
 95نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری 

    
 ارزیابی مستندات / سوابق ارزیابی دانش و منش

  

 آزمون عمومی پژوهشی آموزشی مصاحبه کتبی جمع رشته گروه

درمانگاهی ،بهداشت علوم 

 وپیشگیری بیماریهای دام
 0 20 20 60 0 60 جراحی دامپزشکی

علوم درمانگاهی ،بهداشت 

 وپیشگیری بیماریهای دام
 0 20 20 60 0 60 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

علوم درمانگاهی ،بهداشت 

 وپیشگیری بیماریهای دام

مامایی وبیماریهای تولید مثل دام 

 دامپزشکی
60 0 60 20 20 0 

علوم درمانگاهی ،بهداشت 

 وپیشگیری بیماریهای دام
 0 20 20 60 0 60 بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دامپزشکی

 0 20 20 60 0 60 پاتولوژی دامپزشکی پاتوبیولوژی

 0 20 20 60 0 60 باکتری شناسی پاتوبیولوژی

 0 20 20 60 0 60 انگل شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی

 0 20 20 60 0 60 بیوتکنولوژی پاتوبیولوژی

 0 20 20 60 0 60 بافت شناسی مقایسه ای علوم پایه

 0 20 20 60 0 60 فیزیولوژی علوم پایه

 0 20 20 60 0 60 بهداشت مواد غذایی بهداشت مواد غذایی وآبزیان

 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى در وب سايت  پى اچ دى تست



 95برخی جزئیات پذیرش دکتری 
 

 دارای ارجحیتعناوين رشته های كارشناسی ارشد  برای ارزيابی دانش و منشعناوين دروس  رشته گروه

علوم درمانگاهي، بهداشت و 

 پيشگيري بيماريهاي دام
        جراحي دامپزشكي

علوم درمانگاهي، بهداشت و 

 پيشگيري بيماريهاي دام

كلينيكال پاتولوژي 

 دامپزشكي
       

علوم درمانگاهي، بهداشت و 

 گيري بيماريهاي دامپيش

مامايي و بيماريهاي توليد 

 مثل دام دامپزشكي
       

علوم درمانگاهي، بهداشت و 

 پيشگيري بيماريهاي دام

بيماريهاي داخلي دامهاي 

 بزرگ دامپزشكي
       

 دكتري عمومي دامپزشكي  پاتولوژي دامپزشكي پاتوبيولوژي

     باكتري شناسي پاتوبيولوژي

رشته هاي ذكر شده در دفترچه تمام 

در گروه  95آزمون ورودي سال  1شماره 

 قابل قبول است 2701دامپزشكي كد 

  

        بافت شناسي مقايسه اي علوم پايه

        فيزيولوژي علوم پايه

 بهداشت مواد غذايي بزيانبهداشت مواد غذايي و آ
ميكروبيولوژي 

 مواد غذايي

بهداشت و 

 بازرسي گوشت

بهداشت و 

 صنايع شير
 

 دامپزشكي پزشكي

 داروسازي

بهداشت و 

كنترل كيفي 

مواد غذايي 

صنايع مواد 

غذايي بهداشت 

و ايمني مواد  

 غذايي

ميكروبيولوژي 

زيست شناسي 

 بيوتكنولوژي
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