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 آیین نامه اجرایی آزمون جامع پیش درمانگاهی

 دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی

 دانشگاه شهید چمران
 

 :تعریف و هدف
آزمونی نامیده می شود،   »  آزمون جامع « آیین نامه به اختصار     آزمون جامع پیش درمانگاهی که در این        :1ماده  

است عمومی برای دانشجویان دوره دکتری دامپزشکی و هدف آن ارتقای کیفیت علمی، آموزشی این دوره و                  
 .ایجاد و حفظ معیارها و شاخص های کیفی آموزش دامپزشکی است

 
 343وره دکتری عمومی دامپزشکی مصوب جلسه        آیین نامه د  11شرکت در آزمون جامع مطابق ماده         :2ماده  

مجاز به ادامه تحصیل در این دوره          دانشجویانی   . شورای عالی برنامه ریزی الزامی است      8/4/1376مورخ  
 .خواهند بود که درآزمون جامع شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی گردند

 
 :چگونگی آزمون

 ،و قبل از ورود به مرحله درمانگاهی      پیش درمانگاهی   ان مرحله   پس از پای    وآزمون جامع سالی دوبار       :3ماده  
 مطابق برنامه دوره     به شرح پیوست   تحت نظارت کمیته برگزارکننده آزمون جامع و از دروس پیش درمانگاهی          
 .دکتری عمومی دامپزشکی مصوب شورای عالی برنامه ریزی به عمل می آید

 
 توسط اعضای هیأت علمی دانشکده، به ازای هر        کهزینه ای است    گ ترجیحاً چهار سؤاالت آزمون جامع      :4ماده  

 کمیته  .واحد درسی یک سؤال طرح و به طور محرمانه به معاونت آموزشی دانشکده ارسال می شود                      
 .آماده می سازد جامعسؤاالت را برای آزمون  ،برگزارکننده

 
 سه و ی آموزشی  گروههاانانشکده، مدیرکمیته برگزار کننده آزمون جامع متشکل از معاون آموزشی د :5ماده  

حداقل دارای    که  ،پژوهشی دانشکده می باشد  ونفر از اعضای هیأت علمی دانشکده به انتخاب شورای آموزشی          
 .باشند پژوهشی –آموزشی مرتبه استادیاری و سه سال سابقه 

 . دبیر کمیته و برگزار کننده آزمون معاون آموزشی دانشکده می باشد:تبصره

 
 :ایط شرکت در آزمونشر

   . استپیش درمانگاهیشرط شرکت در آزمون جامع، اتمام مرحله  :6ماده 

 واحد دروس پیش     137 واحد از     132شود که حداقل       دانشجویی واجد شرایط محسوب می        :تبصره
 .باشدو تقاضای کتبی خود را در زمان مقرر اعالم نموده درمانگاهی را با موفقیت گذرانده 

 
ر دانشجو در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر می تواند سه بار در آزمون جامع شرکت نماید و در                     ه :7ماده  

 با اینگونه دانشجویان. صورت عدم قبولی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی محروم می شود

»١« 



 .نامه ریزی رفتار می شودمطابق مواد آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب شورای عالی بر

 
غیبت موجه در آزمون جامع، مشروط بر آنکه سنوات تحصیل دانشجو از حداکثر مجاز تجاوز                  :8ماده  

 .محسوب نمی شودآزمون جامع نکند، جزء حداکثر نوبت شرکت در 

 تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در آزمون جامع بر عهده شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده                    :تبصره
 .ستا

 
  نفر اول شرکت کننده     10 درصد نمره میانگین نمرات      70 حداقل   کسبشرط قبولی در آزمون جامع        :9ماده  
 .است

 .استجامع الزامی  در هر دوره آزمون 100 برمبنای 50کسب حداقل نمره بهر حال : تبصره

الک قبولی کسب    نفر باشند م   10 در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در آزمون جامع کمتر از             :تبصره
 . خواهد بود100 بر مبنای 50حداقل نمره 

 
 .کمیته برگزار کننده اعالم می شوددبیر  روز بعد توسط 3حداکثر جامع اسامی قبول شدگان هر آزمون :10ماده 

 
دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون جامع  نگردند یا به دالیل موجهی در آزمون                      :١١ماده  

 واحد از دروس بهداشت و بازرسی         12ت ننمایند، فقط برای یک نیمسال حق انتخاب حداکثر             جامع شرک 
گوشت، کلینیکال پاتولوژی، اصول معاینه دام، اصول جراحی و هوشبری و بیماریهای اندام حرکتی از دروس                  

 .مرحله درمانگاهی را دارند

دروس پیش درمانگاهی و سپس دروس        اند در انتخاب واحدها، ابتدا           این دانشجویان  موظف     :1تبصره  
 .های آتی را در اولویت قرار دهند درمانگاهی پیشنیاز دروس نیمسال

 چنانچه دانشجو نتواند در آزمون جامع نمره قبولی را کسب نماید اخذ واحدهای فوق و                    :2تبصره  
 .کسب نمره قبولی در آنها هیچ گونه حقی جهت ادامه تحصیل دانشجو ایجاد نمی کند

 
 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده      22/6/85تبصره در جلسه مورخه       7 ماده و    11 این آیین نامه در     :12ه  ماد

برمبنای آیین نامه اجرایی دانشجویان دوره دکترای دامپزشکی مصوبه          دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز       
 گرفت که از سال تحصیلی       شورای عالی برنامه ریزی تدوین و مورد تصویب قرار         13/2/77مورخه  356جلسه

 قابل اجرا می باشد و از این تاریخ به بعد کلیه بخش نامه ها و آیین نامه های مغایر با آن برای                          به بعد  85-84
 .این دسته از دانشجویان لغو می شود
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 دکتر مسعود قربانپور
 رئیس دانشکده دامپزشکی

 
                                   دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکالیی   دکتر حسین نجف زاده                    

 معاون آموزشی دانشکده                                               معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

 
 
 

  علیرضا البرزی  دکتر نعیم آلبوغبیش                                                             دکتر

  مدیر گروه علوم پایه                                                            مدیر گروه پاتوبیولوژی 

 
 دکتر فریدون صابری افشار

 مدیر گروه علوم درمانگاهی 
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