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جامعتعداد سوال قابل پاسخگویی با کتاب راهنماینمره قبولیآزمون

(درصد61)چاپ اول سوال با108از 10866از 9655شهریور 

(درصد75)سوال با چاپ دوم 108از 10882از 9659بهمن

(درصد70)با چاپ دوم سوال108از 10876از 9757شهریور

(درصد68)سوال با چاپ سوم 108از 10874از 9755بهمن 

(درصد76)سوال با چاپ چهارم 100از 10076از9847شهریور 

(درصد59)سوال با چاپ چهارم 100از 10059از9940شهریور 

(درصد66)سوال با چاپ پنجم 100از 10066از9945اسفند 

(درصد74)سوال با چاپ پنجم 100از 10074از140038شهریور 

(درصد64)سوال با چاپ پنجم 100سوال از 10064از140036اسفند 

عملکرد کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی

www.Vetinfo.ir/Archive: برای دانلود فایل های تطبیق آزمون های قبلی به این لینک بروید

!دوره آزمون اخیر 9در 



!توجه
ش این فایل آخرین فایل تطبیقی است که با ویرای

.سوم کتاب راهنمای جامع نوشته می شود

سال از عرضه ویرایش سوم، چاپ و 3پس از گذشت 
پشتیبانی از آن برای همیشه متوقف گردید

!و دیگر بازنشسته شده است

ویرایش جدید کتاب راهنمای 1401از اواخر فروردین 
جلد 2در ( 4ویرایش )جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی 

.عرضه خواهد شد
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عرضه خواهد شد1401این پیشگفتار مرتبط با ویرایش جدید کتاب است که در سال 



:جلد عرضه می شود2ویرایش چهارم کتاب در 

:1جلد 
طیور و کنترل کیفی( + ماژور)فصل اصلی 6حاوی 

:2جلد 
سایر دروس( + ماژور)فصل اصلی 5حاوی 

www.Vetinfo.ir

از مشکالتی که در ویرایش سوم با آن مواجه بودیم قطور بودن کتاب و سختی صحافی بود، 
بطوری که دیگر امکان افزایش صفحات در یک جلد وجود نداشت

(مگر اینکه از جلد سخت یا گالینگور استفاده می شد که متاسفانه هزینه باالیی دارد)

جهت تعدیل هزینه های ! صفحه رسیده است1000از آنجاکه متن کتاب اکنون به بیش از 
صفحه از کتاب به ناحیه کاربری وبسایت منتقل 100چاپ و کاهش مشکالت صحافی، حدود 
.صفحه ای منتشر می شود450جلد 2خواهد شد و کتاب در 



(4)از آنجا که شماره صفحات کتاب در ویرایش جدید 
:کامالً متفاوت از گذشته خواهد بود

در این فایل تطبیق، تصاویر درسنامه های نسخه قدیمی 
.کتاب بدون درج شماره صفحه قرار گرفته است













!سوال زیبا و هوشمندانه ای بود
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در سواالتی که از شما میخواهد عبارت صحیح یا 
نه ناصحیح را پیدا کنید، بهترین روش حذف گزی

.است





!دیگه همه میدانیم که سالمونال اندوسپور ندارد









ود در استفاده می ش( گاهی هم سگ)اسمی است که در نشخوارکنندگان 
این اشتباه 1شود و طراح در گزینه استفاده می اسب به جای آن از کلمه 

گزینه انتخاب کرد 4با اینحال صحیح ترین پاسخی که می توان بین این . را انجام داده
.استهمان 





تغییر اگر بخشی از آن متن به هر دلیلی نیاز به. یک کتاب چاپ شده و به دست مخاطب رسیده است
چه راه حلی وجود دارد؟ ...( تغییر رفرنس، ایراد نگارشی؛ تایپی و)داشته باشد 

در متن کتاب راهنمای بار 21ما برای پوشش این مسئله ناحیه کاربری سایت را ایجاد کرده ایم و 

آن اشاره کرده ایم که حتما ناحیه کاربری چک شود تا درصورت اعمال تغییر از( بار1در هر فصل )جامع 
:در ناحیه کاربری سایت قرار گرفت1400مثال بخش زیر مطلبی است که در دی ماه .باخبر شوید

:و اما این سوال

ت که مشاهده می کنیم که گاهی حتی برخی مطالب در رفرنس های مختلف یکسان نیستند و نیاز اس
.مخاطب در جریان قرار گیرد

:در ناحیه کاربری متن زیر را قرار دادیم"1400ماه قبل از آزمون اسفند 9"برای این سوال نیز از 

.را برای زیبایی نساخته ایم و یکی از مهم ترین بخش های کتاب استناحیه کاربری وبسایت 
.شده استکتاب، حتی فصل ها و درسنامه هایی از کتاب نیز کال به این بخش منتقل( چهارم)در ویرایش جدید 

"واهد بود بگیرید که اهمیت آن گاهی از اهمیت متن کتاب بیشتر خجدیناحیه کاربری سایت را بسیار "

ر سایت هر نسخه اصلی از کتاب راهنمای جامع دارای یک الیسنس کد اختصاصی است که با فعال کردن آن د
.وِت اینفو به این ناحیه دسترسی پیدا خواهید کرد



سوال زیر هم اشاره هایی در کتاب شده ولی آن ها را در شمار تعداد2در 
:ندادیمقرارسوال تطبیقی 



99سوال شبیه به اسفند 

99سوال شبیه به شهریور 

:آزمون گذشته بودند2سوال نیز مشابه سواالتی از 2این 

: رجوع شود به آرشیو سواالت آزمون

قرار ندادیماین سواالت را در شمار سواالت تطبیقی 



به 4ش از آنجاکه فایل تطبیق این سری را به دلیل مشغله کاری آماده سازی ویرای
و این اسالید ! تطبیق زیر را در آن قرار دهیم2سرعت آماده کردیم، یادمان رفت 

مورد را نیز در شمار تعداد سواالت تطبیقی2این را در آینده اضافه کردیم و البته
!قرار ندادیم

(به دلیل اینکه از قبلِ این جریان، پوستر تطبیق طراحی شده بود)

!(عدد است66درواقع تعداد سواالت تطبیقی این آزمون با کتاب راهنمای جامع 
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