
 

درمانگاهی )پره انترنی( دامپزشکیآزمون جامع پیش فهرست منابع  نام دانشگاه 
 

 
سی، کولوژی، ایمنی شناسی، انگل شنافارمابافت شناسی، فیزیولوژی،  آناتومی و جنین شناسی، بیوشیمی،

و  ، جانورشناسی، بهداشت پرورش و تغذیه دام، بهداشت پرورش8شناسی شناسی، آسیبشناسی، ویروسباکتری
یع شیر، ترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی، بهداشت و صناکنشناسی، کثیر و پرورش ماهی، ماهیتتغذیه طیور، 

صنایع مواد غذایی با منشا دامی، ژنتیک حیوانی، فیزیک پزشکی، زبان تخصصی، قارچ شناسی.  

 

 
 
های ازاددانشگاه  

 

 
ها، شناسی و بیماریها، ویروس، قارچ شناسی مایکوتوکسینها و بیماریباکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها 

ها، بندپایان ها و بیماریها، تک یاختههای پهن و بیماریها، کرمهای گرد و بیماریشناسی اختصاصی کرمآسیب
شناسی، اصول فارماکولوژی بالینی، اصول تغذیه دام و طیور، اصول اپیدمیولوژی.، سمهاو بیماری  

 

 
 

 دانشگاه تبریز
 

 
یب ، اصول تغذیه دام، آسیب شناسی عمومی، آس2، فیزیولوژی 1، فیزیولوژی 2بیوشیمی ، 2فیزیک پزشکی 

سی ها، کالبدشناشناسی اختصاصی، بافت شناسی، باکتری شناسی عمومی، باکتری شناسی اختصاصی و بیماری
های و بیماریشناسی )کرمهای گرد(، انگل 1های ، انگل شناسی و بیماری2ای ، کالبدشناسی مقایسه1ای مقایسه

(، )بندپایان 4های شناسی و بیماری)تک یاخته ها(، انگل 3های شناسی و بیماریهای پهن(، انگل)کرم 2

شناسی، شناسی و سرمهای ویروسی، ایمنیشناسی و بیماریهای قارچ، ویروسشناسی و بیماریقارچ
 وم، بهداشت و پرورش طیور، تکثیر شناسی، بهداشت و پرورش دا، جنین2، فارماکولوژی 1فارماکولوژی 

  پرورش ماهی، زبان تخصصی.
 

 
 
 
 

 دانشگاه ارومیه

 

، ، کالبذشناسی، تغذیه اختصاصی دام2شناسی ، تکثیر و پرورش ماهی، بافت2لوژی ، فیزیو1لوژی فیزیو
شناسی اختصاصی، قارچ و شناسی اختصاصی، باکتری، آسیب2، بیوشیمی 1، بیوشیمی 2ژی کولوفارما
کرم  یماری،بیماری، بندپا و ب و ، کرم گردها و بیمارییاختهها، ایمنی و سرم، تکویروس و بیماری، هاریبیما

.پهن و بیماری  
 

 
 

 دانشگاه لرستان

 

شناسی و های قارچی، ویروسشناسی و بیماریشناسی اختصاصی، قارچشناسی اختصاصی، باکتریآسیب
 4 هاییشناسی و بیمارانگل (،های پهنکرم) 2 یهاشناسی و بیماریانگل، شناسیشناسی و سرمایمنی ،هابیماری

یه تغذ (،های گردکرم) 1 هایشناسی و بیماریانگل (،تک یاخته) 3 هایشناسی و بیماریانگل (،بندپایان)
 ،شناسیبافت ،تکثیر و پرورش ماهی ،2لوژی فیزیو، 1لوژی فیزیو تغذیه اختصاصی طیور، ،اختصاصی دام

  .2، فارماکولوژی 2بیوشیمی ،  1بیوشیمی ، ایالبدشناسی مقایسهک

 

 
 
 

 دانشگاه کرمانشاه

 
 ،هاشناسی و بیماریقارچ ،هاشناسی اختصاصی و بیماریباکتری ،شناسی عمومیآسیب ،شناسی اختصاصیآسیب

  ،3 شناسیانگل ،2 شناسیانگل،  1شناسیانگل ،شناسیشناسی و سرمایمنی ،هاشناسی و بیماریویروس
 ،بافت شناسی ،ش ماهیرتکثیر وپرو، 2 فیزیولوژی ،1یولوژی فیز ،تغذیه اختصاصی طیور ،4 انگل شناسی

.2فارماکولوژی ، 1فارماکولوژی ، 2، بیوشیمی 1بیوشیمی  ،ایکالبدشناسی مقایسه  
 

 
 

 دانشگاه شهرکرد
 

منی باکتری شناسی اختصاصی قارچ شناسی و بیماری ها ویروس شناسی و بیماریها ایاسیب شناسی اختصاصی 

 1گل تک یاخته ان 3انگل  2بندپایان 4کرمهای پهن انگ  2شناسی و سرم شناسی انگل شناسی و بیماری ها 
ناسی شتکثیر و پرورش ماهی، بافت 2فیزیو  1کرمهای گرد تغذیه اختصاصی دام تغذیه اختصاصی طیور فیزیو 

، فارماکولوژی.2، بیوشیمی 1وشیمی ، بی2ای ، کالبدشناسی مقایسه2  

 

 
 دانشگاه فردوسی مشهد


