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 94-95اجرا از نیمسال اول 

 

 



  اول .........ورودی ..... نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 1ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 1بیوشیمی  2355001 2=0+2 علوم پایه -

 جانورشناسی 2355002 3=1+2 علوم پایه -

 فیزیک پزشکی 2355004 2=5/0+1.5 علوم پایه -

 ماهی شناسی 2355005 2=1+1 علوم پایه -

 کالبدشناسی پایه 2355006 2=1+1 علوم پایه -

 فارسی کارشناسی 1222206 3=0+3 عمومی -

 زبان عمومی 1225137 3=0+3 عمومی -

 1اندیشه اسالمی 9099047 2=0+2 عمومی -

 واحد19جمع کل :

 

 

 

  اول .........ورودی ..... نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 2ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 2بیوشیمی 2355007 4=1+3 علوم پایه 1بیوشیمی

 1کالبدشناسی مقایسه ای 2355008 5=3+2 علوم پایه کالبد شناسی پایه

 آمار حیاتی 2355009 2=0+2 علوم پایه -

 1زبان تخصصی  2355014 2=0+2 علوم پایه زبان عمومی

 ژنتیک حیونی 2355026 2=0+2 علوم پایه -

 2اندیشه اسالمی 9099048 2=0+2 عمومی 1اندیشه اسالمی-

 تفسیر موضوعی قرآن 9099055 2=0+2 عمومی -

 واحد19جمع کل :

 

 

 

 

 



  96  ورودی  اول  نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 3ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 2کالبدشناسی مقایسه ای 2355012 5=3+2 علوم پایه کالبدشناسی پایه

 1فیزیولوژی  2355011 4=0+4 علوم پایه کالبدشناسی پایه

 1بافت شناسی 2355013 3=2+1 علوم پایه -

 2زبان تخصصی  2355083 2=0+2 علوم پایه 1زبان تخصصی

 جنین شناسی 2355016 1=0+1 علوم پایه پایهکالبدشناسی 

 انقالب اسالمی 9099041 2=0+2 عمومی -

 تربیت بدنی 1229350 1=1+0 عمومی -

 واحد 18جمع کل :

 

  96دوم  ورودی  نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی ب

 4ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 2فیزیولوژی 2355017 5=1+4 علوم پایه کالبدشناسی پایه

 2بافت شناسی 2355018 3=2+1 علوم پایه 1بافت شناسی

 تکثیر و پرورش ماهی 2355019 2=1+1 بهداشت ماهی شناسی

 بهداشت و پرورش دام 2355020 4=1+3 بهداشت 2فیزیولوژی همنیاز

 1ورزش 1229351 1=1+0 عمومی بدنیتربیت 

 دانش خانواده و جمعیت 1551070 2=0+2 عمومی -

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9099053 2=0+2 عمومی -

 واحد 20جمع کل:                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



  اول .........ورودی ..... نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 5ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 1فارماکولوژی 2355021 4=1+3 علوم پایه 2فیزیولوژی

 آسیب شناسی عمومی 2355022 4=2+2 پاتوبیولوژی 2بافت شناسی

 باکتری شناسی عمومی 2355023 3=1+2 پاتوبیولوژی 2فیزیولوژی

 اصول تغذیه دام 2355024 4=1+3 بهداشت 2فیزیولوژی

 ایمنی شناسی و سرم شناسی 2355025 3=1+2 پاتوبیولوژی 2فیزیولوژی

 سم شناسی 2355087 2=1+1 علوم پایه 2فیزیولوژی

 واحد 20جمع کل :

 

 

  95دوم  ورودی  نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 6ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 2فارماکولوژی  2355027 3=1+2 علوم پایه 1فارماکولوژی
شناسی  آسیب 2355028 4=2+2 پاتوبیولوژی آسیب شناسی عمومی

 اختصاصی
باکتری شناسی اختصاصی و  2355029 4=2=2 پاتوبیولوژی باکترس شناسی عمومی

 بیماریها

انگل شناسی و بیماریهای کرم  2355030 2=1+1 پاتوبیولوژی آسیب شناسی عمومی

 2پهن 

 تغذیه اختصاصی دام 2355032 1=0+1 بهداشت اصول تغذیه دام
های انگل شتاسی بیماری  2355039 2=1+1 پاتوبیولوژی آسیب شناسی عمومی

 بندپایان
ویروس شناسی و  2355090 4=1+3 پاتوبیولوژی آسیب شناسی عمومی

 بیماری ها

 واحد 20جمع کل:                                                                                                                             

 

 

 

 

 



  اول .........ورودی ..... نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 7ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 نگل شناسی و بیماریا 2355031 2=1+1 پاتوبیولوژی آسیب شناسی عمومی

 تک یاختههای 
نگل شناسی و بیماریهای ا 2355040 3=1+2 پاتوبیولوژی شناسی عمومیآسیب 

 کرم گرد
قارچ شناسی و بیماریهای  2355033 2=1+1 پاتوبیولوژی آسیب شناسی عمومی

 قارچی
بهداشت و پرورش  2355034 3=1+2 علوم بالینی 2فیزیولوژی

 طیور
با منشا  صنایع موادغذایی 2355038 2=0+2 بهداشت باکتری شناسی عمومی

 دامی
باکتری شناسی اختصاصی و 

 بیماریها
کنترل کیفی و  2355035 4=2+2 بهداشت

 بهداشت مواد غذایی
باکتری شناسی اختصاصی و 

 بیماریها
 بهداشت و صنایع شیر 2355036 2=1+1 بهداشت

صنایع موادغذایی با منشا 

 دامی)همنیاز(
تغذیه اختصاصی  2355037 1=0+1 بهداشت

 طیور

 اصول اصالح نژاد دام 2355041 1=0+1 بهداشت حیوانی ژنتیک

 واحد 20جمع کل :تابستان امتحان جامع پیش درمانگاهی                                                                                     

 

  94دوم  ورودی  نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 8ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 اصول معاینه دام 2355043 2=1+1 علوم بالینی 2فیزیولوژی

 

 مسمومیت های دامی 2355046 1=0+1 علوم بالینی 2فارماکولوژی 

 بهداشت و بازرسی گوشت 2355048 3=2+1 بهداشت آسیب شناسی اختصاصی

اصول همه گیر  2355049 2=0+2 علوم پایه آمارحیاتی

 شناسی

اصول جراحی و  2355042 2=1+1 علوم بالینی 2فارماکولوژی

 هوشبری

 مامایی دامپزشکی 2355044 4=2+2 علوم بالینی 2فیزیولوژی

 پاتولوژیکلینیکال  2355045 4=2+2 علوم بالینی آسیب شناسی اختصاصی

 بیماریهای طیور 2355047 2=0+2 علوم بالینی اسیب شناسی اختصاصی

 واحد 20جمع کل :                                                                                            ارائه شود. 1تابستان کاراموزی  



  اول .........ورودی ..... نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 9ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

بیماری های اندام  2355050 1=5/0+5/0 علوم بالینی اصول جراحی وهوشبری

 حرکتی

 بیماری های درونی 2355051 4=0+4 علوم بالینی کلینیکال پاتولوژی

 دامهای بزرگ

بیماری های درونی  2355052 2=0+2 علوم بالینی کلینیکال پاتولوژی

 دامهای کوچک

جراحی عمومی  2355053 3=2+1 علوم بالینی اصول جراحی و هوشبری

 دامهای بزرگ 

اصول انتخاب و تلقیح  2355054 1=5/0+5/0 علوم بالینی مامایی دامپزشکی

 مصنوعی

بیماری های تولید  2355055 3=0+3 بالینیعلوم  مامایی دامپزشکی

 مثل دام

 بیماری های ماهی 2355056 2=1+1 علوم بالینی آسیب شناسی اختصاصی

 اسالمیاخالق  9099039 2=0+2 عمومی _

 رادیولوژی دامپزشکی 2355058 2=1+1 علوم بالینی فیزیک پزشکی 

 واحد 20جمع کل :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   93دوم  ورودی  نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   مرحله ثبت نام مقدماتیبرنامه درسی پیشنهادی در 

 10ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

 مبانی روش تحقیق 2355057 2=0+2 علوم پایه _

پرورش و بیماری های  2355059 2=1+1 بهداشت باکتری شناسی اختصاصی

 زنبور عسل 

اصول کالبد گشایی و  2355060 2=2+0 پاتوبیولوژی شناسی اختصاصیآسیب 

 نمونه برداری

بیماری های متابولیک  2355061 2=0+2 علوم بالینی اصول تغذیه

 دام

بیماری های مشترک  2355062 1=0+1 علوم بالینی اصول همه گیر شناسی

 انسان و دام 

بیماری های درونی دام 

 بزرگ

عملیات درمانگاهی  2355063 2=2+0 علوم بالینی

 دام های بزرگ

عملیات درمانگاهی  2355064 2=2+0 علوم بالینی بیماری های طیور

 طیور 

بیماری های درونی دام 

 کوچک

عملیات درمانگاهی  2355065 2=2+0 علوم بالینی

 دامهای کوچک

جراحی عمومی  2355068 2=1+1 علوم بالینی اصول جراحی و هوشبری

 دامهای کوچک

     

   ارائه شود. 2تابستان کاراموزی        واحد  17جمع کل :                                                                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اول .........ورودی ..... نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 11ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

عملیات درمانگاهی 

 دامهای بزرگ

کارورزی داخلی  2355069 2=2+0 علوم بالینی

 1دامهای بزرگ

عملیات درمانگاهی 

 دامهای کوچک

کارورزی داخلی  2355070 1=1+0 علوم بالینی

 1دامهای کوچک 

جراحی عمومی دامهای 

 بزرگ

کارورزی جراحی  2355071 2=2+0 علوم بالینی

 1دامهای بزرگ 

کارورزی جراحی  2355072 1=1+0 علوم بالینی اصول جراحی و وشبری

 1دامهای کوچک 

کارورزی بیماری های  2355073 1=1+0 علوم بالینی عملیات درمانگاهی طیور

 1طیور 

 1کارورزی مامایی  2355074 2=2+0 بالینیعلوم  بیماری های تولید مثل

اصول کالبد گشایی و 

 نمونه برداری

کارورزی کالبد گشایی  2355075 1=1+0 علوم بالینی

 مرکز تشخیص

کارورزی آزمایشگاه  2355076 1=1+0 علوم بالینی کلینیکال پاتولوژی

 مرکز تشخیص

پایان نامه و گزارش  2355084 6=0+6 _ _

 تحقیق

 واحد17جمع کل :

 

 

 

 

 

 

 

 



   92دوم  ورودی  نیمسالبرای دانشجویان دکتری دامپزشکی   برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی

 12ترم

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

کارورزی داخلی دامهای 

 1بزرگ 

کارورزی داخلی  2355077 2=2+0 علوم بالینی

 2دامهای بزرگ 

کارورزی داخلی دامهای 

 1کوچک 

کارورزی داخلی  2355078 1=1+0 علوم بالینی

 2دامهای کوچک 

کارورزی جراحی دامهای 

 1بزرگ

کارورزی جراحی  2355079 2=2+0 علوم بالینی

 2دامهای بزرگ 

کارورزی جراحی دامهای 

 1کوچک 

کارورزی جراحی  2355080 1=1+0 علوم بالینی

 2دامهای کوچک 

بیماری های کارورزی 

 1طیور 

کارورزی بیماری های  2355081 1=1+0 علوم بالینی

  2طیور 

 2کارورزی مامایی  2355082 2=2+0 علوم بالینی 1کارورزی مامایی 

     
 واحد 9جمع کل :


