
چارت دروس دوره دکتراي حرفه اي دامپزشکی

دکتراي دامپزشکی1ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

نداردپایه151816213جانورشناسی عمومی1
نداردپایه2-11518042بیوشیمی 2
نداردایهپ1508085/10/52فیزیک پزشکی3
نداردعمومی3-1011173زبان خارجی4
نداردعمومی3-1011163فارسی5
نداردعمومی2-11011202اندیشه اسالمی 6
)*12ندارد (الزامی و حداقل نمره قبولی عمومی--4005431آشنایی با قرآن کریم7
امی)*ندارد (الزعمومی--4003331وصایاي حضرت امام8
نداردعمومی2-1011352تفسیر موضوعی نهج البالغه9

نداردعمومی11-1101210تربیت بدنی 10
نداردپایه 2-1518102ژنتیک حیوانی11

5/195/222جمع

دکتراي دامپزشکی2ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

نداردعمومی2-1518102تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران1
1بیوشیمی پایه2150809314بیوشیمی 2
جانورشناسی یا همزماناصلی151830112کالبدشناسی پایه3
جانورشناسیاصلی151841112ماهی شناسی عمومی4
ن خارجیزباتخصصی2-11518612زبان تخصصی 5
نداردپایه2-1518192آمار حیاتی6
نداردعمومی2-1011322تاریخ تحلیلی صدر اسالم7
نداردعمومی2-1011192تنظیم خانواده8
نداردعمومی2-1011282انقالب اسالمی ایران9

18220جمع



دکتراي دامپزشکی3ترم
واحد درسکدنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

جانورشناسی–کالبدشناسی پایه اصلی1151827123بافت شناسی 1
جانورشناسی–کالبدشناسی پایه پایه4-11518064فیزیولوژي 2
جانورشناسی–کالبدشناسی پایه اصلی1151812235کالبدشناسی مقایسه اي 3
جانورشناسی–کالبدشناسی پایه اصلی1-1518421شناسیجنین 4
زبان عمومی–1زبان تخصصی تخصصی2-1518622(اختیاري)2زبان تخصصی 5
ندارداصلی1-1518771تاریخچه دامپزشکی6
نداردعمومی2-1011212(نبوت و معاد)2اندیشه هاي اسالمی 7
نداردعمومی2-1011262آیین زندگی8

14620جمع

دکتراي دامپزشکی4ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

جانورشناسی-کالبد پایه –1بافت شناسی اصلی2151809123بافت شناسی 1
جانورشناسی–پایه کالبد –1فیزیولوژي پایه2150811415فیزیولوژي 2
جانورشناسی–1کالبدشناسی مقایسه اي اصلی2151813235کالبدشناسی مقایسه اي 3
جانورشناسی عمومی–ماهی شناسی عمومیاصلی151821112تکثیر و پرورش ماهی4
جانورشناسی-لبد پایهکا-(یا همزمان)2وفیزیولوژي2یا 1کالبدشناسیاصلی151844314بهداشت و پرورش دام5

1تربیت بدنی عمومی11-101211تربیت بدنی6
11920جمع

دکتراي دامپزشکی5ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

–کالبدپایه -1يفیزیولوژ-1بیوشیمی-2فیزیولوژي-2بیوشیمیاصلی1151840314فارماکولوژي 1

جانورشناسی
کالبد پایه -1فیزیولوژي –1بافت –2فیزیولوژي -2بافت شناسیاصلی151826224آسیب شناسی عمومی2

جانورشناسی–
فیزیولوژي -(یا همزمان)2بافت شناسی -2فیزیولوژي –2بیوشیمی اصلی151835112سم شناسی (اختیاري)3

جانورشناسی عمومی–البد پایه ک-1بافت شناسی -1
فیزیولوژي -1بیوشیمی -ژنتیک حیوانی-2فیزیولوژي -2بیوشیمیاصلی151828213باکتري شناسی عمومی4

جانورشناسی عمومی–کالبدپایه -1
–+ باکتري عمومی (یا همزمان) 2فیزیولوژي –2بیوشیمی اصلی151834213ایمنی و سرم شناسی5

جانورشناسی عمومی–کالبد پایه –1فیزیولوژي –1ی بیوشیم
کالبد –1فیزیولوژي –1بیوشیمی –2فیزیولوژي –2بیوشیمیاصلی151825314اصول تغذیه دام6

جانورشناسی عمومی–پایه 



13720جمع

دکتراي دامپزشکی6ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 

ملیع
جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

ایمنی شناسی–آسیب عمومی –1فارماکولوژي اصلی1151831213انگل شناسی 1

ایمنی شناسی–آسیب عمومی –1فارماکولوژي اصلی2151814112انگل شناسی 2

1فارماکولوژي اصلی2151818213فارماکولوژي 3

ایمنی شناسی–آسیب عمومی –باکتري عمومی اصلی151811224باکتري شناسی اختصاصی4

ایمنی شناسی –آسیب عمومی –1فارماکولوژي اصلی151833314ویروس شناسی و بیماریها5
باکتري عمومی–

ویروس شناسی (یا همزمان)–آسیب عمومی اصلی151808224آسیب شناسی اختصاصی6

12820جمع

دکتراي دامپزشکی7ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

ایمنی شناسی–آسیب عمومی –1فارماکولوژي اصلی151832112قارچ شناسی و بیماریها1

ایمنی شناسی–آسیب عمومی –1فارماکولوژي اصلی3151815112انگل شناسی 2

ایمنی شناسی–آسیب عمومی –1فارماکولوژي اصلی4151817112گل شناسی ان3

–2فیزیولوژي –(یا همزمان) 2کالبدشناسی اصلی151820212بهداشت و پرورش طیور4

1کالبدشناسی 
–قارچ -4و 3و 2و 1(انگل –باکتري عمومی تخصصی2-1518812صنایع مواد غذایی5

همزمانویروس) یا 
)یا 4و3و2و1انگل –باکتري اختصاصی (ویروس تخصصی151879112صنایع شیر6

همزمان
بهداشت و پرورش دام-اصول تغذیه داماصلی1-1518051تغذیه اختصاصی دام7

2بیوشیمی تخصصی151880224کنترل کیفی مواد غذایی8

–بهداشت و پرورش دام–پرورش دام اصول واصلی1-1518461اصالح نژاد دام9

ژنتیک حیوانی
بهداشت و پرورش طیور–اصول تغذیه دام اصلی1-1518071تغذیه اختصاصی طیور10

13720جمع
توجه: 

وس گذرانده مورد نیاز دروس گذرانده پیش دانشگاهی و وصایاي حضرت اام خمینی (ره) و آموزش قرآن کریم و آشنایی با کامپیوتر جزو تعداد در-1
واحد براي شرکت در امتحان 127واحد قبولی) محاسبه نمی شود و واحدهاي قبل از امتحان جامع می بایست به 127جهت شرکت در امتحان جامعه (

جامع برسد. 
24تاصورت مشروطی در ترم قبل در ترم فوق دانشجویان می توانند جهت تکمیل واحدهاي گذرانده شده براي شرکت در امتحان جامع حتی در -2

واحد برسد. 127واحد درسی از واحدهاي قبل از امتحان را که نگذرانده انتخاب نمایند تا به 



باشد دانشجو حق شرکت در امتحان جامع را ندارد و این قبیل دانشجویان می بایست با 12بشود لکن معدل کمتر از 127چنانچه تعداد واحد گذرانده -3
برسانند و اال در صورت موافقت سازمان مرکزي دانشگاه به آنان مدرك کاردانی یا 12ن بقیه دروس پیش درمانگاهی معدل خود را به گذراند

کارشناسی اعطا خواهد شد و حق ادامه تحصیل در مقطع دکترا را نخواهند داشت. 
توجه:

داشته باشند تا 14دانشجویانی که در امتحان جامع موفق به اخذ نمره قبولی شده اند از ترم بعد از امتحان می بایست هر ترم معدل ترمی حداقل -1
انتخاب واحد آنان به طور مشروط نباشد. 

(دوازده) مورد پذیرش می باشد.12نمره قبولی دروس بعد از امتحان جامع حداقل -2
دکتراي دامپزشکی8ترم

واحد کد درسنام درسردیف
نظري

واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

2کالبدشناسی –2فیزیولوژي -1کالبدشناسی اصلی151849112اصول معاینه دام1

-4و3و2و1انگل-2بیوشیمی–باکتري اختصاصی تخصصی151876224کلینیکال پاتولوژي 2
اصول معاینه (یا همزمان)–ایمنی-ویروس-قارچ

2کالبدشناسی–1کالبدشناسی–2فارماکولوژي اصلی151847112اصول جراحی3

آسیب شناسی اختصاصیاصلی22-151948اصول کالبدگشایی4

انگل –آسیب اختصاصی –باکتري اختصاصی تخصصی151878123بهداشت و بازرسی گوشت5
ویروس یا همزمان)-قارچ-4و3و2و1

و ویروس و قارچ) یا همزمان4و3و2و1(انگلتخصصی2-1518682بیماریهاي طیور6

و ویروس و قارچ) یا همزمان4و3و2و1(انگلتخصصی1-1518701بیماریهاي مشترك انسان و دام7

جانورشناسی–باکتري شناسی عمومی اصلی1518235/15/02پرورش و بیماریهاي زنبور عسل8

باکتري –ویروس –قارچ -4و3و2و1انگل اصلی2-1518222اصول همه گیري شناسی9
باکتري اختصاصی–عمومی 

5/115/820جمع

دکتراي دامپزشکیتابستانترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

پیشنیازنوع درس

واحد و قبولی در امتحان جامع 140گذراندن کارآموزي33-1151992کارآموزي 1
الزامی است

واحد و قبولی در امتحان جامع 140گذراندن پایان نامه22-1151994پایان نامه و گزارش تحقیق 2
الزامی است

55-جمع



دکتراي دامپزشکی9ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

اصول معاینه دام–کلینیکال پاتولوژي تخصصی4-1518654بیماریهاي درونی دام بزرگ1

اصول معاینه دام–کلینیکال پاتولوژي تخصصی2-1518662بیماریهاي درونی دام کوچک2

اصول جراحی –فیزیک پزشکی –معاینه اصولتخصصی151871112رادیولوزي دامپزشکی3
(یا ھمزمان)

اصول جراحی و هوشبريتخصصی1518635/05/01بیماریهاي اندام حرکتی4

بیماریهاي اندام حرکتی (یا –اصول جراحی تخصصی151872123جراحی عمومی دامهاي بزرگ5
همزمان)

ی دامهاي بزرگ (یا همزمان)جراحی عمومتخصصی151875224مامایی دامپزشکی6

ویروس -4و3و2و1انگل –تکثیر و پرورش ماهی تخصصی1518695/15/02بیماریهاي ماهی7
قارچ (یا همزمان)–

اصول تغذیه دامتخصصی2-1518642بیماریهاي متابولیک دام8

14620جمع

دکتراي دامپزشکی10ترم
واحد درسکد نام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

نوع 
درس

پیشنیاز

بیماریهاي درونی دام بزرگبالینی22-151991عملیات درمانگاهی دام بزرگ1
بیماریهاي درونی دام کوچکبالینی22-151936عملیات درمانگاهی دام کوچک2
بیماریهاي طیوربالینی22-151938عملیات درمانگاهی طیور3
مامایی دامپزشکیتخصصی3-1518673بیماریهاي تولید مثل دام4
مامایی دامپزشکیاصلی184355/05/01تلقیح مصنوعی دام5
(بیماریهاي اندام حرکتی –اصول جراحی تخصصی151873112جراحی عمومی دام کوچک6

یا همزمان)
2فارماکولوژي تخصصی1-1518741مسمومیت دام7
مامایی دامپزشکیبالینی22-151937عملیات درمانگاه مامایی (اختیاري)8
جراحی عمومی دام بزرگ و کوچکبالینی22-151939عملیات در بخش جراحی (اختیاري)9

5/55/1117جمع
واحد الزامی است.4اندن حداقل و عملیات درمانگاهی مامایی و عملیات در بخش حراجی گذر2از دروس سم شناسی، زبان تخصصی 

دکتراي دامپزشکیتابستانترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

پیشنیازنوع درس

1کارآموزي کارآموزي33-2151945کارآموزي 1



1ش تحقیق پایان نامه و گزارپایان نامه22-2151984پایان نامه و گزارش تحقیق 2

55-جمع

دکتراي دامپزشکی11ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

پیشنیازنوع درس

عملیات درمانگاهی دام بزرگ و کلیه واحدهاي اصلی ، کارورزي22-1150863کارورزي داخلی دام بزگ 1
2و 1تخصصی و عمومی و پایه و پایان نامه 

عملیات درمانگاهی دام کوچک و کلیه واحدهاي اصلی ، 1150861کارورزي داخلی دام کوچک 2
2و 1تخصصی و عمومی و پایه و پایان نامه 

عملیات درمانگاهی طیور و کلیه واحدهاي اصلی ، 1150871کارورزي بیماریهاي طیور 3
2و 1تخصصی و عمومی و پایه و پایان نامه 

جراحی عمومی دام بزرگ و کلیه واحدهاي اصلی ، 1150867کارورزي جراحی دام بزرگ 4
2و 1تخصصی و عمومی و پایه و پایان نامه 

جراحی عمومی دامهاي کوچک و کلیه واحدهاي اصلی 1150865کارورزي جراحی دام کوچک 5
2و 1، تخصصی و عمومی و پایه و پایان نامه 

مامایی دامپزشکی و کلیه واحدهاي اصلی، تخصصی و 1150869ي مامایی کارورز6
2و 1عمومی و پایه و پایان نامه 

اصول کالبدگشایی و کلیه واحدهاي اصلی، تخصصی و 150873کارورزي کالبدگشایی مرکز تشخیص7
2و 1عمومی و پایه و پایان نامه 

1010-جمع
توجه:

ارورزي عالوه بر رعایت پیش نیاز گذراندن کلیه دروس پایه و عمومی، اصلی، تخصصی، بالینی الزامی است.براي ثبت دروس ک

دکتراي دامپزشکی12ترم
واحد کد درسنام درسردیف

نظري
واحد 
عملی

جمع 
واحد

پیشنیازنوع درس

1اخلی دام بزرگ کارورزي دکارورزي22-2150864کارورزي داخلی دام بزرگ 1

1کارورزي داخلی دام کوچک کارورزي11-2150862کارورزي داخلی دام کوچک 2

1کارورزي بیماریهاي طیور کارورزي11-2150872کارورزي بیماریهاي طیور 3

1کارورزي جراحی دام بزرگ کارورزي22-2150868کارورزي جراحی دام بزرگ 4

1کارورزي جراحی دام کوچک کارورزي11-2150866ام کوچک کارورزي جراحی د5

کلینیکال پاتولوژي (و کلیه دروس عمومی، اصلی کارورزي11-150874کارورزي آزمایشگاه مرکز تشخیص6
2و 1و پایه و تخصصی و کارآموزي و پایان نامه 

دوره)
1یی کارورزي ماماکارورزي22-2150870کارورزي مامایی 7

اتمام کلیه 2و 1پایان نامه و گزارش تحقیق پایان نامه22-3151985پایان نامه و گزارش تحقیق 8
دروس دوره براي انجام دفاعیه الزامی است

1212-جمع
توجه: 
است. امیزال2و 1و همچنین پایان نامه شماره 1گذراندن کلیه کارورزیهاي شماره 2براي ثبت دروس کارورزي -1



هیچ درس دیگري نبایستی باقی مانده باشد.3و پایان نامه شماره 2انتخاب می شود بجز دروس کارورزي 2در نیمسالی که کارورزیهاي -2


