((شیوه نامه اجرایی آزمون های جامع علوم پایه و پیش درمانگاهی
دوره دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز))
تعریف و هدف
ماده  )1آزمون های جامع علوم پایه و پیش درمانگاهی برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی باهدف ارتقای کیفیت علمی
و آموزشی این دوره و ایجاد و حفظ معیارها و شاخص های کیفی آموزش دامپزشکی برگزارمی شود.
ماده  )2شرکت در آزمون جامع مطابق ماده  11آیین نامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی مصوب جلسه مورخ 1376 /04/08
شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری الزامی است .دانشجویانی مجاز به ادامه تحصیل در این دوره خواهد بود که
در آزمون جامع شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی گردند.
چگونگی آزمون
ماده  )3آزمون جامع علوم پایه پس از گذراندن حداقل  70واحد درسی و آزمون جامع پیش درمانگاهی پس از گذراندن حداقل
 130واحد درسی از دروس الزامی دکترای عمومی دامپزشکی برگزار می گردد .این آزمون ها سالی دوبار و در فاصله شروع هر نیمسال
تحصیلی تا بازه حذف و اضافه توسط معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی برگزار می شود.
تبصره :1طرح سواالت آزمون ها برعهده گروه های آموزشی دانشکده دامپزشکی است.
تبصره :2دروس آزمون جامع علوم پایه شامل دروس فهرست ذیل به ارزش  32واحد می باشد:
ردیف

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی

2

7

فیزیولوژی 2

3

2

بیوشیمی 1

2

8

فیزیولوژی 3

3

3

بیوشیمی 2

3

9

باکتری شناسی عمومی

3

4

آناتومی سیستماتیک2

3

10

ایمنی شناسی بنیادی

3

5

بافت شناسی 2

3

11

آسیب شناسی عمومی

4

6

فیزیولوژی 1

3

تبصره :3دروس آزمون جامع پیش درمانگاهی شامل دروس فهرست ذیل به ارزش  31واحد می باشد:
ردیف

نام درس

تعداد واحد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

باکتری شناسی اختصاصی وبیماری ها

4

7

تک یاخته ها وبیماری ها

2

2

قارچ شناسی ،مایکوتو کسینها وبیماری ها

3

8

بند پایان و بیماری ها

2

3

ویروس شناسی و بیماری ها

4

9

سم شناسی

2

4

آسیب شناسی اختصاصی

4

10

اصول فارماکولوژی بالینی

2

5

کرمهای گرد و بیماری ها

2

11

اصول تغذیه دام و طیور

2

6

کومهای پهن و بیماری ها

2

12

اصول اپیدمیولوژی

2

ماده  )4سوواالت آزمون جامع ترجیحا ههار گزینه ای اسوت و توسوط اع وای هیات علمی دانشوکده دامپزشوکی دانشوگاه تبریز بازای
هر واحد درسی حداقل یک سوال طرح و به طور محرمانه به معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی ارسال می شود.

شرایط شرکت در آزمون
ماده  )5شور شورکت در آزمون جامع علوم پایه اتمام  70واحد درسوی و آزمون جامع پیش درمانگاهی اتمام  130واحد درسوی به
تایید اداره آموزش دانشوکده دامپزشوکی و صودور معرفی نامه برای شورکت درآزمون جامع اسوت که دانشوجو هنگام تبت نام باید به
مجریان آزمون تسوولیم نماید .دانشووجو در کلیه دروس تعیین شووده برای آزمون جامع و آزمون پیش درمانگاهی باید نمره قبولی را
هنگام اخذ درس احراز کرده باشد.
ماده  )6هر دانشوجو در طول مدت مجاز تحصویل حداک ر می تواند دو بار در هرکدام از آزمون های جامع شورکت نماید و در صوورت
عدم قبولی از ادامه تحصویل در مقطع دکتری عمومی دامپزشوکی محروم می شوود .اینگونه دانشوجویان بر اسواس ماده  28آیین نامه
دوره دکتری عمومی دامپزشوکی می توانند .برحسوب مورد ،مدرک کاردانی دامپزشوکی یا کارشوناسوی علوم آزمایشوگاهی دامپزشوکی در
یافت نمایند.
ماده  )7غیبت موجه در آزمون های جامع جزو حداک ر نوبت شرکت در امتحان محسوب نمی شود مشرو به آنکه سنوات تحصیل
دانشجو از حداک ر مجاز تجاوز نکند.
تبصرره : 1دانشووجویی که به هر دلیل در یک نوبت هر یک از آزمون ها موفق نشووود فقط یک بار می تواند به شووکل مشوورو در
نیمسوال بعدی تبت نام و انتااب واحد نماید ولی در صوورت عدم موفقیت در آزمون بعدی واحدهای انتاابی وی حذف شوده و برای
آن نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی منظورخواهد شد.
تبصره : 2تشایص موجه بودن غیبت دانشجو در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی است.
ماده  )8شر قبولی درآزمون جامع داشتن حداقل  %50درصد نمره در هر دوره آزمون است.
ماده  )9اسامی قبول شدگان هر آزمون باید حداک ر  10روز بعد از آزمون توسط معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی اعالم شود.
ماده  )10این آیین نامه در  10ماده و  5تبصوره در جلسوه مورخ  1400/04/21شوورای آموزشوی – پژوهشوی دانشوکده به تصوویب
رسوید و برای کلیه دانشوجویان دوره دکتری عمومی دامپزشوکی که براسواس برنامه بازنگری شوده دکتری عمومی دامپزشوکی مصووب
 1395دانشگاه تحصیل می کنند ،الزم االجرا است و تمام آیین نامه و باشنامه های مغایر با آن لغو و بال اتر اعالم می شود.

