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 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه سمنان

 اداره کل امور آموزشی

 

 راهنمای اطالعات آموزشی دانشجو
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 سمه تعالیب

 

 دامپزشکین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی آیی

 

 فصل اول: مقدمه، هدف و تعاریف

 شرایط ورود و نام نویسی  :فصل دوم

 نظام آموزشی :سومفصل 

 واحدهای درسی و طول مدت مجاز به تحصیل :فصل چهارم

 ارزشیابی علمی :فصل پنجم

 دامپزشکیعمومی پایان نامه دکتری  :فصل ششم

 فراغت از تحصیل :فصل هفتم
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 آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی

 

 مقدمه: فصل اول

 

 به منظور تعیین خط مشی واحد برنامه ریزی آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی و تربیت دامپزشکان 

های درمانگاهی و آزمایشگاهی منطبق با استانداردهای جهانی  در سطح دکتری عمومی در جهت کسب مهارت

 ( به شرح ذیل DVMو نیازهای کشور جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه آموزشی دوره دکتری دامپزشکی )

 تدوین گردیده است تا دانشکده های دامپزشکی و دانشگاه های مجری دوره دکتری دامپزشکی از سوی 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از لحاظ مقررات و ضوابط آموزشی بتوانندآن را مالک عمل قرار دهند. در 

 این آیین نامه منظور از دکتری، دکتری عمومی دامپزشکی است.

از تدوین آیین نامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی، ارتقاء کیفیت و همسان سازی برنامه های  هدف:1ماده 

 آموزشی و تربیت دامپزشکان ماهر و برجسته در سطح کشور است.

 تعاریف:2ماده

 وزارت :منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

با  حداقلپس از دوره متوسطه آغاز می شود و : دوره تحصیلی که دکتری عمومی دامپزشکی  دوره تحصیلی

که واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب ، به دریافت مدرک دکتری عمومی منتهی می شود  221گذراندن 

 . است دوره دو  شامل 

نسبت به گذراندن دروس در آن دانشجو بخشی از دوره دکتری عمومی دامپزشکی که پیش درمانگاهی :  -1

 و امتحان جامع ، بخشی از دروس بهداشت بیولوژی دروس پاتو، پایه علوم ومی، دروسعم

 می نماید. پیش درمانگاهی در دانشکده اقدام 

باقی مانده آغاز و دانشجو طی آن جامع پیش درمانگاهی امتحان درمانگاهی: دوره ای که پس از گذراندن  -2

 دروس درمانگاهی را وفق مقررات می گذراند. دروس بهداشت و 
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 : شرایط ورود و نام نویسیدوم فصل 

 

 : دامپزشکی به شرح ذیل است داوطلبان به دوره دکتری عمومی  دشرایط ورو  : 3ماده 

در رشته های علوم تجربی و ریاضی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش  هداشتن حداقل دیپلم کامل متوسط -1

 از دبیرستان های داخل یا خارج از کشور

 ها بر طبق ضوابطپذیرفته شدن در آزمون ورودی سراسری دانشگاه  -2

 مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور -3

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی -4

برخوردار بودن از سالمت تن و روان )عدم معلولیت( برابر ضوابط مربوط به تشخیص کمیسیون پزشکی معتمد  -5

 علوم، تحقیقات و فناوریت وزار

 سپردن تعهد خدمت در ازای برخورداری از آموزش رایگان و یا پرداخت شهریه برابر تعرفه های مربوط -6

تبصره: پرداخت شهریه، دانش آموختگان دوره دکتری عمومی دامپزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص 

 معاف نمی کند.

سراسری و دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی موظفند طبق تقویم دانشگاهی : پذیرفته شدگان آزمون  4ماده

و اطالعیه های مربوط به ثبت نام در مهلت تعیین شده برای نام نویسی و انتخاب واحد درسی به دانشگاه یا دانشکده 

 خواهند بود.ذیربط مراجعه کنند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی ن

منزله ه تبصره: عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان در آزمون سراسری برای ثبت نام در نخستین نیمسال تحصیلی ب

 انصراف آنها از تحصیل خواهد بود.

: تحصیل در دوره دکتری عمومی دامپزشکی به طور همزمان با رشته های دیگر در دانشگاه ها و موسسات  5ماده 

)اعم از دولتی و غیردولتی( مجاز نیست و در صورت تخلف، دانشجو از ادامه تحصیل در دوره آموزش عالی 

 .دکتری عمومی دامپزشکی دولتی محروم می شود
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 : نظام آموزشی فصل سوم

 

 دامپزشکی مبتنی بر نظام واحدی است.عمومی آموزش دوره دکتری  : 6ماده 

با واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در نظام واحدی ارزش هر درس  : 7ماده 

 در یک درس به همان درس محدود است.

) درمانگاهی یا آزمایشگاهی ( میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب طی نظری وعملی واحد درس  : 8ماده 

مه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق برنا 32ساعت و  16

 تدریس می شود.

 هفته (  6، حداقل روز 45ساعت )  360به مدت  در تابستان (2و1هر عنوان درس کارآموزی )کارآموزی: 1تبصره

 به اجرا گذاشته می شود.

 شود. ساعت به اجرا گذاشته می 64طی ) کارورزی (  نترنیهر واحد عملی کارآموزی و عملیات دوره ا :2تبصره

 هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت نیاز یک دوره تابستانی است. : 9ماده 

 دامپزشکی عمومی  تبصره: عملیات دوره انترنی به صورت چرخشی در طول آخرین سال تحصیلی دوره دکترای

گروه آموزشی علوم درمانگاهی یا بخش های و همچنین دروس عملیات درمانگاهی در صورت نیاز و تشخیص 

 دانشکده دامپزشکی انجام می شود.درمانگاه ذیربط در 

 است. یهفته آموزش 6و دوره تابستان برابر با  یهفته آموزش 16هر نیمسال تحصیلی عبارت از  : 10ماده 

ره تابستانی اضافه بر دوره : مدت زمان الزم برای برگزاری امتحان های پایان هر نیمسال تحصیلی و دو 1تبصره 

 آموزشی هر درس محسوب و منظور می شود.

: در موارد استثنایی و ضروری، به پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط و موافقت شورای آموزشی دانشکده  2تبصره 

ات هر واحد یس کرد مشروط بر این که مجموع ساعهفته تدر 16می توان درس یا دروسی در مدتی کوتاه تر از 

  .هفته نباشد 6این آیین نامه کمتر نشود و طول دوره تدریس کوتاه تر از   8درسی از میزان مقرر در ماده 

در کلیه دانشکده های دامپزشکی برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی به اجرا  : 11ماده 

 گذاشته  می شود.

توجه به مقررات این آیین نامه و رعایت پیش نیازهای تعیین تبصره : تنظیم برنامه تحصیلی دوره دکتری عمومی با 

 .شده در برنامه درسی مصوب بر عهده دانشکده ذیربط است

و مرحله پیش درمانگاهی ) شامل کلیه دروس عمومی  2در  دامپزشکی برنامه درسی دکتری عمومی : 12ماده 

واحد( و مرحله درمانگاهی ) شامل  134اختصاصی به استثنای دروس گروه علوم درمانگاهی حداقل اصلی و 

دامپزشکی حداقل  عمومی اعم از کارآموزی، انترنی و پایان نامه دکتری ،دروس گروه آموزشی علوم درمانگاهی

 سال تحصیلی به طول می انجامد به مرحله اجرا در می آید. 6واحد( که معموال طی  87
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، واحد درسی( 130از گذراندن حداقل علوم درمانگاهی ) پس  دورهدر پایان مرحله اول قبل از ورود به  : 13ماده 

جلسه شورای عالی برنامه ریزی  سیصد و پنجاه و ششمینآزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی بر اساس مصوبه 

برگزار می شود. قبولی در آزمون جامع پیش درمانگاهی شرط ورود به مرحله دوم یعنی دروس  13/2/1377مورخ 

 درمانگاهی است.علوم 

  تبصره : آزمون جامع براساس آیین نامه اجرایی آزمون جامع پیوست برگزار می گردد. 

 

 :واحد های درسی و طول مدت مجاز به تحصیل فصل چهارم

 

حداقل تعداد واحد درسی و واحد های کارآموزی، انترنی و پایان نامه دکتری برای فراغت از تحصیل  : 14ماده 

واحد  221دامپزشکی شامل دو مرحله پیش درمانگاهی و درمانگاهی عمومی  در طول دوره تحصیلی دکتری

 است.

 تخاب کند.واحد درسی ان 20تا  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی مجاز است بین  :  15ماده 

آخرین نیمسال تحصیلی مرحله پیش درمانگاهی ) قبل از امتحان جامع پیش درمانگاهی ( و در دو : در 1تبصره 

شرط ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل واحد درسی معاف است.()دوره انترنینیمسال تحصیلی پایانی 

واحد باقیمانده در مجموع دو نیمسال پایانی ) به غیر از پایان نامه(  24معافیت در دو نیمسال پایانی ، داشتن حداکثر 

 جهت دانش آموختگی می باشد. 

 24تا  نیمسال بعدی می تواندداشته باشد در  17: دانشجویی که در یک نیمسال حداقل میانگین نمره  2تبصره 

 کند.واحد درسی انتخاب 

دوره  پیش درمانگاهیآزمون جامع  به رسیدن برایواحد باقیمانده  24که دانشجو حداکثر : در مواردی  3تبصره 

ذیل  3 نظر قرار دادن تبصره درداشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد، با  عمومی دکتری

 ی تواند تمامی م شورای آموزشی دانشگاه  21/03/98مصوبه  30/10/96آموزشی یکپارچه آیین نامه  7ماده 

شورای آموزشی دانشگاه از  30/9/95به استناد مصوبه  و ب کندواحد های باقیمانده را در یک نیمسال انتخا

 تسهیالت دانشجویان ترم آخر استفاده نمایند. 

مسال آخر مرحله درمانگاهی دوره دکتری شورای آموزشی دانشگاه دانشجو در نی 10/11/96ضمناً به استناد مصوبه 

 ،شورای آموزشی دانشگاه 30/7/98مصوبه به استناد  وعمومی نیز مجاز به استفاده از تسهیالت ترم آخری می باشد 

   اخذ نماید.  8قبل از دفاع از پایان نامه به شرط اخذ پایان نامه و ارسال فرم را دروس معرفی به استاد  دانشجو می تواند

همانند واحدهای آزمایشگاهی محاسبه می شود و دانشجویان در  ) انترنی(واحدهای دروس کارورزی : 4تبصره 

برابر مقررات آموزشی نسبت به اخذ واحد اقدام  می توانند  تا سقف مجاز این دوره با صالحدید گروه آموزشی

 کنند.

 نمی تواند انتخاب کند.واحد درسی  6: در هر دوره تابستانی، دانشجو بیش از  5تبصره 
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 سال است. 8حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری دامپزشکی  : 16ماده 

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر دو نیمسال به مدت :  1تبصره 

فوق اضافه نماید ، ) اختیار شورای آموزشی دانشگاه در این خصوص به اداره کل امور آموزشی دانشگاه تفویض 

 اهد شد. در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خو دانشجو و می شود( 

هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش :  2تبصره 

 رایگان دریافت می شود . 

نوبت در آزمون جامع پیش درمانگاهی مردود شود از ادامه تحصیل در مقطع دکتری  3چنانچه دانشجویی :  3تبصره

  عمومی دامپزشکی محروم می شود .

یده در صورت درخواست می تواند برابر مقررات موجود واحدهای گذران با توجه بهدانشجوی محروم : 4تبصره 

به مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و یا سایر رشته های کارشناسی در گروه دامپزشکی ) در صورت 

 در صورت اخذ پذیرش ( تغییر رشته  موجود بودن ( و یا سایر گروه های مشابه در رشته های علوم تجربی )

 داده و ادامه تحصیل دهد. 

ماده  4دانشجوی محروم و یا منصرف از تحصیل در دوره دکتری عمومی دامپزشکی که نتواند از تبصره : 5تبصره 

این آیین نامه استفاده نماید، می تواند براساس آیین نامه آموزشی ورودی خود در خصوص اخذ مدرک  16

  کاردانی اقدام نماید. 

در دوره دکتری عمومی دامپزشکی سه نیمسال از با رعایت سقف مجاز تحصیل  دانشجو می تواند:  17ماده 

 استفاده نماید.  با احتساب در سنوات مرخصی تحصیلی

مصوبه   30/10/96آموزشی  یکپارچه آیین نامه 20ذیل ماده  4و 3،2،1دانشجو می تواند از تبصره تبصره: 

 نیز استفاده نماید. 21/03/98

دانشجو می تواند در طول مدت تحصیل در  دانشگاه آیین نامه یکپارچه آموزشی 17ضمن رعایت ماده  : 18ماده 

بار از غیبت مجاز امتحانی پایانی نیمسال  1بار و در دوره درمانگاهی حداکثر  3حداکثر  درمانگاهیدوره پیش 

 استفاده نماید.
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 : ارزشیابی علمی پنجم فصل

 

علمی دانشجو در هر سال براساس میزان حضور فعال در کالس درس ، آزمایشگاه یا درمانگاه : ارزشیابی  19ماده 

 و نتایج امتحان های بین نیمسال و پایان نیمسال توسط مدرس مربوطه صورت می گیرد. 

ایان نیمسال می باشد و در پل به تشخیص استاد و نمره نهایی پایان نیمساتبصره: نسبت نمرات میان نیمسال دانشجو 

 از کلیه مطالب تدریس شده در هر درس امتحان بعمل می آید. 

 ارزشیابی تحصیلی دانشجو در دوره انترنی با توجه به ضوابط زیر محاسبه و منظور می شود: : 20ماده 

حضور مرتب و تمام وقت در بخش و کالس ها و سمینارهای ذیربط و انجام کشیک های محوله بر اساس  -1

 امتیاز. %25تنظیمی بخش های گروه علوم درمانگاهی حداکثر برنامه 

دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تکمیل پرونده بیماران  -2

ارجاعی به درمانگاه یا بیمارستان دامپزشکی و تعقیب نتایج معاینه بالینی و آزمایشگاهی و تشخیص و 

 امتیاز. %25مربوط حداکثر درمان بیماران در بخش

مهارت در تنظیم گزارش مربوط به بیماران ارجاعی به درمانگاه و ارائه سمینار مربوط به موارد خاص  -3

 امتیاز. %10درمانگاهی در طول نیمسال با حضور استاد مربوطه و سایر دانشجویان حداکثر 

 از.امتی %40شرکت در امتحان پایانی بخش و کسب امتیاز الزم حداکثر  -4

 12و در مرحله دوم )درمانگاهی(  10حداقل نمره قبولی در کلیه دروس مرحله اول )پیش درمانگاهی(   : 21ماده 

است. دانشجویی که در هر یک از دروس نظری و عملی )آزمایشگاهی و درمانگاهی( و دوره  20تا  0به مقیاس 

 .درس یا بخش می باشد انترنی موفق به کسب حداقل نمره قبولی نشود موظف به تکرار آن

را براساس نمره نهایی دانشجو ند اعالم و ثبت موظفو آموزش دانشکده  س یا هر بخشرمدرس هر د : 22ماده 

 اجرایی نمایند.   21/3/98مصوبه  30/10/96 آموزشییکپارچه آیین نامه  14ماده 

 14از درمانگاهی و در مرحله  12میانگین نمرات دانشجو در هیچکدام از نیمسال های تحصیلی نباید از  : 23ماده 

 19ماده  برابردانشجو در نیمسال بعد انتخاب واحد کمتر باشد، در غیر این صورت  20تا  0بر مبنای نمره گذاری 

 خواهند بود.  21/3/98مصوبه  30/10/96آیین نامه یکپارچه آموزشی 

واحد از میان  7دانشجوی مشروط،در دوره کارورزی ) انترنی( صرفاً می تواند در نیمسال بعد حداکثر  : 1تبصره 

 دروس کارورزی را اخذ نماید. 

چنانچه دانشجویی در طول دوره دکتری عمومی دامپزشکی سه نیمسال متوالی یا متناوب در دوره پیش  : 2تبصره 

درمانگاهی و چهار نیمسال متوالی یا متناوب در مجموع دوره پیش درمانگاهی و درمانگاهی مشروط شده باشد از 

 تحصیل محروم می شود. 

ماده  5و  4ن سنوات مجاز می توانند براساس تبصره های اینگونه دانشجویان در صورت تقاضا و داشت : 3تبصره 

  همین آیین نامه فارغ التحصیل شوند . 14
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 : دامپزشکی عمومی پایان نامه دکتریششم فصل 

: تهیه پایان نامه آخرین بخش تحصیلی دوره دکتری می باشد که طی آن دانشجو موظف است در یک  24ماده 

 واحد پایان نامه به تحقیق و تتبع بپردازد. 6تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما معادل زمینه علمی مربوط به رشته 

موضوع پایان نامه  ، پایان نامهواحد  ضمن اخذمجاز است  رمانگاهیز ورود به مرحله ددانشجو پس ا : 25ماده 

 ، آموزشیو تصویب در شورای گروه آموزشی ذیربط ،که پس از تاییدانتخاب حقیقاتی خود را با نظر استاد راهنمات

مربوط به هر دانشجو حداکثر  8و فرم  دانشکده قطعیت یافته و در دفتر پایان نامه دانشکده به ثبت می رسد پژوهشی

 .ماه از تاریخ تصویب در دانشکده به آموزش کل دانشگاه ارسال شود 1ظرف مدت 

مهلت دارد تا از پایان نامه خود  جاز سنوات تحصیلی خودتا پایان مدت مدانشجو  ،اخذ پایان نامهاز زمان  :1تبصره 

 .دفاع کند 

 تا زمان دفاع در مدت مجاز سنوات تحصیلی در ضروری است دانشجو یکبار پایان نامه را اخذ کند و  : 2تبصره

 هر نیمسال به اخذ درس ادامه پایان نامه ) صفر واحدی ( اقدام نماید. 

علمی یا متخصصان و پژوهشگران  از اعضای هیات یا دو نفر  یک)اساتید( راهنما به پیشنهاد استاد راهنما  : 26ماده 

)در صورت نیاز( به عنوان آموزشی یا پژوهشی دانشکده بسته به موضوع پایان نامه پس از تایید شورای مربوطه 

 استاد مشاور تعیین می شود.

ت داوران( ) اساتید ( راهنما )به عنوان رئیس هیا ت داوران متشکل از استاهیا توسط ارزشیابی پایان نامه : 27ماده 

ایان نامه ت داوران که تخصص آنان با موضوع پنفر از اعضای هیا 2صورت نیاز( و  نفر استاد مشاور )دریا دو یک 

پژوهشی دانشکده  به پیشنهاد استاد ) اساتید ( راهنما و تصویب شورای آموزشی یاسنخیت علمی داشته باشد، 

 صورت می گیرد.

موسسات پژوهشی  در معادل آنیا  حداقل باید استادیاری در دانشگاه ها راهنما)اساتید(مرتبه علمی استاد :  تبصره

 باشد.

غیر قابل قبول تشخیص داده شود، براساس میانگین نمره اعضای هیات داوران در صورتی که پایان نامه  : 28ماده 

رساله خود را کامل و  )حداکثر یک نیمسال(ت داوران تعیین می کنندکه هیای تواند بار دیگر در زمانی دانشجو م

از آن دفاع نماید. تعیین این مدت نباید به نحوی باشد که از حداکثر مدت مجاز سنوات تحصیلی دانشجو فراتر 

 رود.

ترتیب برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه توسط دانشکده باید به صورتی تنظیم گردد که دانشجو بتواند در  : تبصره

 طول مدت مجاز تحصیل فارغ التحصیل شود. 
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 صورت  20تا  0ت داوران در مقیاس نمره گذاری حدهای پایان نامه دانشجو توسط هیاارزشیابی وا : 29ماده 

باشد،  14در صورتی که باالتر از  ت داوران اعالم می گردد.که پس از دفاع توسط هیا ایان نامهمی گیرد و نمره پ

ر هر صورت ارزشیابی د ،قابل قبول محسوب شده و در غیر این صورت غیر قابل قبول محسوب و باید تکرار گردد

دفاع پایان نامه که  در صورتجلسهو هم به شکل قبول و یا غیر قبول الزم است پایان نامه به صورت نمره گذاری 

ت داوران برسد. نمره دفاع پایان نامه در ضای هیاامعکس شود و به منآخرین مرحله فارغ التحصیلی دکتری است 

 کارنامه دانشجو ثبت و در احتساب میانگین کل دانشجو منظور می شود.

 : فراغت از تحصیلهفتم فصل 

پیش درمانگاهی و درمانگاهی دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره دکتری مشتمل بر مراحل  : 30ماده 

آموزش دامپزشکی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، 

 فارغ التحصیل )دانش آموخته( دوره دکتری عمومی دامپزشکی شناخته می شود.

 تاریخ دفاع از پایان نامه دکتری، تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در این مقطع تلقی می گردد. : 31ه ماد

 تاریخ دفاع پایان نامه بعد از اتمام کلیه مراحل درسی و گذرانیدن واحد های کارآموزی، انترنی  تبصره :

 .دامپزشکی می باشد عمومی  پایان نامه دوره دکتری انجام و)کارورزی( 

به هر دلیل امکان ادامه  که  اعطای مدرک معادل دکتری عمومی دامپزشکی به دانشجویان این دوره : 32ماده 

 د مجاز نیست.نتحصیل در دوره دکتری را نداشته باش

در پایان  12مالک دانش آموختگی برای دوره دکتری عمومی دامپزشکی داشتن میانگین کل حداقل  : 33ماده 

 دوره است. 

باشد تنها یک  12چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از  : 1تبصره 

واحد از  20نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

در دوره درمانگاهی گذرانده  14و  12در دوره پیش درمانگاهی و بین  12مجموع درسهایی که با نمره کمتر از 

 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در 12است ، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 

 غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود. 

 اخذ دروس دوره درمانگاهی برای جبران معدل می بایست با موافقت گروه مربوطه صورت پذیرد.  : 2تبصره 

 5و  4این ماده استفاده نماید می تواند براساس تبصره های  1چنانچه دانشجو نتواند یا نخواهد از تبصره  : 3تبصره 

 همین آیین نامه فارغ التحصیل شوند .   14ماده 
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مندرج در آیین نامه یکپارچه  در مواردی که این آیین نامه مسکوت می باشد ضوابط و مقررات کلی:  34ماده 

و مصوبات شورای در رابطه با دانشجویان سایر رشته ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزشی دانشگاه 

 )حسب مورد( قابل اجرا می باشد.آموزشی دانشگاه 

                            10/3/1400 مورخ 93تبصره و یک ضمیمه در جلسه  32ماده و  35این آیین نامه در :  35ماده 

شورای آموزشی دانشگاه سمنان   11/8/1400پزشکی دانشگاه سمنان و جلسه مورخ شورای آموزشی دانشکده دام

مورخ  343ضمن ملحوظ نظر داشتن آئین نامه اجرایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی مصوب جلسه 

 اولسال نیمیزی تدوین و مورد تصویب قرار گرفت . این آیین نامه از شورای عالی برنامه ر 8/6/1376

تمام آیین نامه ها و بخش نامه های مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم الزم االجراست و  1400-1401 تحصیلیسال  

 می شود . 

 

 

 

 

 

 

 


