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 سوِ تعالیب

 

 آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپسشکی

 

 فهل اٍل: همسهِ، ّسف ٍ تؼبضیف

 قطایظ ٍضٍز ٍ ًبم ًَیؿی  :فهل زٍم

 ًظبم آهَظقی :ؾَمفهل 

 ٍاحسّبی زضؾی ٍ عَل هست هدبظ ثِ تحهیل :فهل چْبضم

 اضظقیبثی ػلوی :فهل پٌدن

 زاهپعقىیػوَهی پبیبى ًبهِ زوتطی  :فهل قكن

 فطاغت اظ تحهیل :فهل ّفتن
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 آییي ًاهِ آهَزشی دٍرُ دکتری عوَهی داهپسشکی

 

 فصل اٍل

 هقدهِ:

 

زاهپعقىی ٍ تطثیت زاهپعقىبى  ثطًبهِ ضیعی آهَظقی زٍضُ زوتطی ػوَهیثِ هٌظَض تؼییي ذظ هكی ٍاحس 

ّبی زضهبًگبّی ٍ آظهبیكگبّی هٌغجك ثب اؾتبًساضزّبی خْبًی  زض ؾغح زوتطی ػوَهی زض خْت وؿت هْبضت

( ثِ قطح شیل DVMٍ ًیبظّبی وكَض خوَْضی اؾالهی ایطاى، آییي ًبهِ آهَظقی زٍضُ زوتطی زاهپعقىی )

اؾت تب زاًكىسُ ّبی زاهپعقىی ٍ زاًكگبُ ّبی هدطی زٍضُ زوتطی زاهپعقىی اظ ؾَی  تسٍیي گطزیسُ

ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اظ لحبػ همطضات ٍ ضَاثظ آهَظقی ثتَاًٌسآى ضا هالن ػول لطاض زٌّس. زض 

 ایي آییي ًبهِ هٌظَض اظ زوتطی، زوتطی ػوَهی زاهپعقىی اؾت.

زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی، اضتمبء ویفیت ٍ ّوؿبى ؾبظی ثطًبهِ ّبی  اظ تسٍیي آییي ًبهِ ّسف :1هبزُ 

 آهَظقی ٍ تطثیت زاهپعقىبى هبّط ٍ ثطخؿتِ زض ؾغح وكَض اؾت.

 تؼبضیف :2هبزُ

 هٌظَض ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اؾت. :ٍظاضت

بظ هی قَز ٍ حسالل زٍضُ تحهیلی زوتطی ػوَهی زاهپعقىی: زٍضُ تحهیلی وِ پؽ اظ زٍضُ هتَؾغِ آغ     

 ٍاحس زضؾی عجك ثطًبهِ زضؾی ههَة، ثِ زضیبفت هسضن زوتطی ػوَهی هٌتْی هی قَز. 223ثب گصضاًسى 

ًؿجت ثِ گصضاًسى زضٍؼ  زاهپعقىی وِ زاًكدَ زض آى پیف زضهبًگبّی: ثركی اظ زٍضُ زوتطی ػوَهی

 زاًكىسُ السام هی ًوبیس.بّی زضٍ اهتحبى خبهغ پیف زضهبًگ ثیَلَغی، زضٍؼ پبتَپبیِ ػلَم ػوَهی، زضٍؼ

ٍضُ ای وِ پؽ اظ گصضاًسى اهتحبى خبهغ پیف زضهبًگبّی آغبظ ٍ زاًكدَ عی آى زضٍؼ زضهبًگبّی: ز

 زضهبًگبّی ضا ٍفك همطضات هی گصضاًس.
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 دٍم:فصل 

 

 : شرایط ٍرٍد ٍ ًام ًَیسی

 

 : زاهپعقىی ثِ قطح شیل اؾت زاٍعلجبى ثِ زٍضُ زوتطی ػوَهی  زقطایظ ٍضٍ : هادُ ا

زض ضقتِ ّبی ػلَم تدطثی ٍ ضیبضی هَضز تبییس ٍظاضت آهَظـ ٍ  ِزاقتي حسالل زیپلن وبهل هتَؾغ -1-1-

 پطٍضـ اظ زثیطؾتبى ّبی زاذل یب ذبضج اظ وكَض

 پصیطفتِ قسى زض آظهَى ٍضٍزی ؾطاؾطی زاًكگبُ ّب ثط عجك ضَاثظ -1-2-

 اظ ًظط لَاًیي ٍ همطضات خبضی وكَض هدبظ ثَزى ثِ ازاهِ تحهیل -1-3-

 زاقتي قطایظ ػوَهی ٍضٍز ثِ آهَظـ ػبلی ثطاثط ههَثبت قَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی -1-4-

ثطذَضزاض ثَزى اظ ؾالهت تي ٍ ضٍاى )ػسم هؼلَلیت( ثطاثط ضَاثظ هطثَط ثِ تكریم وویؿیَى پعقىی  -1-5-

 ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضیهؼتوس ٍظاضت 

 تؼْس ذسهت زض اظای ثطذَضزاضی اظ آهَظـ ضایگبى ٍ یب پطزاذت قْطیِ ثطاثط تؼطفِ ّبی هطثَطؾپطزى  -1-6-

تجهطُ: پطزاذت قْطیِ، زاًف آهَذتگبى زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی ضا اظ اًدبم زیگط تؼْسات لبًًَی 

 ذبل هؼبف ًوی وٌس.

زاهپعقىی هَظفٌس عجك تمَین زاًكگبّی : پصیطفتِ قسگبى آظهَى ؾطاؾطی ٍ زاًكدَیبى زوتطی ػوَهی 2هادُ

ٍ اعالػیِ ّبی هطثَط ثِ ثجت ًبم زض هْلت تؼییي قسُ ثطای ًبم ًَیؿی ٍ اًتربة ٍاحس زضؾی ثِ زاًكگبُ یب 

زاًكىسُ شیطثظ هطاخؼِ وٌٌس، زض غیط ایي نَضت هدبظ ثِ ازاهِ تحهیل زض همغغ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی 

 ًرَاٌّس ثَز.

ِ ِ هَلغ پصیطفتِ قسگبى زض آظهَى ؾطاؾطی ثطای ثجت ًبم زض ًرؿتیي ًیوؿبل تحهیلی ثتجهطُ: ػسم هطاخؼِ ث

 هٌعلِ اًهطاف آًْب اظ تحهیل ذَاّس ثَز.

: تحهیل زض زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی ثِ عَض ّوعهبى ثب ضقتِ ّبی زیگط زض زاًكگبُ ّب ٍ 3هادُ

ت ٍ زض نَضت ترلف، زاًكدَ اظ ازاهِ تحهیل هَؾؿبت آهَظـ ػبلی )اػن اظ زٍلتی ٍ غیطزٍلتی( هدبظ ًیؿ

 .زض زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی زٍلتی هحطٍم هی قَز
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 فصل سَم:
 

 : ًظام آهَزشی

 زاهپعقىی هجتٌی ثط ًظبم ٍاحسی اؾت.ػوَهی آهَظـ زٍضُ زوتطی  : 4هادُ 

لجَلی یب ػسم لجَلی زاًكدَ زض ًظبم ٍاحسی اضظـ ّط زضؼ ثب ٍاحس ّبی آى زضؼ ؾٌدیسُ هی قَز ٍ  : 5هادُ 

 زض یه زضؼ ثِ ّوبى زضؼ هحسٍز اؾت.

) زضهبًگبّی یب آظهبیكگبّی ( هیعاى زضؾی اؾت وِ هفبز آى ثِ تطتیت عی ًظطی ٍػولی ٍاحس زضؼ  : 6هادُ 

ؾبػت زض عَل ّط ًیوؿبل تحهیلی یب زٍضُ تبثؿتبًی عجك ثطًبهِ ههَة قَضای ػبلی ثطًبهِ  32ؾبػت ٍ  16

 ؽ هی قَز.ضیعی تسضی

 ّفتِ( 6حسالل، ضٍظ 45) ؾبػت  360ثِ هست  زض تبثؿتبى  (1ٍ2بضآهَظی)وّط ػٌَاى زضؼ وبضآهَظی : 1تجهطُ

 ثِ اخطا گصاقتِ هی قَز.

 قَز. ؾبػت ثِ اخطا گصاقتِ هی 64عی  ًتطًیّط ٍاحس ػولی وبضآهَظی ٍ ػولیبت زٍضُ ا :2تجهطُ

 تحهیلی ٍ زض نَضت ًیبظ یه زٍضُ تبثؿتبًی اؾت.ّط ؾبل تحهیلی هطوت اظ زٍ ًیوؿبل  :7هادُ 

 زاهپعقىی ػوَهی  تجهطُ: ػولیبت زٍضُ اًتطًی ثِ نَضت چطذكی زض عَل آذطیي ؾبل تحهیلی زٍضُ زوتطای

گطٍُ آهَظقی ػلَم زضهبًگبّی یب ثرف ّبی ٍ ّوچٌیي زضٍؼ ػولیبت زضهبًگبّی زض نَضت ًیبظ ٍ تكریم 

 زاهپعقىی اًدبم هی قَز.زاًكىسُ زضهبًگبُ شیطثظ زض 

 اؾت. یّفتِ آهَظق 6ٍ زٍضُ تبثؿتبى ثطاثط ثب  یّفتِ آهَظق 16ّط ًیوؿبل تحهیلی ػجبضت اظ  :8هادُ 

: هست ظهبى الظم ثطای ثطگعاضی اهتحبى ّبی پبیبى ّط ًیوؿبل تحهیلی ٍ زٍضُ تبثؿتبًی اضبفِ ثط زٍضُ 1تجهطُ 

 آهَظقی ّط زضؼ هحؿَة ٍ هٌظَض هی قَز.

: زض هَاضز اؾتثٌبیی ٍ ضطٍضی، ثِ پیكٌْبز گطٍُ آهَظقی شیطثظ ٍ هَافمت قَضای آهَظقی زاًكىسُ 2 تجهطُ

بت ّط ٍاحس یؽ وطز هكطٍط ثط ایي وِ هدوَع ؾبػّفتِ تسض 16هی تَاى زضؼ یب زضٍؾی زض هستی وَتبُ تط اظ 

  .ّفتِ ًجبقس 6َتبُ تط اظ ایي آییي ًبهِ ووتط ًكَز ٍ عَل زٍضُ تسضیؽ و 6زضؾی اظ هیعاى همطض زض هبزُ 

زض ولیِ زاًكىسُ ّبی زاهپعقىی ثطًبهِ زضؾی ٍ ؾطفهل ههَة قَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی ثِ اخطا  :9هادُ 

 گصاقتِ  هی قَز.

: تٌظین ثطًبهِ تحهیلی زٍضُ زوتطی ػوَهی ثب تَخِ ثِ همطضات ایي آییي ًبهِ ٍ ضػبیت پیف ًیبظّبی تجهطُ

 .ههَة ثط ػْسُ زاًكىسُ شیطثظ اؾتتؼییي قسُ زض ثطًبهِ زضؾی 

ٍ قبهل ولیِ زضٍؼ ػوَهی هطحلِ پیف زضهبًگبّی ) 2زض  زاهپعقىی ثطًبهِ زضؾی زوتطی ػوَهی :01هادُ 

قبهل ٍاحس( ٍ هطحلِ زضهبًگبّی ) 136اذتهبنی ثِ اؾتثٌبی زضٍؼ گطٍُ ػلَم زضهبًگبّی حسالل  انلی ٍ

زاهپعقىی  ػوَهی ضآهَظی، اًتطًی ٍ پبیبى ًبهِ زوتطیاػن اظ وب ،زضٍؼ گطٍُ آهَظقی ػلَم زضهبًگبّی

 ؾبل تحهیلی ثِ عَل هی اًدبهس ثِ هطحلِ اخطا زض هی آیس. 6ٍاحس( وِ هؼوَال عی  87حسالل 
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، ٍاحس زضؾی( 132گصضاًسى حسالل اظپؽ ػلَم زضهبًگبّی ) زٍضُزض پبیبى هطحلِ اٍل لجل اظ ٍضٍز ثِ  : 00هادُ 

خلؿِ قَضای ػبلی ثطًبهِ  ؾیهس ٍ پٌدبُ ٍ قكویيآظهَى خبهغ پیف زضهبًگبّی زاهپعقىی ثط اؾبؼ ههَثِ 

ثطگعاض هی قَز. لجَلی زض آظهَى خبهغ پیف زضهبًگبّی قطط ٍضٍز ثِ هطحلِ زٍم  13/2/1377ضیعی هَضخ 

 یؼٌی زضٍؼ ػلَم زضهبًگبّی اؾت. 

 یی آظهَى خبهغ پیَؾت ثطگعاض هی گطزز.اخطا آییي ًبهِتجهطُ: آظهَى خبهغ ثط اؾبؼ 

 

 فصل چْارم:

 

 :ٍاحد ّای درسی ٍ طَل هدت هجاز بِ تحصیل

 

حسالل تؼساز ٍاحس زضؾی ٍ ٍاحس ّبی وبضآهَظی، اًتطًی ٍ پبیبى ًبهِ زوتطی ثطای فطاغت اظ تحهیل  :02هادُ 

ٍاحس  223زاهپعقىی قبهل زٍ هطحلِ پیف زضهبًگبّی ٍ زضهبًگبّی  ػوَهی  زض عَل زٍضُ تحهیلی زوتطی

 اؾت.

 ٍاحس زضؾی اًتربة وٌس. 20تب  12زاًكدَ زض ّط ًیوؿبل تحهیلی هدبظ اؾت ثیي  :03هادُ 

زٍ  زضزض آذطیي ًیوؿبل تحهیلی هطحلِ پیف زضهبًگبّی )لجل اظ اهتحبى خبهغ پیف زضهبًگبّی( ٍ : 1تجهطُ 

قطط  ، زاًكدَ اظ ضػبیت قطط اًتربة حسالل ٍاحس زضؾی هؼبف اؾت.(پبیبًی )زٍضُ اًتطًیًیوؿبل تحهیلی 

ٍاحس ثبلیوبًسُ زض هدوَع زٍ ًیوؿبل پبیبًی )ثِ غیط اظ پبیبى  24هؼبفیت زض زٍ ًیوؿبل پبیبًی، زاقتي حساوثط 

 ًبهِ( خْت زاًف آهَذتگی هی ثبقس.

 24تب هی تَاًس  زض ًیوؿبل ثؼسی زاقتِ ثبقس 17ًگیي ًوطُ : زاًكدَیی وِ زض یه ًیوؿبل حسالل هیب2تجهطُ 

 ٍاحس زضؾی اًتربة وٌس.

زٍضُ  پیف زضهبًگبّیآظهَى خبهغ  ثِ تب ضؾیسىٍاحس ثبلیوبًسُ  24: زض هَاضزی وِ زاًكدَ حساوثط تب 3تجهطُ 

لطاض زازى تجهطُ ثبقس، ثب هلحَػ ًظط زاقتِ ثبقس، زض نَضتی وِ زض ًیوؿبل لجل هكطٍط ًكسُ  ػوَهی  زوتطی

هی تَاًس توبهی  16/12/1393آییي ًبهِ آهَظقی زٍضُ ّبی وبضزاًی ٍوبضقٌبؾی)پیَؾتِ ٍ ًبپیَؾتِ(  9 شیل هبزُ

 ٍاحس ّبی ثبلیوبًسُ ضا زض یه ًیوؿبل اًتربة وٌس.

ّوبًٌس ٍاحسّبی آظهبیكگبّی هحبؾجِ هی قَز ٍ زاًكدَیبى زض  ) اًتطًی(ٍاحسّبی زضٍؼ وبضٍضظی : 4تجهطُ 

ثطاثط همطضات آهَظقی ًؿجت ثِ اذص ٍاحس السام  هی تَاًٌس  تب ؾمف هدبظ ایي زٍضُ ثب نالحسیس گطٍُ آهَظقی

 وٌٌس.

 ٍاحس زضؾی ًوی تَاًس اًتربة وٌس. 6: زض ّط زٍضُ تبثؿتبًی، زاًكدَ ثیف اظ  5تجهطُ 

 ؾبل اؾت. 8حساوثط هست هدبظ تحهیل زض زٍضُ زوتطی زاهپعقىی  : 04هادُ 

: زاًكگبُ اذتیبض زاضز زض قطایظ ذبل ٍ ثب تهَیت قَضای آهَظقی زاًكگبُ حساوثط زٍ ًیوؿبل ثِ 1تجهطُ 

 آهَذتِ ًكَز اظ ازاهِ تحهیل هحطٍم ذَاّس قس. هست فَق اضبفِ ًوبیس، چٌبًچِ زاًكدَ زض ایي هست زاًف
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ٌِ افعایف ؾٌَات تحهیلی عجك تؼطفِ ههَة ّئیت اهٌبء زاًكگبُ اظ زاًكدَیبى هكوَل آهَظـ : ّعی2تجهطُ 

 ضایگبى زضیبفت هی قَز.

ًَثت زض آظهَى خبهغ پیف زضهبًگبّی هطزٍز قَز اظ ازاهِ تحهیل زض همغغ  3: چٌبًچِ زاًكدَیی 3تجهطُ 

 زاهپعقىی هحطٍم هی قَز. ػوَهی  زوتطی

س ثطاثط همطضات صضاًیسُ زض نَضت زضذَاؾت هی تَاًثب تَخِ ثِ ٍاحس ّبی گ : زاًكدَی هحطٍم4تجهطُ 

هَخَز ثِ همغغ وبضقٌبؾی ػلَم آظهبیكگبّی زاهپعقىی ٍ یب ؾبیط ضقتِ ّبی وبضقٌبؾی زض گطٍُ زاهپعقىی 

ـ( تغییط زض نَضت هَخَز ثَزى( ٍ یب ؾبیط گطٍُ ّبی هكبثِ زض ضقتِ ّبی ػلَم تدطثی ) زض نَضت اذص پصیط)

 زّس. ضقتِ زازُ ٍ ازاهِ تحهیل

 

 4وِ ًتَاًس اظ تجهطُ  یل زض زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی: زاًكدَی هحطٍم ٍ یب هٌهطف اظ تحه5ُ تجهط

هی تَاًس ثط اؾبؼ آییي ًبهِ آهَظقی ٍضٍزی ذَز زض ذهَل اذص  ،آییي ًبهِ اؾتفبزُ ًوبیسایي  14هبزُ 

  هسضن وبضزاًی السام ًوبیس.

ًكدَ هی تَاًس ثب ضػبیت ؾمف هدبظ تحهیل زض زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی ؾِ ًیوؿبل اظ از: 05هادُ 

 هطذهی تحهیلی اؾتفبزُ ًوبیس

آییي ًبهِ آهَظقی زٍضُ ّبی وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی  20شیل هبزُ  4ٍ  3، 2، 1زاًكدَ هی تَاًس اظ تجهطُ  تجهطُ:

 ًوبیس. ًیع اؾتفبزُ 16/12/1393)پیَؾتِ ٍ ًبپیَؾتِ( ههَثِ 

 

 

 :پٌجن فصل

 

 : ارزشیابی علوی

 

اضظقیبثی  ػلوی زاًكدَ زض ّط ؾبل ثط اؾبؼ هیعاى حضَض فؼبل زض والؼ زضؼ، آظهبیكگبُ یب  :06هادُ 

 نَضت هی گیطز. ِهبًگبُ ٍ ًتبیح اهتحبى ّبی ثیي ًیوؿبل ٍ پبیبى ًیوؿبل تَؾظ هسضؼ هطثَعزض

% هی ثبقس ٍ زض 70 حسالل % ٍ ًوطُ ًْبیی پبیبى ًیوؿبل30حساوثط تجهطُ: ًؿجت ًوطات هیبى ًیوؿبل زاًكدَ 

 پبیبى ًیوؿبل اظ ولیِ هغبلت تسضیؽ قسُ زض ّط زضؼ اهتحبى ثؼول هی آیس.

 اضظقیبثی تحهیلی زاًكدَ زض زٍضُ اًتطًی ثب تَخِ ثِ ضَاثظ ظیط هحبؾجِ ٍ هٌظَض هی قَز: :07هادُ 

ؼ ّب ٍ ؾویٌبضّبی شیطثظ ٍ اًدبم وكیه ّبی هحَلِ ثط حضَض هطتت ٍ توبم ٍلت زض ثرف ٍ وال: 17-1

 % اهتیبظ.20اؾبؼ ثطًبهِ تٌظیوی ثرف ّبی گطٍُ ػلَم زضهبًگبّی حساوثط 

زلت ٍ احؿبؼ هؿئَلیت زض اًدبم اهَض هحَلِ عجك ضَاثظ ثرف اظ خولِ تْیِ ٍ تىویل پطًٍسُ ثیوبضاى  :17-2

هبى ؼمیت ًتبیح هؼبیٌِ ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی ٍ تكریم ٍ زضثیوبضؾتبى زاهپعقىی ٍ ت یب اضخبػی ثِ زضهبًگبُ

 % اهتیبظ.20ثیوبضاى زض ثرف هطثَط حساوثط



8 
 

ذبل ٍ اضائِ ؾویٌبض هطثَط ثِ هَاضز زضهبًگبُ  ثِ هطثَط ثِ ثیوبضاى اضخبػی هْبضت زض تٌظین گعاضـ :17-3

 % اهتیبظ.20ٍ ؾبیط زاًكدَیبى حساوثط  ِزضهبًگبّی زض عَل ًیوؿبل ثب حضَض اؾتبز هطثَع

 % اهتیبظ.40قطوت زض اهتحبى پبیبًی ثرف ٍ وؿت اهتیبظ الظم حساوثط   :17-4

 12ٍ زض هطحلِ زٍم )زضهبًگبّی(  10حسالل ًوطُ لجَلی زض ولیِ زضٍؼ هطحلِ اٍل )پیف زضهبًگبّی(   :08هادُ 

ًظطی ٍ ػولی )آظهبیكگبّی ٍ زضهبًگبّی( ٍ زٍضُ  اؾت. زاًكدَیی وِ زض ّط یه اظ زضٍؼ 20تب  0ثِ همیبؼ 

 .اًتطًی هَفك ثِ وؿت حسالل ًوطُ لجَلی ًكَز هَظف ثِ تىطاض آى زضؼ یب ثرف هی ثبقس

ًْبیی زاًكدَ ضا ثط اؾبؼ  ٌس اػالم ٍ ثجت ًوطُهَظفٍ آهَظـ زاًكىسُ ؼ یب ّط ثرف ضهسضؼ ّط ز  :09هادُ 

 1393 /16/12ههَثِ ّبی وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی)پیَؾتِ ٍ ًبپیَؾتِ( آییي ًبهِ آهَظقی زاًكدَیبى زٍض14ُهبزُ

 اخطائئ ًوبیٌس.

 14اظ زضهبًگبّی ٍ زض هطحلِ  12هیبًگیي ًوطات زاًكدَ زض ّیچىسام اظ ًیوؿبل ّبی تحهیلی ًجبیس اظ  :21هادُ 

 19ُ زهبثطاثط زاًكدَ زض ًیوؿبل ثؼس اًتربة ٍاحس ووتط ثبقس، زض غیط ایي نَضت  20تب  0ثط هجٌبی ًوطُ گصاضی 

 ذَاٌّس ثَز.16/12/1393وبضقٌبؾی)پیَؾتِ ٍ ًبپیَؾتِ( ههَثِ  زاًكدَیبى زٍضُ ّبی وبضزاًی ٍ

ٍاحس اظ هیبى  7نطفبً هی تَاًس زض ًیوؿبل ثؼس حساوثط )اًتطًی(  وبضٍضظی: زاًكدَی هكطٍط زض زٍضُ 1تجهطُ

 ضا اذص ًوبیس. وبضٍضظی زضٍؼ

ًچِ زاًكدَیی زض عَل زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی ؾِ ًیوؿبل هتَالی یب هتٌبٍة زض زٍضُ پیف : چٌب2تجهطُ

زضهبًگبّی ٍ چْبض ًیوؿبل هتَالی یب هتٌبٍة زض هدوَع زٍضُ پیف زضهبًگبّی ٍ زضهبًگبّی هكطٍط قسُ ثبقس 

 اظ تحهیل هحطٍم هی قَز.

 14 هبزُ  5ٍ 4هی تَاًٌس ثطاؾبؼ تجهطُ ّبی هدبظ ٍ زاقتي ؾٌَاتنَضت تمبضب زض: ایٌگًَِ زاًكدَیبى 3تجهطُ

 ّویي آییي ًبهِ فبضؽ التحهیل قًَس.
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 ششن :فصل 

 :داهپسشکی عوَهی پایاى ًاهِ دکتری

تْیِ پبیبى ًبهِ آذطیي ثرف تحهیلی زٍضُ زوتطی هی ثبقس وِ عی آى زاًكدَ هَظف اؾت زض یه  :20هادُ 

 ٍاحس پبیبى ًبهِ ثِ تحمیك ٍ تتجغ ثپطزاظز. 6ظهیٌِ ػلوی هطثَط ثِ ضقتِ تحهیلی ذَز ظیط ًظط اؾتبز ضاٌّوب هؼبزل 

هَضَع پبیبى ًبهِ  ، پبیبى ًبهِ حس ٍا ضوي اذصهدبظ اؾت  ضهبًگبّی ظ ٍضٍز ثِ هطحلِ ززاًكدَ پؽ ا :22هادُ 

ٍ تهَیت زض قَضای گطٍُ آهَظقی شیطثظ ،وِ پؽ اظ تبییساًتربة حمیمبتی ذَز ضا ثب ًظط اؾتبز ضاٌّوبت

 زاًكىسُ لغؼیت یبفتِ ٍ زض زفتط پبیبى ًبهِ زاًكىسُ ثِ ثجت هی ضؾس. وهشیپػآهَظقی یب 

هْلت زاضز تب اظ پبیبى ًبهِ  هست هدبظ ؾٌَات تحهیلی ذَزتب پبیبى زاًكدَ  ،اذص پبیبى ًبهِ: اظ ظهبى 1تجهطُ 

 ٌس.ذَز زفبع و

تحهیلی زض  ٍ تب ظهبى زفبع زض هست هدبظ ؾٌَاتذص وٌس ضطٍضی اؾت زاًكدَ یىجبض پبیبى ًبهِ ضا ا: 2تجهطُ

 ّط ًیوؿبل ثِ اذص زضؼ ازاهِ پبیبى ًبهِ )نفط ٍاحسی( السام ًوبیس.

وی یب هترههبى ٍ پػٍّكگطاى اظ اػضبی ّیئت ػلیب زٍ ًفط  ضاٌّوب یه(یساؾبت)ثِ پیكٌْبز اؾتبز :23هادُ 

زاًكىسُ )زض نَضت ًیبظ( ثِ ػٌَاى  پػٍّكی یبآهَظقی ثؿتِ ثِ هَضَع پبیبى ًبهِ پؽ اظ تبییس قَضای  هطثَعِ

 اؾتبز هكبٍض تؼییي هی قَز.

)ثِ ػٌَاى ضئیؽ ّیئت  ضاٌّوب (اؾبتیس)ز تَؾظ ّیئت زاٍضاى هتكىل اظ اؾتب اضظقیبثی پبیبى ًبهِ :24هادُ 

ِ ترهم آًبى ثب هَضَع اظ اػضبی ّیئت زاٍضاى و ًفط 2هكبٍض)زض نَضت ًیبظ( ٍ اؾتبزیه یب زٍ ًفط  ،زاٍضاى(

پػٍّكی  یب تهَیت قَضای آهَظقیثِ پیكٌْبز اؾتبز )اؾبتیس( ضاٌّوب ٍ  بیبى ًبهِ ؾٌریت ػلوی زاقتِ ثبقس،پ

 نَضت هی گیطز. زاًكىسُ

هَؾؿبت  زض هؼبزل آىیب  ضاٌّوب حسالل ثبیس اؾتبزیبضی زض زاًكگبُ ّب (اؾبتیس) : هطتجِ ػلوی اؾتبز1تجهطُ

 پػٍّكی ثبقس.

زض نَضتی وِ پبیبى ًبهِ اظ ًظط ّیئت زاٍضاى غیط لبثل لجَل تكریم زازُ قَز، زاًكدَ هی تَاًس ثبض  :25هادُ 

ضؾبلِ ذَز ضا وبهل ٍ اظ آى زفبع ًوبیس.  ساوثط یه ًیوؿبل()حزیگط زض ظهبًی وِ ّیئت زاٍضاى تؼییي هی وٌٌس

 تؼییي ایي هست ًجبیس ثِ ًحَی ثبقس وِ اظ حساوثط هست هدبظ ؾٌَات تحهیلی زاًكدَ فطاتط ضٍز.

تجهطُ: تطتیت ثطگعاضی خلؿِ زفبع اظ پبیبى ًبهِ تَؾظ زاًكىسُ ثبیس ثِ نَضتی تٌظین گطزز وِ زاًكدَ ثتَاًس 

 تحهیل فبضؽ التحهیل قَز. زض عَل هست هدبظ
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نَضت هی  20تب  0اضظقیبثی ٍاحسّبی پبیبى ًبهِ زاًكدَ تَؾظ ّیئت زاٍضاى زض همیبؼ ًوطُ گصاضی  :26هادُ 

ثبقس،  14زض نَضتی وِ ثبالتط اظ  گیطز ٍ ًوطُ پبیبى ًبهِ وِ پؽ اظ زفبع تَؾظ ّیئت زاٍضاى اػالم هی گطزز.

ض ّط نَضت ز ،نَضت غیط لبثل لجَل هحؿَة ٍ ثبیس تىطاض گطززلبثل لجَل هحؿَة قسُ ٍ زض غیط ایي 

زض نَضتدلؿِ زفبع  ٍ ّن ثِ قىل لجَل ٍ یب غیط لجَل الظم اؾت اضظقیبثی پبیبى ًبهِ ثِ نَضت ًوطُ گصاضی

ضبی ّیئت زاٍضاى ثطؾس. ًوطُ اهؼىؽ قَز ٍ ثِ هٌپبیبى ًبهِ وِ آذطیي هطحلِ فبضؽ التحهیلی زوتطی اؾت 

 ًبهِ زض وبضًبهِ زاًكدَ ثجت ٍ زض احتؿبة هیبًگیي ول زاًكدَ هٌظَض هی قَز.زفبع پبیبى 

 

 ّفتن :فصل 

 : فراغت از تحصیل

پیف زضهبًگبّی ٍ زضهبًگبّی زاًكدَیی وِ ولیِ ٍاحسّبی زضؾی زٍضُ زوتطی هكتول ثط هطاحل  :27هادُ 

ایي آییي ًبهِ ثب هَفمیت گصضاًسُ ثبقس، آهَظـ زاهپعقىی ٍ پبیبى ًبهِ ضا عجك ثطًبهِ ههَة ٍ ثط اؾبؼ همطضات 

 فبضؽ التحهیل )زاًف آهَذتِ( زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی قٌبذتِ هی قَز.

 تبضید زفبع اظ پبیبى ًبهِ زوتطی، تبضید فطاغت اظ تحهیل زاًكدَ زض ایي همغغ تلمی هی گطزز. :28هادُ 

ضؾی ٍ گصضاًیسى ٍاحس ّبی وبضآهَظی، اًتطًی تجهطُ : تبضید زفبع پبیبى ًبهِ ثؼس اظ اتوبم ولیِ هطاحل ز

 .زاهپعقىی هی ثبقس ػوَهی  پبیبى ًبهِ زٍضُ زوتطی اًدبم ٍ)وبضٍضظی( 

ثِ ّط زلیل اهىبى ازاهِ  وِ  اػغبی هسضن هؼبزل زوتطی ػوَهی زاهپعقىی ثِ زاًكدَیبى ایي زٍضُ :29هادُ 

 س هدبظ ًیؿت.ٌتحهیل زض زٍضُ زوتطی ضا ًساقتِ ثبق

زض پبیبى  12زاقتي هیبًگیي ول حسالل  یزاًف آهَذتگی ثطای زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقى هالن :31هادُ

 زٍضُ اؾت.

ثبقس تٌْب یه  12: چٌبًچِ هیبًگیي ول زاًكدَیی پؽ اظ گصضاًسى توبم ٍاحسّبی زضؾی زٍضُ ووتط اظ 1تجهطُ

ٍاحس اظ  20ب اذص هدسز حساوثط ًیوؿبل ثب ضػبیت ؾمف هدبظ ؾٌَات تحهیلی ثِ ٍی فطنت زازُ هی قَز تب ث

زض زٍضُ زضهبًگبّی گصضاًسُ  14ٍ  12زض زٍضُ پیف زضهبًگبّی ٍ ثیي  12هدوَع زضؾْبیی وِ ثب ًوطُ ووتط اظ 

ثطؾبًس ٍ هسضن تحهیلی زٍضُ ضا زضیبفت وٌس زض  12هیبًگیي ول زضٍؼ اذص قسُ ذَز ضا ثِ حسالل اؾت، 

 غیط ایٌهَضت اظ تحهیل هحطٍم هی قَز.

 یؿت ثب هَافمت گطٍُ هطثَعِ نَضت پصیطز.: اذص زضٍؼ زٍضُ زضهبًگبّی ثطای خجطاى هؼسل هی ثب2طُتجه

 5ٍ  4ایي هبزُ اؾتفبزُ ًوبیس هی تَاًس ثط اؾبؼ تجهطُ ّبی  1تجهطُ اظ : چٌبًچِ زاًكدَ ًتَاًس یب ًرَاّس3تجهطُ

 ّویي آییي ًبهِ فبضؽ التحهیل قًَس. 14هبزُ 
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هؿىَت هی ثبقس ضَاثظ ٍ همطضات ولی ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ ایي آییي ًبهِ زض هَاضزی وِ  :31ماده

فٌبٍضی زض ضاثغِ ثب زاًكدَیبى ؾبیط ضقتِ ّب زض همغغ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس ٍ ههَثبت قَضای آهَظقی 

 زاًكگبُ )حؿت هَضز( لبثل اخطا هی ثبقس.

قَضای آهَظقی   4/8/1394زض خلؿِ  هَضذِ  ٍ یه ضویوِ  تجهطُ 32هبزُ ٍ  32آییي ًبهِ زض  يای :33ماده 

ضوي هلحَػ ؾوٌبى هَظقی زاًكگبُ قَضای آ 29/10/1394زاًكىسُ زاهپعقىی زاًكگبُ ؾوٌبى ٍ خلؿِ هَضخ  

 8/6/1376هَضذِ  343زٍضُ زوتطی ػوَهی زاهپعقىی ههَة خلؿِ ًظط زاقتي آییي ًبهِ اخطایی زاًكدَیبى 

ٍ ثِ ثؼس  1395-96ایي آییي ًبهِ اظ ؾبل تحهیلی  تسٍیي ٍ هَضز تهَیت لطاض گطفت. قَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی

الظم االخطاؾت ٍ اظ ایي تبضید ثِ ثؼس ولیِ ثركٌبهِ ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی هغبیط ثب آى ثطای ایي زؾتِ اظ زاًكدَیبى 

 لغَ هی قَز.
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آزهَى جاهع  آییي ًاهِ  

 پیش درهاًگاّی دٍرُ دکتری عوَهی داهپسشکی 

 داًشگاُ سوٌاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 تْیِ ٍ تٌظین :

 حَزُ هعاًٍت آهَزشی داًشکدُ داهپسشکی
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 تعریف و هدف 

٘بٔیسٜ ٔی ؽٛز،  "آسٖٔٛ جبٔغ"آسٖٔٛ جبٔغ پیؼ زرٔبٍ٘بٞی وٝ زر ایٗ آئیٗ ٘بٔٝ ثٝ اذتصبر  :1ماده

آسٔٛ٘ی اعت ػٕٛٔی ثزای زا٘ؾجٛیبٖ زٚرٜ زوتزی زأپشؽىی ٚ ٞسف آٖ ارتمبی ویفیت ػّٕی، آٔٛسؽی 

 ایٗ زٚرٜ ٚ ایجبز ٚ حفظ ٔؼیبرٞب ٚ ؽبذص ٞبی ویفی آٔٛسؽی زأپشؽىی اعت.

آئیٗ ٘بٔٝ زٚرٜ زوتزی ػٕٛٔی زأپشؽىی ٔصٛة جّغٝ  11ٖٔٛ جبٔغ ٔغبثك ٔبزٜ ؽزوت زر آس :2ماده

ؽٛرای ػبِی ثز٘بٔٝ ریشی اِشأی اعت. زا٘ؾجٛیب٘ی ٔجبس ثٝ ازأٝ تحصیُ زر ایٗ  8/4/1376ٔٛرخ  343

 زٚرٜ ذٛاٞٙس ثٛز وٝ زر آسٖٔٛ جبٔغ ؽزوت وززٜ ٚ ٔٛفك ثٝ وغت ٕ٘زٜ لجِٛی ٌزز٘س.

 : چگونگی آزمون

جبٔغ عبِی زٚ ثبر پظ اس پبیبٖ ٔزحّٝ پیؼ زرٔبٍ٘بٞی ٚ لجُ اس ٚرٚز ثٝ ٔزحّٝ آسٖٔٛ  :3ماده 

ٚ اس زرٚط پیؼ زرٔبٍ٘بٞی )ٔجزی ٚ ٘بظز( زرٔبٍ٘بٞی، تحت ٘ظبرت وٕیتٝ ثزٌشار وٙٙسٜ آسٖٔٛ جبٔغ 

 بِی ثز٘بٔٝ ریشی ثٝ ػُٕوتزی ػٕٛٔی زأپشؽىی ٔصٛة ؽٛرای ػثٝ ؽزح پیٛعت ٔغبثك ثز٘بٔٝ زٚرٜ ز

 ٔی آیس.

یه ٘فز اس اػضبء ٞئیت ػّٕی زا٘ؾىسٜ ثب اثالؽ رئیظ زا٘ؾىسٜ ثٝ ػٙٛاٖ زثیز وٕیتٝ ثزٌشاری : 4ماده

 آسٖٔٛ ا٘تصبة ٔی ؽٛز.

چٟبر ٌشیٙٝ ای اعت وٝ تٛعظ اػضبی ٞیبت ػّٕی زا٘ؾىسٜ ثٝ اسای ٞز "عٛاالت جبٔغ تزجیحب  :5ماده

 زٌشاری آسٖٔٛ زر زا٘ؾىسٜ ارعبَ ٔی ؽٛز.  ٔغئَٛ ثعٛاَ عزح ٚ ثٝ عٛر ٔحزٔب٘ٝ ثٝ  2ٚاحس زرعی

 وٕیتٝ ثزٌشار وٙٙسٜ، عٛاالت را ثزای آسٖٔٛ جبٔغ آٔبزٜ ٔی عبسز.

ٚ یه ػضٛ جبٔغ ٔتؾىُ اس زثیزوٕیتٝ )ٔغئَٛ ثزٌشاری آسٖٔٛ(  وٙٙسٜ آسٖٔٛ وٕیتٝ ثزٌشار :6ماده

ٚ تبییس رئیظ  یسؽٔٛسؽی ثٝ پیؾٟٙبز ٔسیزاٖ ٌزٜٚ ٞبی آٔٛٞئیت ػّٕی اس ٞز یه اس ٌزٜٚ ٞبی آ

زثیز وٕیتٝ ثزٌشاری آسٖٔٛ پظ اس تؾىیُ جّغبت ٕٞبٍٞٙی، ا٘تربة عٛاالت ٚ ٔی ثبؽس.  زا٘ؾىسٜ

جّغٝ ؽٛرای زر ثزٌشاری آسٖٔٛ، ٌشارؽبت زٚرٜ ای ٚ ٟ٘بیی را ثزای ٔؼبٖٚ آٔٛسؽی زا٘ؾىسٜ ارعبَ تب 

 آٔٛسؽی زا٘ؾىسٜ ٔٛرز ثحث ٚ ثزرعی ٚ ٘تیجٝ ٌیزی ٟ٘بیی لزار ٌیزز.

 رایط شرکت در آزمون:ش

 ؽزط ؽزوت زر آسٖٔٛ جبٔغ، اتٕبْ ٔزحّٝ پیؼ زرٔبٍ٘بٞی اعت . :7ماده

ٚاحس ثب احتغبة ٚاحسٞبی ػٕٛٔی  132زا٘ؾجٛیی ٚاجس ؽزایظ ٔحغٛة ٔی ؽٛز وٝ حسالُ تبصره: 

وٝ ٚ تمبضبی وتجی ذٛز را زر سٔبٖ ٔمزر زرٔبٍ٘بٞی را ثب ٔٛفمیت ٌذرا٘سٜ زرٚط پیؼ ٚاحس  137اس 

 اػالْ ٕ٘ٛزٜ ثبؽس. ،تٛعظ آٔٛسػ زا٘ؾىسٜ ٔؾرص ٔی ٌززز

ٞز زا٘ؾجٛ زر عَٛ ٔست ٔجبس تحصیُ حساوثز ٔی تٛا٘س عٝ ثبر زر آسٖٔٛ جبٔغ ؽزوت ٕ٘بیس  :8ماده 

ایٍٙٛ٘ٝ  ٚ زر صٛرت ػسْ لجِٛی اس ازأٝ تحصیُ زر ٔمغغ زوتزی ػٕٛٔی زأپشؽىی ٔحزْٚ ٔی ؽٛز. ثب

 ؽٛز.ٔی زوتزی ػٕٛٔی زأپشؽىی رفتبر آٔٛسؽی آییٗ ٘بٔٝ  14ٔبزٜ  5ٚ  4 زا٘ؾجٛیبٖ ٔغبثك تجصزٜ
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، ٔؾزٚط ثز آ٘ىٝ عٙٛات تحصیُ زا٘ؾجٛ اس حساوثز غیجت ٔٛجٝ زر آسٖٔٛ جبٔغ ثزای یه ثبر :9ماده 

 ٔجبس تجبٚس ٘ىٙس جشء حساوثز ٘ٛثت ؽزوت زر آسٖٔٛ جبٔغ ٔحغٛة ٕ٘ی ؽٛز.

 ٖ جبٔغ ثز ػٟسٜ ؽٛرای آٔٛسؽی زا٘ؾىسٜ اعت.تؾریص ٔٛجٝ ثٛزٖ غیجت زا٘ؾجٛ زر آسٔٛتبصره: 

زرصس ٘فزات  5زرصس ٔیبٍ٘یٗ وُ ٕ٘زات  70ؽزط لجِٛی زر آسٖٔٛ جبٔغ وغت حسالُ ٕ٘زٜ  :11ماده

 اَٚ ؽزوت وٙٙسٜ زر ٞز زٚرٜ آسٖٔٛ ٔی ثبؽس.

 عٛاَ اعت ٚ ٞز عٛاَ یه ٕ٘زٜ زارز. 122تؼساز عٛاالت آسٖٔٛ جبٔغ  تبصره:

اس ثزٌشاری ٚ پظ اس تبییس ؽٛرای  رٚس ثؼس 3اعبٔی لجَٛ ؽسٌبٖ ٞز آسٖٔٛ جبٔغ حساوثز  :11ماده

 تٛعظ زثیز وٕیتٝ ثزٌشار وٙٙسٜ اػالْ ٔی ؽٛز. زا٘ؾىسٜ آٔٛسؽی

لجُ اس اتٕبْ ّٟٔت حذف ٚ تب ٚضؼیت لجِٛی یب رزی زا٘ؾجٛیبٖ زر آسٖٔٛ جبٔغ ٔی ثبیغت  تبصره:

 ٜ اػالْ ٌززز.اضبفٝ ٘یٕغبَ ثؼس ثٝ آٔٛسػ زا٘ؾٍب

زا٘ؾجٛیب٘ی وٝ ٔٛفك ثٝ وغت ٕ٘زٜ لجِٛی زر اِٚیٗ ٘ٛثت آسٖٔٛ جبٔغ ٍ٘زز٘س یب ثٝ زالیُ  :12ماده

ٙس، فمظ ثزای یىجبر ٔی تٛا٘ٙس ٕٞب٘ٙس زا٘ؾجٛیبٖ ٔؾزٚعی زر ٔٛجٟی زر آسٖٔٛ جبٔغ ؽزوت ٕ٘ٙبی

 ٘یٕغبَ ثؼسی ثجت ٘بْ ٚ ا٘تربة ٚاحس ٕ٘بیٙس.

ظف ا٘س زر ا٘تربة ٚاحس اثتسا زرٚط پیؼ زرٔبٍ٘بٞی ٚ عپظ زرٚط ایٗ زا٘ؾجٛیبٖ ٔٛ :1تبصره 

 زرٔبٍ٘بٞی پیؾٙیبس زرٚط ٘یٕغبَ ٞبی آتی را زر اِٛیت لزار زٞٙس.

زا٘ؾجٛیب٘ی وٝ ٔٛفك ثٝ وغت ٕ٘زٜ لجِٛی زر زٚٔیٗ ٘ٛثت آسٖٔٛ جبٔغ ٍ٘زز٘س اجبسٜ اذذ : 2تبصره

 زذصی تحصیّی اعتفبزٜ ٕ٘بیٙس.ثبیغت اس ٔ ٚ ٔی ٚاحس زر آٖ ٘یٕغبَ تحصیّی را ٘سار٘س

   8 ٔبزٜ ثزاثز بیسی را وغت ٕ٘چٙب٘چٝ زا٘ؾجٛ ٘تٛا٘س زر عٛٔیٗ ٘ٛثت آسٖٔٛ جبٔغ ٕ٘زٜ لجِٛ :3تبصره

ثسیٟی اعت ٞزٌٛ٘ٝ ا٘تربة ٚاحس لجُ اس  اجزایی آسٖٔٛ جبٔغ ثب ٘بٔجززٜ رفتبر ذٛاٞس ؽس.آییٗ ٘بٔٝ 

 .لجِٛی زر آسٖٔٛ جبٔغ ٘ٛثت عْٛ، ٞیچٍٛ٘ٝ حمی ثزای ازأٝ تحصیُ زا٘ؾجٛ ایجبز ٕ٘ی ٕ٘بیس

ؽٛرای آٔٛسؽی  4/8/1394ٔٛرخ  15تجصزٜ زر جّغٝ  7ٔبزٜ ٚ  13 زر آییٗ ٘بٔٝایٗ  :13ماده 

ػٕٛٔی زا٘ؾىسٜ زأپشؽىی زا٘ؾٍبٜ عٕٙبٖ ثز ٔجٙبی آئیٗ ٘بٔٝ اجزایی زا٘ؾجٛیبٖ زٚرٜ زوتزای 

ؽٛرای ػبِی ثز٘بٔٝ ریشی تسٚیٗ ٚ ٔٛرز تصٛیت لزار  13/2/1377ٔٛرخ  356زأپشؽىی ٔصٛثٝ جّغٝ 

ٗ تبرید ثٝ ثؼس وّیٝ ثرؼ ٘بٔٝ ٚ اس ای ثٝ ثؼس لبثُ اجزا ٔی ثبؽسٚ  1395-96ٌزفت وٝ اس عبَ تحصیّی 

 ٔغبیز ثب آٖ ثزای ایٗ زعتٝ اس زا٘ؾجٛیبٖ ِغٛ ٔی ؽٛز.ٚ ٔصٛثبت ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ٞب 
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ضٕیٕٝ                  

 ِیغت زرٚط أتحبٖ جبٔغ پیؼ زرٔبٍ٘بٞی 

 

23-55-022 اصّی 4  1 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 

23-55-028 اصّی 4  2 آعیت ؽٙبعی اذتصبصی  

23-55-029 اصّی 2  3 ثبوتزی ؽٙبعی اذتصبصی 

23-55-033 اصّی 4  4 لبرچ ؽٙبعی ٚثیٕبریٟب  

23-55-090 اصّی 3 ٞب ٚیزٚط ؽٙبعی ٚ ثیٕبری   5 

23-55-025 اصّی 2  6 ایٕٙی ؽٙبعی ٚ عزْ ؽٙبعی 

23-55-030 اصّی 2 ٞبی پٟٗ  ٞب وزْ اٍُ٘ ؽٙبعی ٚ ثیٕبری   7 

23-55-031 اصّی 2 ٞب ثٙسپبیبٖ ثیٕبریاٍُ٘ ؽٙبعی ٚ    8 

23-55-040 اصّی 3 ٞبی ٌزز ٞب وزْ اٍُ٘ ؽٙبعی ٚ ثیٕبری   9 

23-55-032 اصّی 1  11 تغذیٝ اذتصبصی زاْ 

23-55-037 اصّی 1  11 تغذیٝ اذتصبصی عیٛر  

23-55-011 پبیٝ 4 (1فیشیِٛٛصی )   12 

23-55-017 پبیٝ 5 (2فیشیِٛٛصی )   13 

23-55-019 اصّی 2  14 تىثیز ٚ پزٚرػ ٔبٞی  

23-55-018 اصّی 3 ( 2ثبفت ؽٙبعی)   15 

23-55-008 پبیٝ 5 (1وبِجس ؽٙبعی ٔمبیغٝ ای )   16 

23-55-012 اصّی 5 (2وبِجسؽٙبعی ٔمبیغٝ ای )   17 

23-55-001 پبیٝ 2 (1ثیٛؽیٕی )   18 

23-55-007 پبیٝ 4 (2ثیٛؽیٕی)   19 

23-55-027 پبیٝ 3 (2فبرٔبوِٛٛصی )   21 

ٚاحس61     جٕغ وُ  
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 داهپسشکی یهَوعبرًاهِ درسی دکترای 

زرط ثٝ ٚاحس ٔی ثبؽس وٝ ثزاعبط ٘ٛع  229زأپشؽىی  یٕٔٛػتؼساز وُ ٚاحسٞبی زرعی زٚرٜ زوتزای 

 :ؽزح سیز عجمٝ ثٙسی ٔی ؽٛز

 ٚاحس زرٚط اذتیبری اِشأی ٔی 11ٚاحس اس  5ٚاحس اذتیبری اعت وٝ ا٘تربة  11ٚاحس تؼساز  229اس وُ 

ٚاحس ٔی  223ثبؽس، ِذا حسالُ ٚاحسٞبی زرعی ٔٛرز ٘یبس ثزای فبرؽ اِتحصیالٖ زٚرٜ زوتزی زأپشؽىی 

 ثبؽس.

 

 ٚاحس 22............... ..............................ـ زرٚط ػٕٛٔی ..

 ٚاحس 24زرٚط پبیٝ ....................................................... ـ

 ٚاحس آٖ اذتیبری ٔی ثبؽس(4ٚاحس ) 92..................................................ـ زرٚط اصّی 

 آٖ اذتیبری ٔی ثبؽس( ٚاحس 3ٚاحس ) 49.........................................ـ زرٚط اذتصبصی 

 یبری ٔی ثبؽس (ٚاحس آٖ اذت 4ٚاحس )10ـ زرٚط ثبِیٙی زأپشؽىی.....................................

 ٚاحس 6ـ وبرآٔٛسی زأپشؽىی .......................................

 ٚاحس  20  زأپشؽىی.................. ـ زرٚط وبرٚرسی )ا٘تز٘ی(

 ٚاحس 6ـ پبیبٖ ٘بٔٝ ٚ ٌشارػ تحمیك ................................

 

 واحد 229    جمع کل                                         
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 واحد 22دروس عمومی )همانند بقیه رشته ها (: -الف (

 ٘بْ زرط وس زرط
 عبػت تؼساز ٚاحس

    جٕغ ػّٕی ٘ظزی

    3 - 3 سثبٖ فبرعی 

    3 - 3 سثبٖ ذبرجی 

    1 1 - 1تزثیت ثس٘ی  

    1 1 - 2تزثیت ثس٘ی  

    2 - 2 زا٘ؼ ذب٘ٛازٜ ٚجٕؼیت 

 2 - 2 اذالق اعالٔی 

 ٚاحس ا٘تربة ٌززز 2

 2 - 2 فّغفٝ اذالق 

 2 - 2 آئیٗ س٘سٌی 

 2 - 2 ػزفبٖ ػّٕی اعالْ 

 2 - 2 1 ا٘سیؾٝ اعال ٔی 

 ٚاحس ا٘تربة ٌززز 4

 2 - 2 2 ا٘سیؾٝ اعال ٔی 

 2 - 2 ا٘غبٖ زر اعالْ 

 2 - 2 حمٛق اجتٕبػی ٚعیبعی زر اعالْ 

 ا٘تربة ٌززز ٚاحس 2 2 - 2 ایزاٖ ا٘مالة اعال ٔی 

 

  2 - 2 حمٛق اجتٕبػی ٚعیبعی زر اعالْ 

 2 - 2 ایزاٖ ا٘مالة اعال ٔی 

 2 - 2 آؽٙبیی ثب لبٖ٘ٛ اعبعی  ٚاحس ا٘تربة ٌززز 2

 2 - 2 ا٘سیؾٝ عیبعی أبْ ذٕیٙی 
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 2 - 2 تبرید تحّیّی صسر اعالْ 

 2 - 2 تبرید أبٔت  ٚاحس ا٘تربة ٌززز 2

 2 - 2 اعالٔیتبرید فزًٞٙ ٚ تٕسٖ  

 2 - 2 تفغیز ٔٛضٛػی ٟ٘ج اِجالغٝ 

 ٚاحس ا٘تربة ٌززز 2

 2 - 2 تفغیز ٔٛضٛػی لزآٖ 

  22 2 20  جٕغ

 

 دامپسشکی عمومی دروس پایه دکترای  -ب(

 

تعداد  ًام درس کد درس ردیف

 ٍاحد

 پیش ًیاز عولی ًظری

 ـ 5/0 5/1 2 فیشیه پشؽىی 2355004 1

 ـ 0 2 2 (1ثیٛؽیٕی ) 2355001 2

 (1ثیٛؽیٕی ) 1 3 4 (2ثیٛؽیٕی ) 2355007 3

 وبِجس ؽٙبعی پبیٝ 0 4 4 (1فیشیِِٛٛی ) 2355011 4

 وبِجس ؽٙبعی پبیٝ 1 4 5 (2فیشیِِٛٛی ) 2355017 5

 ـ 0 2 2 ص٘تیه حیٛا٘ی 2355026 6

 ـ 1 2 3 جب٘ٛرؽٙبعی 2355002 7

 ـ 0 2 2 آٔبر حیبتی 2355009 8

    ٚاحس24   
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 دامپسشکی عمومی ج(ـ دروس اصلی دوره دکترای 

تعداد  ًام درس  کد درس  ردیف 

 ٍاحد

 پیش ًیاز عولی ًظری

 آٔبر حیبتی 0 2 2 اصَٛ ٕٞٝ ٌیز ؽٙبعی 2355049 1

 (2فیشیِٛٛصی ) 1 3 4 اصَٛ تغذیٝ زاْ 2355024 2

 اصَٛ تغذیٝ زاْ 0 1 1 تغذیٝ اذتصبصی زاْ 2355032 3

 ٞٓ ٘یبس ثب صٙبیغ ٔٛاز غذایی ثب ٔٙؾب زأی 0 1 1 اذتصبصی عیٛرتغذیٝ  2355037 4

 (2ثبفت ؽٙبعی ) 2 2 4 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 2355022 5

 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 2 2 4 آعیت ؽٙبعی اذتصبصی 2355028 6

 _ 2 1 3 (1ثبفت ؽٙبعی ) 2355013 7

 (1ثبفت ؽٙبعی ) 2 1 3 (2ثبفت ؽٙبعی ) 2355018 8

 (2فیشیِٛٛصی ) 1 2 3 ثبوتزی ؽٙبعی ػٕٛٔی 2355023 9

 ثبوتزی ؽٙبعی ػٕٛٔی 2 2 4 ٞب ثبوتزی ؽٙبعی اذتصبصی ٚ ثیٕبری 2355029 10

 _ 1 1 2 وبِجس ؽٙبعی پبیٝ 2355006 11

 وبِجس ؽٙبعی پبیٝ 3 2 5 (1وبِجس ؽٙبعی ٔمبیغٝ ای ) 2355008 12

 ؽٙبعی پبیٝ وبِجس 3 2 5 (2وبِجس ؽٙبعی ٔمبیغٝ ای ) 2355012 13

 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 1 1 2 (1ٞب ی ته یبذتٝ ) اٍُ٘ ؽٙبعی ٚ ثیٕبری 2355039 14

 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 1 1 2 (2ٞبی وزْ پٟٗ ) اٍُ٘ ؽٙبعی ٚ ثیٕبری 2355030 15

 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 1 2 3 (3) ٞبی ٌزز ٞبی وزْ اٍُ٘ ؽٙبعی ٚ ثیٕبری 2355040 16

 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 1 1 2 (4ٞبی ثٙسپبیبٖ ) ثیٕبریاٍُ٘ ؽٙبعی ٚ  2355031 17

 آعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 1 1 2 ٞبی لبرچی لبرچ ؽٙبعی ٚ ثیٕبری 2355033 18
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 آعیت ؽٙبعی  ػٕٛٔی 1 3 4 ٞب ٚیزٚط ؽٙبعی ٚ ثیٕبری 2355090 19

 اعیت ؽٙبعی ػٕٛٔی 1 2 3 ایٕٙی ؽٙبعی ٚ عزْ ؽٙبعی 2355025 20

 (2فیشیِِٛٛصی ) 1 1 2 )اصّی اذتیبری(عٓ ؽٙبعی  2355087 21

 (2فیشیِٛٛصی ) 1 3 4 (1فبرٔبوِٛٛصی) 2355021 22

 (1فبرٔبوِٛٛصی ) 1 2 3 (2فبرٔبوِٛٛصی ) 2355027 23

 ـ 1 1 2 ٔبٞی ؽٙبعی 2355005 24

 وبِجس ؽٙبعی پبیٝ 0 1 1 جٙیٗ ؽٙبعی 2355016 25

 ٔبٔبیی زأپشؽىی 5/0 5/0 1 اصَٛ ا٘تربة ٚ تّمیح ٔصٙٛػی زاْ 2355054 26

 (2)ٞٓ ٘یبس( فیشیِٛٛصی ) 1 3 4 ثٟساؽت ٚ پزٚرػ زاْ 2355020 27

 (2فیشیِٛٛصی ) 1 2 3 ثٟساؽت ٚ پزٚرػ عیٛر 2355034 28

 ٔبٞی ؽٙبعی 1 1 2 تىثیز ٚ پزٚرػ ٔبٞی 2355019 29

 ٞب ثیٕبریثبوتزی ؽٙبعی اذتصبصی ٚ  1 1 2 پزٚرػ ٚ ثیٕبریٟبی س٘جٛرػغُ 2355059 30

 ص٘تیه حیٛا٘ی 0 1 1 اصَٛ اصالح ٘ضاز زاْ 2355041 31

 (2فبرٔبوٛصی ) 1 1 2 اصَٛ جزاحی ٚ ٞٛؽجزی 2355042 32

 آعیت ؽٙبعی اذتصبصی 0 2 2 اصَٛ وبِجس ٌؾبیی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثززاری 2355060 33

 (2فیشیِٛٛصی ) 1 1 2 اصَٛ ٔؼبیٙٝ زاْ 2355043 34

 ـ 0 2 2 تحمیكٔجب٘ی رٚػ  2355057 35

 ٚاحس 92وُ =

 ٚاحس 4اذتیبری = 

 ٚاحس 88اججبری = 
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 دامپسشکیعمومی د(ـ دروس اختصاصی دوره دکترای 

 پیش ًیاز عولی ًظری تعداد ٍاحد ًام درس کد درس ردیف

 سثبٖ ػٕٛٔی 0 2 2 (1سثبٖ ترصصی ) 2355014 1

 (1سثبٖ ترصصی ) 0 2 2 (2سثبٖ ترصصی ) 2355083 2

 اصَٛ جزاحی ٚ ٞٛؽجزی 5/0 5/0 1 ٞبی ا٘ساْ حزوتی ثیٕبری 2355050 3

4 

 

 اصَٛ تغذیٝ زاْ 0 2 2 ٞبی ٔتبثِٛیه زاْ ثیٕبری 2355061

 ٞبی زرٚ٘ی زاْ ثیٕبری 2355051 5

 ٞبی ثشري

 وّیٙیىبَ پبتِٛٛصی 0 4 4

 ٞبی زرٚ٘ی زاْ ثیٕبری 2355052 6

 ٞبی وٛچه

 وّیٙیىبَ پبتِٛٛصی 0 2 2

 ٔبٔبیی زأپشؽىی 0 3 3 ٞبی تِٛیس ٔثُ زاْ ثیٕبری 2355055 7

 اعیت ؽٙبعی اذتصبصی 0 2 2 ٞبی عیٛر ثیٕبری 2355047 8

 اعیت ؽٙبعی اذتصبصی 1 1 2 ٞبی ٔبٞی ثیٕبری 2355056 9

ثیٕبریٟبی ٔؾتزن ا٘غبٖ ٚ  2355062 10

 زاْ

 اصَٛ ٕٞٝ ٌیز ؽٙبعی 0 1 1

 فیشیه پشؽىی 1 1 2 رازیِٛٛصی زأپشؽىی 2355058 11

ٞبی  جزاحی ػٕٛٔی زاْ 2355053 12

 ثشري

 اصَٛ جزاحی ٚ ٞٛؽجزی 2 1 3

ٞبی  جزاحی ػٕٛٔی زاْ 2355068 13

 وٛچه

 اصَٛ جزاحی ٚ ٞٛؽجزی 1 1 2

 (2فبرٔبوِٛٛصی ) 0 1 1 ٔغٕٛٔیت ٞبی زاْ 2355046 14

 (2فیشیِٛٛصی ) 2 2 4 ٔبٔبیی زأپشؽىی 2355044 15

 اعیت ؽٙبعی اذتصبصی 2 2 4 وّیٙیىبَ پبتِٛٛصی 2355045 16

تبریرچٝ ٚ لٛا٘یٗ  2355015 17

 )اذتیبری( زأپشؽىی

 ـ 0 1 1

 اعیت ؽٙبعی اذتصبصی 2 1 3 ثٟساؽت ٚ ثبسرعی ٌٛؽت 2355048 18

ثبوتزی ؽٙبعی اذتصبصی ٚ  1 1 2 ثٟساؽت ٚ صٙبیغ ؽیز 2355036 19

 ٞب ثیٕبری



22 
 

ثٟساؽتی وٙتزَ ویفی ٚ  2355035 20

 ٔٛاز غذایی

ٙبعی اذتصبصی ٚ ثبوتزی ؽ 2 2 4

 ٞب ثیٕبری

صٙبیغ ٔٛاز غذایی ثب ٔٙؾب  2355038 21

 زأی

 ثبوتزی ؽٙبعی ػٕٛٔی 0 2 2

 ٚاحس 49وُ =

 ٚاحس 3اذتیبری = 

 ٚاحس 46اججبری = 

  دامپسشکیعمومی دوره دکترای  (ز(ـ دروس کارورزی )انترنی

 تعداد ًام درس شوارُ درس ردیف 

 ٍاحد

 پیش ًیاز عولی ًظری

 ٞبی ثشري ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی زاْ 2 0 2 (1ٞبی ثشري) وبرٚرسی  زاذّی زاْ 2355069 1

 ٞبی وٛچه ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی زاْ 1 0 1 (1ٞبی وٛچه) وبرٚرسی زاذّی زاْ 2355070 2

 ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی عیٛر 1 0 1 (1ٞبی عیٛر) وبرٚرسی ثیٕبری 2355073 3

 ٞبی ثشري  جزاحی ػٕٛٔی زاْ 2 0 2 (1ٞبی ثشري ) وبرٚرسی جزاحی زاْ 2355071 4

 ٞبی وٛچه  جزاحی ػٕٛٔی زاْ 1 0 1 (1ٞبی وٛچه ) وبرٚرسی جزاحی زاْ 2355072 5

 ثیٕبری ٞبی تِٛیس ٔثُ 2 0 2 (1وبرٚرسی ٔبٔبیی ) 2355074 6

 اصَٛ وبِجس ٌؾبیی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثززاری  1 0 1 وبرٚرسی وبِجس ٌؾبیی ٔزوش تؾریص 2355075 7

 وّیٙیىبَ پبتِٛٛصی 1 0 1 وبرٚرسی آسٔبیؾٍبٜ ٔزوش تؾریص  2355076 8

 (1وبرٚرسی زاذّی زأٟبی ثشري ) 2 0 2 (2ٞبی ثشري ) وبرٚرسی زاذّی زاْ 2355077 9

 (1وبرٚرسی ٔبٔبیی ) 2 0 2 (2وبرٚرسی ٔبٔبیی ) 2355082 10

 (1وبرٚرسی ثیٕبریٟبی عیٛر ) 1 0 1 (2ٞبی عیٛر) ثیٕبریوبرٚرسی  2355081 11

 (1ٞبی وٛچه ) وبرٚرسی زاذّی زاْ 1 0 1 (2ٞبی وٛچه ) وبرٚرسی زاذّی زاْ 2355078 12

 (1ٞبی وٛچه ) وبرٚرسی جزاحی زاْ 1 0 1 (2ٞبی وٛچه ) وبرٚرسی جزاحی زاْ 2355080 13

 (1ٞبی ثشري ) وبرٚرسی جزاحی زاْ 2 0 2 (2ٞبی ثشري) وبرٚرسی جزاحی زاْ 2355079 14

 ٚاحس20جٕغ=
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 دامپسشکی عمومی ه( ـ دروس بالینی دوره دکترای 

تعداد  ًام درس کد درس ردیف

 ٍاحد

 پیش ًیاز عولی ًظری

 ٞبی ثشري ٞبی زرٚ٘ی زاْ ثیٕبری 2 0 2 ٞبی ثشري  ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی زاْ 2355063 1

 ٞبی وٛچه  ٞبی زرٚ٘ی زاْ ثیٕبری 2 0 2 ٞبی وٛچه ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی زاْ 2355065 2

 ٞبی تِٛیس ٔثُ زاْ ثیٕبری 2 0 2 ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی ٔبٔبیی)اذتیبری( 2355066 3

 ٞبی عیٛر ثیٕبری 2 0 2 ػّٕیبت زرٔبٍ٘بٞی عیٛر 2355064 4

 ٞبی ثشري جزاحی ػٕٛٔی زاْ 2 0 2 ػّٕیبت زرثرؼ جزاحی )اذتیبری( 2355067 5

 ٚاحس 10جٕغ =

 ٚاحس 4اذتیبری =

 ٚاحس 6اججبری= 

 

 و( ـ کارآموزی دامپسشکی در روستا 

 پیش ًیاز عولی ًظری تعداد ٍاحد ًام درس کد درس ردیف

 ٚاحس 140ٌذرا٘سٖ  3 0 3 (1وبرآٔٛسی ) 2355088 1

 (1وبرآٔٛسی ) 3 0 3 (2وبرآٔٛسی) 2355089 2

 ٚاحس 6جٕغ =

 

 دامپسشکی عمومی پایان نامه دکترای  -ح (

 پیش ًیاز عولی ًظری تعداد ٍاحد ًام درس کد درس ردیف

ٚاحس زرعی )لجِٛی زر 140 6 0 6 پبیبٖ ٘بٔٝ ٚ ٌزاػ تحمیك  2355084 1

 آسٖٔٛ پیؼ زرٔبٍ٘بٞی (

 ٚاحس 6جٕغ =

 




