تعداد سوال قابل پاسخگویی آزمون بهمن  97توسط کتاب

راهنمای جامع علوم پایه
چاپ سوم
دکترای دامپزشکی

 74از 108

!Do It Once, Do It Right. Get It Over With

دانلود پیدیاف تطبیق سؤاالت و نکات تکمیلی آزمونها:
www.Vetinfo
.ir

www.Vetinfo.ir
Telegram: @Vetinfo

@Vetinfo
@Vetinfo

 +ناحیه کاربری وبسایت

راهنمای جامع علوم پایه
دکترای دامپزشکی

چاپ سوم

تدوین و گردآوری:

علیرضا خدایی
www.Vetinfo
.ir

ریحانه منوچهری
رضوان حمیلی
پانیذ تهذیبی

تطبیق و تحلیل سواالت آزمون بهمن 97
با کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی چاپ سوم
 +ناحیه کاربری وبسایت
مطالب بررسی شده در این فایل:
 تعداد سوال هر درس در آزمون بهمن 97
 تطبیق سواالت آزمون بهمن  97با کتاب
 تحلیل سبک سواالت آناتومی
 تحلیل سبک سواالت بیوشیمی ،بافتشناسی،
انگلشناسی و فارماکولوژی
 تحلیل سبک سواالت فیزیولوژی و آسیبشناسی
 تحلیل سبک سواالت ویروس ،باکتری ،ایمنی
بهداشت و پرورشها و سایر دروس
 بررسی حدنصاب آزمونها در  2سال اخیر و
عملکرد کتاب راهنمای جامع علوم پایه

 جمعبندی نهایی
 توضیحی درباره انتشار ویرایش جدید کتاب

ارائهای از گروه آموزشی Vetinfo
www.Vetinfo
.ir

توجه !
کتاب راهنمای جامع نباید تنها منبع مطالعه برای آزمون باشد
و به هیچ عنوان جای کتب و جزوات اختصاصی هر درس را
نخواهد گرفت.

تعداد سواالت هر درس در
آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن 97
آناتومی

 13سوال

بیوشیمی

 6سوال

بافتشناسی

 6سوال

فیزیولوژی

 9سوال

فارماکولوژی

 7سوال

ایمنیشناسی

 3سوال

انگلشناسی

*

 11سوال

باکتریشناسی

 7سوال

ویروسشناسی

 4سوال

آسیبشناسی

 8سوال

بهداشت ،پرورش و تغذیه دام

 9سوال

بهداشت ،پرورش و تغذیه طیور

 4سوال

ماهیشناسی ،تکثیر و پرورش ماهی

 4سوال

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

 4سوال

بهداشت و صنایع شیر

 2سوال

صنایع مواد غذایی با منشأ دامی

 2سوال

ژنتیک حیوانی

 2سوال

فیزیک پزشکی

 2سوال

زبان تخصصی

 2سوال

قارچشناسی

 2سوال

جانورشناسی

 1سوال

تعداد سواالت انگلشناسی  2عدد بیشتر از تعداد کل واحدهای این مبحث بود.
و تعداد سواالت جانورشناسی از  3سوال به  1سوال کاهش پیدا کرده بود.

Vetinfo

 -2رجوع شود به فصل پاتولوژی بخش
نئوپالزیها (تومور)

 -5رجوع شود به توضیح سوال
 33صفحه 433
 -6رجوع شود به درسنامه
صفحه 431

 -7دوره پیش از شیرگرفتن از نظر تلفات و دوره
خشکی از نظر کاهش باروری و تولید شیر حائز
اهمیت است .درسنامه سوال  2صفحه  426و 431

بررسی بیشتر  :8گوگرد و باندهای دیسولفیدی
در ساختمان مو اهمیت دارند ،زینک بیشتر در
ترمیم مو و افزایش رشد آن نقش دارد.
 -9مرتبط با اطالعات عمومی!
کاتابولیسم = شکسته شدن /
آنابولیسم = تولید شدن – رجوع
شود به استفاده از کلمه کاتابولسیم
در فصل بیوشیمی (کاتابولسیم گابا
یا بازهای پورینی) یا فصل
فیزیولوژی (کاتابولیسم پروتئینها)

کادرهای نارنجی :مطالبی که در کتاب راهنمای جامع به صورت غیرمستقیم به آنها اشاره شده ولی
نیاز به تکمیل درسنامه دارند( .این موارد در شمار تعداد سوال تطبیقی قرار نگرفتهاند)

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

تحلیل سبک سؤاالت بخش آناتومی:
بخش آناتومی این آزمون دشوار بود .البته این دشواری از نظر
گستردگی مباحث طرح شده بود نه پیچیدگی علمی .به نظر میآید
که طراحان سواالت این فصل از دانشجو انتظار دارند که دروس
آناتومی پایه ،آناتومی مقایسهای  1و  2و جنین شناسی را در حد
آزمون پایان ترم خود مسلط باشند که خب کار دانشجویان را
سختتر کرده و موارد زیر گویای این حرف است:
 تاکید روی آناتومی پرندگان که در گذشته اکثراً از دستگاه
تولیدمثلی سوال میشد و در این آزمون به سایر ارگانها رسید.
 تسلط روی تصاویر و توانایی تحلیل آنها (مثل سایز متفاوت
بخشهای معده در گاو و گوسفند یا سایر موارد مقایسهای)
 دانستن اینکه کدام برجستگیهای استخوانی از روی پوست قابل
لمس نیستند!
 مباحث جدید از جنین شناسی و ماهیچههای المی و...
اگر این روند ادامه داشته باشد و تمایل دارید که هر  13سوال بخش
آناتومی را پاسخ دهید ،بهتر است که از مدتها قبل کتب آناتومی
پایه ،آناتومی مقایسهای  1و  2و جنین شناسی خود را آماده کنید و
از ابتدا شروع به مطالعه کنید! چراکه به تازگی الگوی طرح سواالت
این فصل تغییر کرده و هر سری مطالب کامالً جدیدی اضافه میشود.
پیشنهاد :در صورتیکه زمان زیادی برای مطالعه آناتومی نگذاشتهاید ،شاید بهتر باشد
که آزمون را با سؤاالت این بخش شروع نکنید و ابتدا دروس دیگری را پاسخ دهید تا
از استرس شروع آزمون کاسته شود.
www.Vetinfo
.ir

 -12رجوع شود به درسنامه سوال
 76صفحه 444

 -13رجوع شود به درسنامه سوال  40صفحه 435
و جدول سوال  81صفحه  445بخش اسیدوز و
نکته آخر درسنامه سوال  47صفحه 437
 -14رجوع شود به درسنامه
سوال  25صفحه 455

 -17رجوع شود به جدول صفحه 452

 -18رجوع شود به تصویر صفحه  10که در ناحیه سر بجای
کرانیال ،کودال از روسترال ،کودال استفاده شده .در سر از
عبارت موقعیت سری استفاده نشده و پوزهای گفته میشود.
 -19رجوع شود به تصویر سوال  13صفحه
 – 13از روی تصویر و حذف گزینه میتوان
شکل استخوانها را تشخیص داد.
 -20رجوع شود به جدول سوال 27
صفحه 17

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

 -22رجوع شود به صفحه  22بخش
نکات تکمیلی ماهیچههای اندام لگنی

 -23رجوع شود به جدول سوال 61
صفحه 24

 -27رجوع شود به سوال 35
صفحه 18

 -29رجوع شود به جدول صفحه 54

 -31رجوع شود به سواالت احتمال
بخش ژنتیک مثل سوال  22و
اطالعات دوره دبیرستان – احتمال
هربار دختر یا پسر شدن ½ است و
حاال  4بار باید ½ را ضرب کنیم.

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

راهنمای جامع علوم پایه
دکترای دامپزشکی
مسیر خود را هوشمندانه انتخاب کنید...

…Be Different

کانال و وبسایت:
www.Vetinfo
.ir

www.Vetinfo.ir
Telegram: @Vetinfo

تحلیل سبک سؤاالت بخش بیوشیمی ،بافتشناسی،
انگلشناسی و فارماکولوژی:
بخش بیوشیمی این آزمون سواالت به قول معروف جون داری! داشت و
طراح آن فرد باتجربهای بوده .شما با مطالعه دقیق کتاب راهنمای جامع
(چاپ سوم) تمامی سواالت این بخش را (بجز 1مورد) میتوانستید پاسخ
دهید .سواالت طرح شده از مباحث مسیرها و چرخههای بیوشیمیایی هم
نیاز به فهم دقیق این مطالب داشت.
بخش بافتشناسی حدوداً سادهتر از آزمون قبل بود و با کمک کتاب
راهنمای جامع اکثر سواالت آن قابل پاسخگویی بود.
یک سنتشکنی در بخش انگلشناسی رخ داد که نسبتاً قابل پیشبینی
بود .در گذشته تمام سواالت این فصل تکراری بود و بدون مطالعه
درسنامههای کتاب و فقط با حفظ گزینه میتوانستید این بخش را 100
بزنید!
اما در این آزمون سواالت جدیدی اضافه شد و افرادی که عالوه بر تستها،
درسنامههای کتاب راهنمای جامع و ناحیه کاربری سایت را مطالعه کرده
بودند به راحتی به  10سوال از  11سوال این بخش پاسخ میدادند.
بخش فارماکولوژی این آزمون حدوداً در سطح آزمون گذشته بود و هم
سواالت ساده -متوسط و هم سخت داشت .در مواردی نیز سوال مشابه
سالهای گذشته طرح شده بود ولی با تغییر کوچکی در صورت سوال ،پاسخ
نهایی متفاوتی درنظر طراح بود.
www.Vetinfo
.ir

توجه !
منابع آزمون پیشدرمانگاهی از کتب رفرنس اصلی،
مطالب تدریسی اساتید و منابعی است که احتماالً در
آینده توسط مرکز آزمون دانشگاه معرفی میشوند.

کتاب راهنمای جامع براساس سواالت آزمونهای
پیشدرمانگاهی  14سال دانشگاه تدوین شده و مکملی
برای مطالعه دروس است.
این کتاب (هر اندازه هم کارایی باالیی داشته باشد)
نباید تنها منبع مطالعه شما برای دروسی که در  7ترم
تحصیل خود گذراندهاید باشد.

 -32رجوع شود به بخش مبانی
ژنتیک و سواالت حل شده با جدول
پانت در این فصل

 -33رجوع شود به درسنامه سوال
 23صفحه 518

 -34رجوع شود به درسنامه سوال 7
صفحه 515

 -35رجوع شود به درسنامه سوال
 51صفحه 507

 -36رجوع شود به درسنامه
سوال  28صفحه 503

 -37رجوع شود به درسنامه
سوال  24صفحه 502

 -38رجوع شود به درسنامه
سوال  50صفحه 506
 -39رجوع شود به جدول سوال
 1صفحه  ،452بخش کنجاله کلزا
و بو و طعم ماهی مانند آن به
دلیل وجود تریمتیل آمین
 -40رجوع شود به درسنامه
سوال  3صفحه  526کتاب
 -41رجوع شود به درسنامه
سوال  3صفحه 570

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

 -42رجوع سوال به درسنامه
سوال  21صفحه  575و درسنامه
فرمهای مختلف اولتراسونوگرافی
 -43رجوع شود به درسنامه سوال 41
صفحه 135

 -44رجوع شود به درسنامه سوال 46
صفحه 136

 -46رجوع شود به جدول سوال 74
صفحه  144یا ناحیه کاربری وبسایت
– بخش اول درسنامههای آزمون
بهمن  – 96درسنامه سوال 17
 -47رجوع شود به جدول صفحه 126
 -48رجوع شود به ناحیه کاربری
وبسایت – درسنامههای آزمون
شهریور  – 97درسنامه سوال 20
 -49رجوع شود به جدول سوال
 113صفحه 291

 -50رجوع شود به ناحیه کاربری وبسایت – بخش
درسنامههای آزمون شهریور  – 97درسنامه سوال
 :62انگلهای دارای مهاجرت قلبی و ریوی
 -51رجوع شود به درسنامه سوال 31
صفحه 272
 -52رجوع شود به درسنامه سوال 15
صفحه 267
 -53رجوع شود به درسنامه سوال
 169صفحه 301
 -54رجوع شود به درسنامه سوال
 104صفحه 290

کادرهای نارنجی :مطالبی که در کتاب راهنمای جامع به صورت غیرمستقیم به آنها اشاره شده ولی
نیاز به تکمیل درسنامه دارند( .این موارد در شمار تعداد سوال تطبیقی قرار نگرفتهاند)

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

راهنمای جامع علوم پایه
دکترای دامپزشکی
www.Vetinfo
.ir

با آمادگی بیشتر وارد بخش درمانگاهی شوید...

@Vetinfo

@Vetinfo

پوشش کامل دروس علوم پایه دکترای دامپزشکی
مکملی مناسب برای آمادگی سنجشهای جامع و آزمونها
درسنامههای جامع و کاربردی با استناد به منابع علمی معتبر
کانال و وبسایت:

www.Vetinfo.ir
Telegram: @Vetinfo

تحلیل سبک سؤاالت بخش فیزیولوژی و آسیبشناسی:
تعدادی از سواالت بخش فیزیولوژی دشوار بود و تأکید زیادی رو مباحث
قلب ،عروق و خون شده بود .درصورتیکه مطالب ناحیه کاربری وبسایت و
تصاویر کتاب را هم در کنار متن مطالعه میکردید 6 ،سوال از  9سوال این
بخش را پاسخگو بودید( .بازهم تأکید میشود که ناحیه کاربری سایت و
تصاویر کتاب ،اهمیتی کمتر از متن ندارند و باید همه را بررسی و مطالعه
کرد) همچنین بازهم شاهد سواالتی بودیم که با یک بی دقتی کوچک
یک
باعث اشتباه زدن تست میشد (مثل اینکه حواسمون باشه
هورمون آزاد کننده گنادوتروپین است نه یک هورمون گنادوتروپینی و
خاصیت این هورمونها را ندارد)
سوال مرتبط با گلوکاگن هم دارای  2پاسخ صحیح بود.
نیمی از سواالت بخش پاتولوژی متوسط تا آسان و نیم دیگر دشوار بودند.
در برخی از سواالت این بخش نیاز بود که مطالب را تحلیل کنید و به
همین دلیل مقداری سطح باالتری از آزمون گذشته داشت .مثالً درباره
سوال ضایعات گلومرولی بتوانید این تحلیل رو در ذهن خود انجام دهید که
گلومرول نقش فیلتراسیون خون را دارد ولی اجازه عبور پروتئین را
نمیدهد پس وقتی دچار عارضه شود و سطوح آن آسیب ببیند ممکن
است پروتئین هم در ادرار وارد شود .در برخی از سواالت هم با استفاده از
روش حذف گزینه به جواب میرسیدید.
www.Vetinfo
.ir

بررسی بیشتر  :56صورت سوال
نسبت به نمونههای مشابه آزمون
های قبل تغییر کرده و روی طوالنی
اثر بودن تاکید دارد.

 -58از طریق حذف گزینه (گزینه الف:
توضیحات سوال  25صفحه ( )207گزینه ب و
د :توضیحات سوال  131صفحه )230
 -59رجوع شود به درسنامه صفحه
 49صفحه 213

 -60رجوع شود به درسنامه ابتدای
صفحه 222

 -61رجوع شود به جدول سوال  111صفحه 226
بخش پرازیکوانتل یا از طریق حذف گزینه
 -62رجوع شود به توضیح سوال 9
صفحه 203

 -63رجوع شود به بخش دوم درسنامههای
آزمون بهمن  96در ناحیه کاربری وبسایت
(سیستم رنین آنژیوتانسین و هورمون
ناتریورتیک دهلیزی)

 -64رجوع شود به ناحیه کاربری
وبسایت ،بخش درسنامههای آزمون
شهریور  ، 97سوال  ،53توضیح منحنی
انحالل اکسیژن – هموگلوبین و اثر بوهر

کادرهای نارنجی :مطالبی که در کتاب راهنمای جامع به صورت غیرمستقیم به آنها اشاره شده ولی
نیاز به تکمیل درسنامه دارند( .این موارد در شمار تعداد سوال تطبیقی قرار نگرفتهاند)

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

 -66رجوع شود به درسنامه
سوال  14صفحه 158

 -67رجوع شود به درسنامه سوال 19
و  21صفحه 159

 -68رجوع شود به تصویر صفحه
 170بخش مربوط به بازجذب آب

 -69رجوع شود به درسنامه سوال  137صفحه
( 188هم گزینه الف صحیح است و هم گزینه ب)
صحت این موضوع را میتوانید در رفرنس
فیزیولوژی کانینگهام یا گایتون مطالعه نمایید.
 -70رجوع شود به جدول جامع هورمونها
صفحه  185و  GnRH( 186باعث آزاد
شدن هورمونهای گنادوتروپینی میشود)

 -71رجوع شود به درسنامه
فیلتراسیون گلومرولی خون
صفحه  171و 172

 -72رجوع شود به درسنامه سوال
 62صفحه 406
 -73رجوع شود به درسنامه سوال 1
صفحه  384و درسنامه سوال 2
صفحه 385

کادرهای نارنجی :مطالبی که در کتاب راهنمای جامع به صورت غیرمستقیم به آنها اشاره شده ولی
نیاز به تکمیل درسنامه دارند( .این موارد در شمار تعداد سوال تطبیقی قرار نگرفتهاند)

کانال تلگرام@Vetinfo :
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 -74رجوع شود به درسنامه سوال 51
صفحه  402و جدول صفحه  403جهت
حذف گزینه اکسیداز ،لیپاز ،فسفولیپاز

بررسی بیشتر  SCC :75به دلیل نوع و محل عارضه،
تومورهایی هستند که  invasionآنها رایجتر است،
ولی درصورتیکه با این تهاجم به عروق لنفاونی و خونی
دسترسی پیدا کند ،متاستاز رخ داده و کشنده میشوند.
درسنامه صفحه  397و توضیحات سوال  40و 47
بررسی بیشتر  :77در مسمومیت با سرب ابتدا سدخونی
مغزی تخریب شده ،سپس سرب به داخل نورونها رفته
و باعث تجمع  Caو آپوپتوز (مرگ) نورون میشود.
رجوع شود به درسنامه سوال  101صفحه
 -78رجوع شود به درسنامه سوال
 119صفحه 422

 -79رجوع شود به درسنامه سوال
 24صفحه  391و 392

 -80رجوع شود به درسنامه سوال
 67صفحه 372

 -81رجوع شود به درسنامه سوال
 36صفحه 363

 -82رجوع شود به جدول بیماریهای
مهم ویروسی که به تیپ  Aاشاره شده.

کادرهای نارنجی :مطالبی که در کتاب راهنمای جامع به صورت غیرمستقیم به آنها اشاره شده ولی
نیاز به تکمیل درسنامه دارند( .این موارد در شمار تعداد سوال تطبیقی قرار نگرفتهاند)

کانال تلگرام@Vetinfo :

وبسایتwww.Vetinfo.ir :

راهنمای جامع علوم پایه
دکترای دامپزشکی
...با آمادگی بیشتر وارد بخش درمانگاهی شوید
@Vetinfo
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تحلیل سبک سؤاالت سایر بخشها:
سواالت بخش ویروسشناسی ،باکتریشناسی و ایمنیشناسی اکثر ًا
مناسب بودند و با مطالعه چاپ سوم کتاب راهنمای جامع حدوداً  12سوال
از  14سوال این بخشها را میتوانستید پاسخ دهید.
در بخش بهداشت و پرورش دام بازهم سواالت دوپهلو و دشوار وجود
داشت ولی نسبت به  2سری گذشته ،سواالت واضحتری طرح شده بود.
بخش تکثیر و پرورش ماهی ،ماهی شناسی نسبتاً دشوار و بخش تکثیر
و پرورش طیور هم در حد متوسط بودند.

کتاب راهنمای جامع حدود  60تا  65درصد تستهای مجموع این  3فصل
را پوشش میداد .با توجه به گستردگی مطالب موجود در مباحث تکثیر و
پرورش دام ،ماهی و طیور ،مطالعه تکمیلی برای این بخشها مفید واقع
خواهد شد ،البته این موضوع برای تمام دروس صادق است و اگر هدف
کسب نمره کامل از درسها را دارید بایستی مطالعه خود را گستردهتر کنید.
(با مطالعه  70صفحه از کتاب راهنمای جامع میتوانستید  65درصد
سواالت این  3فصل را پاسخ دهید ولی برای پاسخ دادن  35درصد دیگرِ
سواالت ،نیاز به مطالعه جزوات این دروس و مطالب تکمیلی بود)
بخش بهداشت و صنایع شیر ،کنترل کیفی بهداشتی مواد غذایی و
بخش صنایع مواد غذایی سواالت به نسبت سادهتری داشتند و کتاب
راهنمای جامع اکثریت این موارد را پوشش میداد .بخش ژنتیک هم در
حد دبیرستان بود و از اصطالحات اختصاصی استفادهای نشده بود.
www.Vetinfo
.ir

 -83رجوع شود به درسنامه
سوال  22صفحه 360

 -85رجوع شود به درسنامه
سوال  7صفحه 316

 -87رجوع شود به درسنامه سوال
 106صفحه 348
 -88رجوع شود به درسنامه سوال  37صفحه  325بخش
تست اورهآز و توضیح سوال  39صفحه  325یا جدول سوال
 1صفحه ( 315سالمونال اورهآز – و پروتئوس اورهآز  +است)
 -89رجوع شود به درسنامه
سوال  68صفحه 336
 -90رجوع شود به درسنامه سوال
 70صفحه 338
 -91رجوع شود به درسنامه
سوال  12صفحه 240
 -92رجوع شود به جدول سوال
 6صفحه 237
 -93رجوع شود به درسنامه
سوال  42صفحه 249
 -94رجوع شود به جدول سوال
 56صفحه 278

کانال تلگرام@Vetinfo :
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 -95رجوع شود به درسنامه سوال
 92صفحه 286

 -96رجوع شود به درسنامه سوال
 35صفحه 273

 -97رجوع شود به درسنامه سوال
 39صفحه 274

 -98رجوع شود به جدول جامع بیماریهای
باکتریایی صفحه  – 351مثالً کلستریدیوم
شووآی ،کلستریدیوم سپتیکوم و...
 -99رجوع شود به درسنامه سوال 8
صفحه 73

 -101رجوع شود به درسنامه سوال 65
صفحه ( 95شبکیه همان رتینا است)

 -102رجوع شود به توضیح سوال 84
صفحه 100

 -103رجوع شود به درسنامه سوال
 111صفحه 114
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 -104رجوع شود به درسنامه سوال 117
صفحه 119

 -106رجوع شود به درسنامه صفحه 476
بخش مقدار اکسیژن محلول مناسب برای
ماهیان سردابی و گرمابی – البته با اطالعات
دوره راهنمایی هم قابل پاسخگویی بود!

بررسی بیشتر  :108واضح است که ماهیها براساس
ویژگیهای میکروبی طبقهبندی نمیشوند! گزینه
الف مربوطه طولهای ماهی است .مثل طول چنگالی
– گزینه ب مربوط به تعداد بالهها و فلس است.

تعداد کادرهای زرد رنگ = 74
تعداد کادرهای نارنجی رنگ = 6

www.Vetinfo
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عملکرد کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی
در  4دوره آزمون اخیر:
آزمون

حدنصاب نمره
قبولی

تعداد سوال قابل پاسخگویی با کتاب راهنمای جامع

شهریور 96

 55از 108

 66سوال با چاپ اول

بهمن 96

 59از 108

 82سوال با چاپ دوم

شهریور 97

 57از 108

 76سوال با چاپ دوم

بهمن 97

؟
هنوز اعالم نشده

 74سوال با چاپ سوم

برای دانلود فایلهای تطبیق آزمونهای قبلی به این لینک برویدwww.Vetinfo.ir/Archive :

جمعبندینهایی
آزمون بهمن  ۹۷با شرایط متفاوتی نسبت به آزمونهای گذشته برگزار
شد .با توجه به مشکالتی که در روند آزمون شهریور  ۹۷رخ داده بود و
اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان را به همراه داشت ،در این آزمون
اقداماتی در جهت کاهش تخلفات انجام شد
این اقدامات شامل پخش دفترچههای سؤال با ترتیب سؤال متفاوت و
افزایش نظارت هنگام برگزاری آزمون بود
تعداد سؤاالت کامالً تکراری این آزمون نسبت به گذشته کاهش پیدا
کرده بود .شاید از عللی که باالی  4۹0نفر از شرکت کنندگان در
نظرسنجی ما ،این آزمون را دشوارتر از آزمونهای گذشته میدانستند،
سبک جملهبندی و طراحی گزینهها بود .گاهی این سبکِ استفادهشده
باعث تردید دانشجو در انتخاب گزینه میشد.
مثالً بجای کلمه تعداد باله و فلس ماهیان که همیشه استفاده میشد ،طراح
استفاده کرده بود که معادل هم هستند( .البته
از کلمه
استفاده از این کلمات ایرادی نداشته و یک دانشجوی دوره دکترای
عمومی بایستی با اصطالحات اصلی آشنا باشد .این مطلب فقط ازنظر
مقایسه با آزمونهای گذشته بیان شده) ،یا هنگامیکه سوالی طرح میشود
که به اشتباه  2پاسخ صحیح دارد ،از تمرکز شرکتکنندگان کاسته شده
و ممکن است زمان زیادی را صرف تصمیمگیری نهایی کنند.
سؤاالتی که برای پاسخگویی نیاز به تحلیل داشته و مفهومیتر بودند هم
بیشتر شده بود( .مثالً برخی از سؤاالت دروس آناتومی ،فیزیولوژی،
بهداشت و پرورشها ،پاتولوژی و بیوشیمی)
ولی در عوض دروس فارماکولوژی ،ویروسشناسی ،ایمنیشناسی،
باکتریشناسی ،بافتشناسی ،انگل شناسی ،کنترل کیفی ،صنایع شیر و
مواد غذایی و ...سطح مناسبی داشتند.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است باگذشت زمان
سطح آزمونها نیز افزایش پیدا کند (خصوصاً هنگامیکه تعداد
ورودیهای رشته بسیار باال رفته) و هدف هم احتماالً این است که
باعث شوند افراد با جدیت بیشتر دروس خود را مطالعه کنند و با
سواد باالتری وارد بخش درمانگاهی رشته شوند .حال آیا این روش
در نهایت نتیجه مناسب و راهگشا دارد یا خیر بحث دیگریست و
نیاز به بررسیهای بیشتر و دوطرفه دارد.
(پروفسور نوری درباره اینچنین مسائلی نوشتهی زیبایی به حکیم مهر ارسال
کردهاند که با کلیک روی این بخش میتوانید آنرا مشاهده کنید)

با مطالعه دقیق کتاب راهنمای جامع علوم پایه (چاپ سوم) و ناحیه
کاربری سایت میتوانستید بیش از  ۷4سؤال این آزمون را پاسخ
دهید که تمام مواردِ تطبیقی در این فایل پیدیاف مشخص شدهاند.

" از راهکارهایی که میتواند دانشجویان را در آمادگی آزمون
دورههای بعد و کاهش استرس ناشی از آن یاری کند؛ مشخص
بودن رفرنسها و منابع آزمونی است که توسط مرکز آزمون
دانشگاه تعیین میشود .معرفی رفرنسها اگر اصولی و از روی
منطق باشد و به زمانی که برای دانشجو باقی مانده توجه شود ،عالوه
بر بهتر شدن شرایط ،نظم مشخصی برای آمادگی آزمون ایجاد
خواهد کرد "
این کتاب در شرایطی تدوین شد که متن یکپارچه و قابل اطمینانی برای
آزمون وجود نداشت و تمامی سعی خود را کردیم که کتابی با کیفیت
باال و در سطح مقطع تحصیلی دکترا آماده کنیم تا مکملی برای مطالعه
دانشجویان باشد و آنها را از حس ناخوشایند بالتکلیفی برهاند.
در انتها اگر کتاب راهنمای جامع شما را در مسیر دشوار آمادگی آزمون
یاری کرده بود ،ما را نیز از دعای خیر خود فراموش نکنید.
علیرضا خدایی

توجه !
منابع آزمون پیشدرمانگاهی از کتب رفرنس اصلی،
مطالب تدریسی اساتید و منابعی است که احتماالً در
آینده توسط مرکز آزمون دانشگاه معرفی میشوند.

کتاب راهنمای جامع براساس سواالت آزمونهای
پیشدرمانگاهی  14سال دانشگاه تدوین شده و مکملی
برای مطالعه دروس است.
این کتاب (هر اندازه هم کارایی باالیی داشته باشد)
نباید تنها منبع مطالعه شما برای دروسی که در  7ترم
تحصیل خود گذراندهاید باشد.

آیا ویرایش جدید کتاب راهنمای جامع منتشر
خواهد شد؟
مطالب مرتبط با ویرایش جدید از یکسال گذشته در دست
تألیف بوده و بخش بسیار زیادی هم آماده شده .در تالش
هستیم تا ویرایش جدیدی ،با ارتقای سطح علمی کتاب به
همراه مطالب ،سواالت ،فصول و ویراستاری جدید عرضه
شود تا همگام با تغییرات پیش رفته باشیم و متن کتاب به
استانداردهای الزم نزدیکتر شود.
ویرایش جدید کتاب در خرداد سال  98منتشر خواهد شد و
اطالعرسانی آن در سایت و کانال گروه قرار میگیرد.
اگرهم از توان آمادهسازی هزینههای کاغذ و چاپ که به بیش از
 450درصد ! نسبت به سال گذشته رسیده برنیامدیم ،راههای دیگری را
جهت عرضه کتاب امتحان خواهیم کرد.

چاپ نسخه فعلی کتاب تا زمان انتشار ویرایش جدید
متوقف شده و عرضهای انجام نمیشود.
اخبار تکمیلی در سایت و کانال:

www.Vetinfo.ir
Telegram: @Vetinfo
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