوه نامه را به دانشکده یا کمیته منتخب تفویض کند.
 .1دانشجو  :فردي است که در رشته دکتري عمومی دامپزشکی برابر
ضوابط معین ،پذیرفته شده و پس از ثبت نام مشغول به تحصیل است.
 .3آموزش رایگان  :آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی،
بدون پرداخت شهریه در دانشگاه است .در صورتی که دانشجوي مشمول
آموزش رایگان ملزم به پرداخت شهریه شود ،برابر با مقررات دانشگاه
تعرفه آن تعیین و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه می شود.
 .80دانشجوي شهریه پرداز  :دانشجویی است که به ازاي تحصیل در طول
دوره تحصیلی ملزم به پرداخت هزینه مصوب از سوي دانشگاه است.
 .88دانش آموخته  :فردي است که رشته دکتري عمومی دامپزشکی را با
موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،مدرك تحصیلی دکتري
عمومی دامپزشکی را دریافت کند.
 .82آموزش حضوري  :شیوه اي از پذیرش است که دانشجو تمام وقت در
فعالیت هاي آموزشی و تحصیلی دانشگاه شرکت می کند
 .81نیمسال تحصیلی  :بازه زمانی که شامل  83هفته آموزش و  2هفته
امتحانات پایانی است
 .81بازه تابستانی  :بازه زمانی شامل  3هفته آموزش و  8هفته
امتحانات پایانی است
 .85برنامه درسی  :مجموعه به هم پیوسته اي از دروس هر رشته تحصیلی
که داراي هدف مشخصی بوده و مصوب مراجع قانونی (وزارت – دانشگاه)
است.
 .83واحد درسی  :ارزش مقداري درسـی ،که مفاد آن براي هر واحد نظري
83سـاعت ،عملی یا آزمایشـگاهی  12ساعت ،کارگاهی یا عملیات میدانی
(بازدید علمی) 11ساعت ،کارورزي یا کار در عرصه  31ساعت و کارآموزي
یا مهارت آموزي  821ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه
تابستانی است و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.
 .81آزمون جامع دوره دکتري عمومی دامپزشکی  :که در این شیوه نامه
به اختصار آزمون جامع نامیده می شود .امتحانی است براي دانشجویان
دوره دکتري عمومی دامپزشکی و هدف آن ارتقاي کیفیت علمی آموزشی
این دوره و ایجاد وحفظ معیارها و شاخص هاي کیفی آموزش دامپزشکی
است
 .81مشروطی  :وضعیت تحصیلی که دانشجو در یک نیمسال ،معدل کمتر از
حد نصاب تعیین شده را کسب کند.

 .83مرخصی تحصیلی  :مدت زمان مشخصی که دانشجو برابر ضوابط معین
به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 .20انصراف تحصیلی  :فرآیندي که در آن دانشجو به طور اختیاري منوط
به موافقت دانشگاه برابر مقررات آن از ادامه تحصیل خودداري می
کند.
 .28دوره دکتري عمومی دامپزشکی  :دوره تحصیلی پیوسته ،حضوري و
تمام وقت است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و با گذراندن
حداقل  222واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك دکتري
عمومی دامپزشکی منتهی می شود.
 .22استاد راهنمای آموزشی  :عضو هیات علمی مسلط به محتوای رشته
و آگاه به مقررات آموزش که از سوی دانشگاه برای راهنمایی تحصیلی
دانشجویان از آغاز ورود به دانشگاه تا دانش آموختگی ،معین می
شود.
 .21دروس غیر درمانگاهی  :شامل آن دسته از دروس دوره دکتری عمومی
دامپزشکی است که در گروه های آموزشی غیردرمانگاهی تدریس می شود.
 .2۴دروس درمانگاهی  :شامل آن دسته از دروس دوره دکتری عمومی
دامپزشکی است که در گروه های آموزشی درمانگاهی تدریس می شود.
 .2۵دروس کارورزی  :شامل آن دسته از دروس عملی دوره دکتری عمومی
دامپزشکی است که دانشجو موظف است طبق برنامه ریزی گروه های آموزشی
علوم درمانگاهی در بخش های مختلف بیمارستان و درمانگاه های ثابت
یا سیار دامپزشکی دانشگاه حضور پیدا کرده و زیر نظر استادان
مربوطه به یادگیری و کسب تجربه در تشخیص ،درمان و کنترل بیماری
های دامی می پردازد.
 .2۶دروس کارآموزی  :درسی است عملی که دانشجو ضمن آشنایی با
عرصه های مختلف اشتغال و فضاهای موجود ،نسبت به عملیات گوناگون
حرفه دامپزشکی با حضور در درمانگاهها ،موسسات و آزمایشگاه های
تحقیقاتی دانشگاهی ،داروخانه ها ،کشتارگاهها و مراکز خدمات
دامپزشکی استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان ،روستا و مناطق دامداری
سنتی و عشایری طبق برنامه ریزی ،هدایت و نظارت سازمان دامپزشکی
کشور مهارت های الزم را فرا می گیرد.
 .21شیوه تحصیل آموزشی-پژوهشی  :شیوه اي که دانشجو عالوه بر
گذراندن واحد هاي درسی ،باید پایان نامه نیز بگذراند.
 .21پایان نامه :مستند علمی ا ست که در فرآیند تحصیل دانشجوي دوره
دکتري عمومی دامپزشکی و از طریق تحقیق دریک حوزه معین از علوم
دامپزشکی و با راهنمایی استاد(ان) راهنما و مشـاور حسـب مورد
براسـاس استانداردهاي پژوهشی تدوین می شود
 .23استاد راهنما  :عضو هیأت علمی داراي مدرك دکتري تخصصی (DVSc,
)PhDکه مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پایان نامه بر عهده
دارد.
 .10استاد مشاور  :از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و پژوهشگران
داخل و یا خارج از دانشگاه که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام
پایان نامه برعهده دارد.

 .18هیات داوران :اعضاي هیات علمی یا افراد متخصص داراي صالحیت
دانشگاهی که براي ارزیابی کمی و کیفی پایان نامه دانشجو مطابق
دستورالعمل مصوب دانشگاه برگزیده می شوند.
بخش دوم  :ضوابط پذیرش
ماده  : 3احراز شایستگی هاي علمی و عمومی ورود به رشته از طریق
پذیرفته شدن در آزمون ورودي و یا کسب پذیرش از دانشگاه بر اساس
مقررات مصوب وزارت صورت می گیرد.
ماده  : 4پذیرفته شدگان آزمون سراسري و دانشجویان دكتري عمومي
دامپزشكي موظفند طبق تقویم دانشگاهي و اطالعیه هاي مربوط به ثبت
نام در مهلت تعیین شده براي نام نویسي و انتخاب واحد درسي به
دانشگاه یا دانشكده ذیربط مراجعه كنند ،درغیر اینصورت مجاز به
ادامه تحصیل در مقطع دكتري عمومي دامپزشكي نخواهند بود.
تبصره  : 0عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان در آزمون سراسري
براي ثبت نام در نخستین نیمسال تحصیلي به منزله انصراف آنان از
تحصیل خواهد بود.
تبصره  : 2با توجه به خصوصیات رشته دامپزشکی ،برخوردار بودن از
سالمت تن (عدم معلولیت) و روان برابر ضوابط مربوط ،به تشخیص
کمیسیون پزشکی معتمد وزارت می باشد.
ماده  : 5آموزش در دانشگاه به صورت نظام واحدي و به زبان فارسی
است.
تبصره  :دانشگاه می تواند برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط
و مقررات به زبان غیر فارسی هم ارائه نماید.
ماده  : 6دانشگاه ،برنامه هاي آموزشی و درسی را اجرا می کند که
مصوب وزارت باشد یا براساس آیین نامه واگذاري اختیارات ،به تصویب
دانشگاه رسیده باشد.
بخش سوم :مقررات آموزشی
ماده  : 7مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی دامپزشکی شش سال
( 82نیمسال) است.
تبصره  :اگر دانشجوي مشمول آموزش رایگان ،در مدت زمان مقرر دانش
آموخته نشود دانشگاه می تواند ،مدت زمان تحصیل وي را حداکثر تا
چهار نیمسال افزایش دهد .تحصیل در نیمسال سیزدهم رایگان و پس از
آن با پرداخت شهریه طبق تعرفه مصوب دانشگاه در همان سال (سال
تحصیلی تمدید سنوات شده) امکان پذیر است.
ماده  : 8دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی ثبت نام و حداقل
 82و حداکثر  20واحد درسی را اخذ نماید.
تبصره  : 0دانشجو مجاز به انتخاب حداکثر  80واحد دروس کارورزي
در هر نیمسال تحصیلی است ،در این صورت حق انتخاب هم زمان دروس
دیگر (غیر از واحد هاي پایان نامه) را ندارد.
تبصره  : 2اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل  81باشد،
می تواند در نیمسال تحصیلی بعد در صورت تایید شوراي آموزشي

دانشكده حداکثر تا  21واحد درسی را انتخاب نماید .یادآوری می
شود دانشجویانی که  80واحد دروس کارورزي را در هر نیمسال تحصیلی
اخذ می نمایند نمی توانند از این تبصره استفاده کنند.
تبصره  : 3اگر در نیمسال پایانی منتهی به دانش آموختگی ،حداکثر
 21واحد درسی باقی مانده باشد ،دانشجو می تواند به شرط دارا بودن
میانگین کل باالي  ،82تا  21واحد درسی را اخذ کند .یادآوری می
شود دانشجویانی که  80واحد دروس کارورزي را در هر نیمسال تحصیلی
اخذ می نمایند نمی توانند از این تبصره استفاده کنند.
تبصره  : 4حداکثر واحد قابل اخذ در بازه تابستانی  3واحد است.
اگر دانشجو با اخذ  1واحد در بازه تابستانی دانش آموخته شود ،به
شرط تایید دانشکده می تواند همه  1واحد را اخذ کند.
تبصره  : 5دانشجو نمی تواند ،همزمان از تبصره  1و  1این ماده
استفاده نماید.
تبصره  : 6اگر واحدهاي انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان
نیمسال به تشخیص دانشکده بنا به دالیل موجه و خارج از اراده
دانشجو ،به کمتر از  82واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال
به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می شود ولی
میانگین کل آن نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.
تبصره  : 7انتخاب واحد دانشجوي شاهد و ایثارگر و ممتاز مطابق
آیین نامه هاي مصوب دانشگاه است.
تبصره  : 8دانشجو در آخرین نیمسال منتهی به دانش آموختگی ،از
مقررات مربوط به رعایت پیش نیازي واحدها معاف است.
ماده  : 9چگونگی و ترتیب ارائه دروس رشته دکتري عمومی دامپزشکی
با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب ،برعهده شوراي
آموزشی دانشکده است.
ماده  : 01برنامه درسی دوره دکتري عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
بر اساس "برنامه بازنگری آذر ماه  "6931شامل دروس عمومی ،تخصصی الزامی ،تخصصی
انتخابی ،کارآموزی و پایان نامه می باشد که در دو مرحله پیش
درمانگاهی (شامل کلیه دروس عمومی و دروس تخصصی غیردرمانگاهي) و
مرحله درمانگاهي (شامل دروس تخصصی درمانگاهي ،كارآموزي و
کارورزی) و پایان نامه به طور معمول طي شش سال تحصیلي به اجرا
در مي آید.
ماده  : 00دانشجوي دوره دکتري عمومی دامپزشکی بر اساس آخرین آیین
نامه آموزشی مصوب وزارت و دانشگاه ملزم به شرکت در آزمون جامع
علوم پایه و آزمون جامع پیش درمانگاهی (بر اساس آیین نامه اجرایی
این آزمون ها) می باشد و قبولی در این آزمون ها شرط ورود به
مرحله بعد و ادامه تحصیل است.
تبصره  : 8آزمون های جامع سالی دو بار ،در بازه زمانی پایان
نیمسال ششم (سال سوم) و پایان نیمسال دهم (سال پنجم) قبل از شروع
حذف و اضافه در هر نیمسال بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب شوراي
آموزشی دانشگاه ،توسط معاونت آموزشی دانشکده برگزار می شود.

تبصره  : 2چنانچه دانشجویي  1نوبت در هر یک از آزمون های جامع
مردود شود از ادامه تحصیل در مقطع دكتري عمومی دامپزشكي محروم
مي شود .اینگونه دانشجویان با توجه به واحدهاي گذرانده در صورت
درخواست مي توانند برابر مقررات موجود در این آیین نامه 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.
تبصره  : 3اگر دانشجو در آزمون جامع علوم پایه نمره قبولی احراز
نکند می تواند با موافقت شورای آموزشی دانشکده نسبت به انتخاب
واحدهای درسی غیردرمانگاهی با احتساب سنوات تحصیلی اقدام نماید
هرچند سقف انتخاب واحد ایشان در نیمسال کمتر از  82واحد باشد.
تبصره  : 4اگر دانشجو در آزمون جامع پیش درمانگاهی نمره قبولی
احراز نکند ،امکان انتخاب واحد های کارورزی و پایان نامه برای
ایشان میسر نمی باشد.
ماده  : 02دانشگاه موظف است برای نظارت بر فرایند تحصیل دانشجوی
دکتری عمومی دامپزشکی " ،شیوه نامه شرح وظایف و اختیارات استاد راهنمای آموزشی دکتری
عمومی دامپزشکی" را تصویب نماید .به این منظور هدایت و نظارت بر فرایند
تحصیلی دانشجوی از زمان پذیرش ،توسط یکی از اعضای هیات علمی
دانشکده دامپزشکی به عنوان "استاد راهنمای آموزشی" به انجام می رسد.
تبصره  :شیوه نامه شرح وظایف و اختیارات استاد راهنمای آموزشی
دکتری عمومی دامپزشکی "ضمیمه پیوستی" بر اساس مصوبه جلسه مورخ
 8100/01/80هیات محترم رئیسه دانشگاه (نامه و ابالغیه شماره
21/8381د– )8100/01/88برای دانشجویان ورودی نیمسال اول  8100و
به بعد اجرایی می باشد.
ماده  : 03اگر دانشجو تنها با گذراندن دو درس نظري دانش آموخته
شود ،با تایید شورای آموزشی دانشکده( ،به شرط انتخاب و اتمام
کار پایان نامه با تایید استاد راهنما و مدیرگروه) می تواند این
دروس را در ابتداي نیمسال بعد یا در بازه تابستان به صورت معرفی
به استاد اخذ و پس از کسب نمره قبولی در آن دروس ،از پایان نامه
خود دفاع کند.
تبصره  :اگر دانشجو یک درس عملی -نظري را اخذ کند و بخش عملی آن
را با موفقیت بگذراند اما در بخش نظري نمره قبولی کسب نکند ،می
تواند با رعایت مفاد این ماده ،بخش نظري این درس را معرفی به
استاد اخذ کند.
ماده  : 04تحصیل هم زمان دانشجوي دوره دکتري عمومی دامپزشکی به
شیوه حضوري ،در کلیه دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتی ممنوع است.
تبصره  : 0دانشجوي مشمول این شیوه نامه می تواند هم زمان در دوره
هاي غیرحضوري تحصیل کند.
تبصره  : 2تحصیل هم زمان دانشجوي استعداد درخشان ،در دوره هاي
حضوري براساس آیین نامه تحصیل هم زمان انجام می شود.

ماده  : 05برنامه ریزي و تصمیم گیري درباره چگونگی زمان حذف و
اضافه ،حذف اضطراري ،اعالم و ثبت نمره ،تاریخ تجدید نظر و اجرای
کارآموزی و کارورزی و  . . . .مطابق تقویم آموزشی دانشگاه می
باشد.
تبصره  : 0انتخاب واحد و معرفی جهت انجام كارآموزي 8در پایان
سال چهارم تحصیل ( نیمسال هشتم) و پس از گذراندن حداقل  810واحد
درسی از دروس عمومي و تخصصي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي در بازه
تابستانی امكان پذیر است.
تبصره  : 2انتخاب واحد و معرفی جهت انجام كارآموزي 2منوط به
گذراندن كارآموزي 8است.
تبصره  : 3اخذ دروس كارآموزي 8و کارآموزی 2همراه با هم در یك
بازه تابستانی امكان پذیر نیست.
تبصره  : 4اخذ هر واحد درسی دیگر همزمان و همراه با انتخاب درس
کارآموزی در بازه تابستانی امکان پذیر نیست.
تبصره  : 5عملیات درس کارآموزی با هدایت و نظارت سازمان دامپزشکی
کشور با معرفی دانشجو به ادارات كل دامپزشكي استان ها یا دیگر
سازمان هاي پذیرنده به انجام می رسد.
تبصره  : 6با نظر شوراي آموزشي دانشكده و موافقت سازمان دامپزشکی
شهرستان دانشجو می تواند حداکثر دوسوم ساعات سرفصل كارآموزي را
در بیمارستان و درمانگاه های دامپزشکی دانشکده بگذراند.
تبصره  : 7گواهي انجام كارآموزي از سوي مسئوولین نهاد یا سازمان
پذیرنده صادر مي شود و نمره دروس كارآموزي به صورت عددی عالی
نمره  ،83بسیارخوب  ،81خوب  81و متوسط  83گزارش مي شود.
ماده  : 06ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو توسط مدرس (مدرسین) هر
درس در طول ترم بر اساس حضور و فعالیت دانشجو در کالس ،انجام
تکالیف و ارزیابی مستمر ترمی و نتایج امتحان پایان ترم به صورت
عددي از صفر تا بیست محاسبه می شود.
تبصره  : 0حداكثر نمره مستمر ترمی دانشجو  %10نمره نهائي پایان
ترم مي باشد و در پایان نیمسال از كلیه مطالب تدریس شده در هر
درس امتحان پایان ترم به عمل مي آید.
تبصره  : 2برگزاري آزمون کتبی پایان ترم براي دروس نظري الزامی
است.
تبصره  : 3دانشگاه می تواند میزانی از واحدهاي دروس عمومی با
رعایت مقررات و استاندارد هاي مصوب شورای دانشگاه ،به صورت
الکترونیکی (مجازي) ارائه کند.
تبصره  : 1دروس کارآموزي و کارورزي  ،عملیات صحرایی ،کار در عرصه
و دروسی که بر اساس برنامه درسی مصوب به همراه پروژه ارائه می
شوند ،اگر به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی ،تکمیل آن ها در
یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ،ناتمام تلقی می شوند و نمره آن ها
باید در نیمسال بعدي قطعی و به ثبت برسد.
تبصره  : 5دانشجویان كارورز مي توانند با نظر مدیران گروه های
درمانگاهي در طول یک نیمسال حداكثر از یک هفته مرخصي (غیبت موجه)
استفاده نمایند و در پایان نیمسال نسبت به جبران این روزها اقدام

نماید .دانشجو در صورت غیبت غیر موجه در دروس کارورزی ،عالوه بر
کسر نمره عملکرد ایشان ،موظف است نسبت به جبران روزهای غیبت در
بخش های مربوطه اقدام نماید و چنانچه مدت غیبت وي در هر درس از
سه شانزدهم ساعات آن درس بیشتر شود مطابق مقررات جاري دانشگاه
(در مورد غیبت در سایر دروس) با وي رفتار خواهد شد.
تبصره  : 6در دروس کارورزي ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو با توجه
به ضوابط و مقررات زیر محاسبه و منظور می شود:
حضور مرتب و تمام وقت در درمانگاه ها و آزمایشگاه هاي
.8
بیمارستان هاي آموزشی و کالس ها و سمینار هاي مربوط و انجام کشیک
هاي محوله براساس برنامه تنظیمی بخش هاي گروه هاي آموزشی ،حداکثر
 %25امتیاز.
دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش/گروه
.2
از جمله تهیه و تکمیل پرونده بیماران ارجاعی به درمانگاه یا
بیمارستان دامپزشکی و تعقیب نتایج معاینه بالینی ،آزمایشگاهی،
تشخیص و درمان بیماران در بخش /گروه ،حداکثر %25امتیاز.
مهارت در تنظیم گزارش کلینیکی بیماران روزمره ارجاع شده به
.1
درمانگاه و ارائه سمینار مربوط به موارد خاص درمانگاهی در طول
نیمسال با حضور استاد مربوط و سایر دانشجویان ،حداکثر  %80امتیاز.
شرکت در امتحان پایانی بخش/گروه و کسب امتیاز الزم ،حداکثر
.1
 %10امتیاز.
ماده  : 07دروس کارورزی در دانشگاه ارومیه به دو نوع الزامي (
 85واحد) و انتخابي (  80واحد) تقسیم مي شوند.
تبصره  :انتخاب واحدهای کارورزی انتخابی مشرط به گذراندن واحدهای
کارورزی الزامی می باشد.
ماده  : 08تامین حق الزحمه دانشجویان کارورزی (حداکثر دو نیمسال)
برابر مقررات جاری آن به عهده دانشگاه مي باشد.
ماده  : 09دانشجو ملزم است در همه جلسات درس و جلسه آزمون پایانی
درس حضور یابد.
تبصره  :0اگر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از 1
جلسه از  83جلسه غیبت کند یا در جلسه آزمون پایانی نیمسال حاضر
نشود ،نمره آن درس صفر منظور خواهد شد .در صورتی که دانشجو نمره
مستمر کالسی داشته باشد و غیبت ایشان به تشخیص شورای آموزشی
دانشگاه موجه باشد نمره صفر از مجموع درس هاي نیمسال با تایید
کمیسیون موارد خاص می تواند حذف شود.
تبصره  : 2اگر دانشگاه با حذف واحد هاي درسی دانشجو موافقت کند
به گونه اي که تعداد واحد هاي اخذ شده دانشجو در یک نیمسال کمتر
از  82واحد شود ،آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل براي دانشجو
محاسبه خواهد شد و در صورت مشروطی نیز یک نیمسال مشروطی براي
دانشجو لحاظ خواهد شد.
تبصره  : 3دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره  8این ماده در
صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع آزمون پایانی نیمسال ،تنها

یک درس نظري را با تایید گروه آموزشی حذف کند ،به شرط آن که
تعداد واحدهاي باقی مانده دانشجو کمتر از  82واحد نشود.
تبصره  : 4در شرایط خاص ،حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با
درخواست دانشجو و تایید شوراي آموزشی دانشگاه پیش از آغاز
امتحانات پایانی نیمسال و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر
است.
ماده  : 21نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددي از صفر تا بیست
محاسبه می شود .حداقل نمره قبولی در هر درس در دروس غیر درمانگاهی
 80و در دروس درمانگاهی  82است و میانگین کل قابل قبول در هر
نیمسال  82است.
تبصره  :دروس درمانگاهی و غیر درمانگاهی برنامه دکتري عمومی
دامپزشکی پس از تایید شوراي آموزشی دانشکده به معاونت آموزشی
دانشگاه اعالم می شود.
ماده  : 20اگر میانگین کل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر
از  82شود ،دانشجو در آن نیمسال مشروط است و در نیمسال بعدي مجاز
است حداکثر  81واحد درسی انتخاب کند.
تبصره  :دانشجویي كه در دوره کارورزی مشروط مي شود در نیمسال
بعدي حق انتخاب بیش از  1واحد دروس دوره کارورزی را ندارد.
ماده  : 22دانشجویی که در طی دوره تحصیل ،چهار نیمسال متوالی یا
پنج نیمسال متناوب مشروط شود ،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ماده  : 23دانشجو در طول دوره تحصیل می تواند با رعایت سقف سنوات
مجاز ،از سه نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده
نماید.
تبصره  :استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ،در مواردي
چون بارداري و زایمان ،بیماري ،ماموریت همسر یا والدین و .......
منوط به تایید مراجع ذیربط و بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه
امکان پذیر است.
ماده  : 24ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصرف از
تحصیل محسوب می شود.
ماده  : 25دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست خود را
به معاونت آموزشی دانشکده اعالم نماید و مجاز است تنها یک بار و
حداکثر تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضاي خود را پس
بگیرد .پس از انقضاي این مهلت ،حکم قطعی انصراف از تحصیل وي صادر
خواهد شد.
ماده  : 26تغییر رشته از دوره دکتري عمومی دامپزشکی بر اساس
مقررات سازمان سنجش و مقررات و شیوه نامه مصوب دانشگاه امکان
پذیر است.

ماده  : 27درخواست هاي مهمانی و انتقال دانشجوي دوره دکتري عمومی
دامپزشکی براساس شیوه نامه مصوب دانشگاه و مندرجات دفترچه انتخاب
رشته سازمان سنجش بررسی خواهد شد.
ماده  : 28معادل سازي و پذیرش واحدهاي درسی گذرانده شده دانشجو
براساس شیوه نامه بررسی و تطبیق دروس مصوب شورای آموزشی دانشگاه
امکان پذیر است.
بخش چهارم  :ضوابط و مقررات دانش آموختگی
ماده  : 29دانشجو موظف است در صورت داشتن میانگین کل نمرات  82و
باالتر در شروع نیمسال دهم نسبت به انتخاب واحد پایان نامه و مشخص
کردن و تصویب پیشنهاده پایان نامه خود اقدام نماید .در غیر این
صورت موظف است حداکثر در شروع نیمسال دوازدهم نسبت به انتخاب
واحد پایان نامه و تصویب طرح پیشنهاده پایان نامه خود در دانشکده
اقدام نماید.
تبصره  : 0در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو کمتر از  82باشد
تا زمان گذراندن همه واحدهای دروس دوره دکتری عمومی و کسب میانگین
کل  82و باالتر مجاز به انتخاب واحد پایان نامه نمی باشد.
تبصره  : 2اگر میانگین کل نمرات دانشجو ،پس از گذراندن تمام
واحدهای درسی دوره کمتر از  82باشد ،به دانشجو فرصت داده می شود
تنها در یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی نسبت به اخذ
مجدد حداکثر  20واحد از دروس اختصاصی گذرانده قبلی با نمره کمتر
از  ،82اقدام و میانگین کل نمرات خود را به  82ارتقاء دهد .در
غیر این صورت از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شود.
هزینه دروس انتخابی دانشجو جهت جبران میانگین مطابق تعرفه مصوب
همان سال انتخاب واحد ،بر عهده دانشجو است.
ماده  : 31دانشجو پس از گذراندن کلیه واحد هاي دوره با میانگین
کل حداقل  ،82تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما ،موظف است
با رعایت ضوابط و مطابق شیوه نامه مصوب دانشگاه از پایان نامه
خود دفاع کند.
تبصره  :شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنما و مشاور ،داوران،
تدوین و نگارش پایان نامه و مقررات برگزاری جلسه دفاعیه بر اساس
شیوه نامه های مصوب دانشگاه به انجام می رسد.
ماده  : 30ارزشیابی پایان نامه به صورت کیفی و بر اساس مصوبه
شورای آموزشی – پژوهشی دانشگاه به شرح زیر انجام می شود و نمره
آن در میانگین کل دانشجو محاسبه نمی شود.
عالی ()83-20

بسیارخوب ()81-81/33

خوب ()83-81/33

متوسط ()81-85/33

مردود (کمتر از )81


ماده  : 32مالك دانش آموختگی ،گذراندن کلیه واحدهاي دوره (283
واحد درسی) با کسب میانگین کل حداقل 82و موفقیت در دفاع از پایان
نامه ( 3واحد) است.
تبصره  :0اگر دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل ،حداقل  31واحد
درسی را که حداکثر  80واحد آن از دروس عمومی باشد ،با نمره قبولی
بگذراند و میانگین کل نمرات دروس گذرانده آن ،حداقل  82باشد ،می
تواند مدرك دوره کاردانی دامپزشکی را درخواست کند .در غیر این
صورت تنها گواهی واحدهاي گذرانده شده ،به وي داده خواهد شد.
تبصره  : 2اگر دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل ،بیش از واحدهاي
مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده ولی معدل کل
وي کمتر از  82باشد ،دانشگاه دروسی را مالك میانگین کل براي صدرو
مدرك کاردانی دامپزشکی قرار می دهد تا میانگین کل دانشجو در آن
دروس به  82برسد
تبصره  : 3اگر دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل حداقل  813واحد
درسی (شامل  22واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را
با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وي حداقل 82
باشد ،در این صورت می تواند مدرك کارشناسی علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی را دریافت کند در غیر این صورت به وي مدرك کاردانی
دامپزشکی یا گواهی واحد هاي گذرانده شده داده خواهد شد.
تبصره  : 4اگر دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل بیش از واحد هاي
مورد نیاز دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی را با نمره
قبولی گذرانده ولی معدل کل وي کمتر از  82باشد دانشگاه دروسی را
مالك میانگین کل براي صدور مدرك کارشناسی علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی قرار می دهد تا میانگین کل دانشجو در آن دروس به 82
برسد.
تبصره  : 5اینگونه دانشجویان با توجه به واحدهاي گذرانده مي
توانند برابر مقررات موجود به یكي از مقاطع كارداني دامپزشكي یا
كارشناسي علوم آزمایشگاهي دامپزشكي به ترتیب در آموزشكده یا
دانشكده دامپزشكي مجري این مقاطع تغییر رشته دهند.
ماده  : 33تاریخ دانش آموختگی دانشجو روز دفاع و کسب درجه قبولی
از پایان نامه است.
تبصره  :اگر دفاع از پایان نامه با موفقیت صورت گیرد دانش آموخته
موظف است حداکثر تا  85روز پس از برگزاري جلسه دفاعیه اصالحات
نهایی اعالم شده از طرف هیات داوران را اعمال و تحویل استاد راهنما
دهد ،استاد راهنما نیز حداکثر تا  85روز پس از دریافت اصالحات،
تایید یا عدم تایید آن را به گروه/دانشکده اعالم می کند .پس از
مهلت مقرر ،تاخیر در انجام فرآیند دانش آموختگی مشمول پرداخت
"جریمه مصوب" خواهد شد.
بخش پنجم  :نظارت بر اجراي شیوه نامه
ماده  : 34اگر دانشجو در زمان تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان
نامه مرتکب تخلف علمی (سرقت علمی ،جعل ،تقلب ،کپی برداري و مانند
این ها ) شود و مراجع ذیربط تخلف وي را تایید کنند از ادامه
تحصیل محروم و اخراج می شود.

تبصره  :احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیالت از
سوي دانشگاه موجب ابطال مدرك تحصیلی صادره خواهد شد.
ماده  : 35در مواردي که این آیین نامه-شیوه نامه مسکوت می باشد
ضوابط و مقررات کلی دانشگاه و وزارت در رابطه با دانشجویان سایر
رشته ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسب مورد قابل اجرا
می باشد.
ماده  : 36مسئولیت اجراي آیین نامه برعهده معاون آموزشی دانشکده
و نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی
دانشگاه است.
این آیین نامه با یک مقدمه ،پنج بخش 13 ،ماده و  50تبصره به
ترتیب در جلسه مورخ  8100/80/81شوراي آموزشی دانشکده و جلسه مورخ
== 8100/==/شوراي آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و براي کلیه
دانشجویان از ورودي سال تحصیلی  8100که در دوره دکتري عمومی
دامپزشکی تحصیل می کنند الزم االجراء است و تمام آیین نامه ها و
بخش نامه هاي مغایر با آن لغو و بال اثر اعالم می شود.

