
 ***برنامه آموزشی دانشجویان ترم  اول  دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال   اول  سال تحصیلی 99-1400

 

 
 
 

 

 

 

 
     
 
 

 شماره درس اسم درس 

وه 
گر

د 
ک

 

 مدرس       تعداد واحد 

 عملی نظری 

 دکتر هرمزی        - 2 18 1810251 1بیوشیمی نظری  

 ورایین دکتر       - 2 80 1810247 مدیریت خدمات بهداشتی 

 ملکشاهی  دکتر      0/ 5 1/ 5 18 1810112 سالمت دهان و جامعه

 تمجیدی دکتر       1 3 18 1810113 1علوم تشریحی  

 دکتر زارعی  

 دکتر ضیایی       - 2 80 1000033 1اندیشه اسالمی  

 

 زبان پیش دانشگاهی 

 

 آقای الماسیان       - 2 80 1000026

 خانم مبشر      - 1 80 1000051 )بدون احتساب(مهارتهای زندگی

 واحد بدون احتساب  1واحد +   14 جمع واحد 



 برنامه آموزشی دانشجویان ترم سوم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی99-1400 

شماره  اسم درس

 درس 

وه 
گر

د 
ک

 

مکان  ساعت ایام هفته تعداد واحد 

تشکیل  

 کالس

تاریخ 

امتحان 

 رم پایان ت 

ساعت 

امتحان 

 پایانی 

 مدرس

 کارگاهی  عملی نظری

181025 1فیزیولوژی نظری  
3 

 شنبه   یک - - 3 18

 شنبه    دو

10-8 

12-10 

 دکتر توکلی 8-9 21/10/98 4کالس  

 دکتر پژوهی 

181011 3علوم تشریحی  
5 

 دکتر رضاییان 8-9 28/10/98 4کالس   8-10 سه شنبه - 1 1 18

181010 چ شناسی پزشکیانگل شناسی و قار
3 

   شنبه - - 1 80

 شنبه

15-13 

12-10 

 خیراندیش دکتر   هماهنگی با استاد  4کالس  

181011 ژنتیک 
1 

 دکتررضاپور  8-9 25/10/98 4کالس   8-10 شنبه  دو - - 2 18

181021 کاربرد رایانه در دندانپزشکی 
6 

 سه شنبه 1 - - 18

 

12-10 IT 

 
 مهندس کیانی هماهنگی با استاد 

181011 فیزیک پزشکی  
6 

 دکتر رسولیان   8-9 98/ 10/ 30 4کالس   8-10 شنبه   - 5/0 5/0 18

100004 تفسیر موضوعی قرآن 
7 

   حجت االسالم متقی نیا 8-9 23/10/98 4کالس     10-12 شنبهیک - - 2 80

100004 تاریخ امامت 
6 

 دکتر حسین رحمتی 8-9 5/11/98 4کالس   14-16 نبهشسه   - - 2 80

181016 یزات دندانپزشکی و ارگونومیتجه
8 

 مهندس غیبی هماهنگی با استاد  4کالس   16-18 شنبه  دو 1 - - 18

181022 مبانی مواد دندانی 
0 

 4کالس    چهارشنبه  - - 1 18

 البراتوار 

 دکتر کردستانی 9-8 98/ 11/ 2

181021 کنترل عفونت 
7 

 دکتر ریحانی  8-9   98/ 11/ 6 4کالس    چهارشنبه  1 - - 18

100000 2تربیت بدنی
9 

80 
81 

  یکشنبه - 1 -

 )خواهران(

 یکشنبه

 )براداران (

13-12 

 

15-14 

 گودرزی   خانم هماهنگی با استاد  سالن ورزشی 

 آقای کریم پور 

  جمع واحد



 
 

 برنامه آموزشی دانشجویان ترم پنجم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی 99-1400

 

 شماره درس اسم درس

وه 
گر

د 
ک

 

مکان تشکیل  ساعت ایام هفته تعداد واحد 

 کالس

تاریخ امتحان پایان 

 ترم
ساعت  

 امتحان پایانی
 مدرس

 کارگاهی  عملی نظری

دکتر    -دکتر دلفان 10-11 21/10/98 3کالس شماره 8-10   دوشنبه - - 2 18 1810214 فارماکولوژی عمومی 

 اسدی

 ملکشاهی  محمددکتر 10-11 5/11/98 3کالس شماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13-14 شنبه  یک 1 - - 18 1810122 آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی 

 توشمال   دکتر 10-11 6/11/98 3کالس شماره 14-17   شنبه - 5/0 5/0 18 1810215 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکی

  10-11 23/10/98 3کالس شماره 8-9 شنبه   - 5/0 5/0 18 1810276 1دندانپزشکی تشخیصی 

  10-11 25/10/98 3کالس شماره 8-9 شنبه    سه - - 1 18 1810171   1جراحی دهان ، فک و صورت  

  10-11 28/10/98 3کالس شماره 8-9 شنبه  یک - - 1 18 1810267 1بیماری های سیستمیک  

 شنبه - 2 1 18 1810273 مبانی دندانپزشکی ترمیمی 

   یکشنبه

  شروع از قبل استاد هماهنگی با البراتور  12-9

 . شود برگزار ترم پایان امتحانات

 

  10-11 30/10/95 3کالس شماره 8-9 شنبه  چهار - - 1 18 1810218 پالپ و پری اپیکال  کمپلکس 

 زکیاندکتر   هماهنگی با استاد  3کالس شماره 14-17   یکشنبه 1 - - 18 1810124 اخالق پزشکی ،تعهد حرفه ای و قانون 

  3کالس شماره 13-14 دوشنبه  - - 1 18 1810180 ( 1ترمیم نظری)

  شروع از قبل  اداست هماهنگی  با

 .شود برگزار  ترم پایان امتحانات

 

 شنبه دو - 1 - 18 1810199 1رادیولوژی دندان ، فک وصورت عملی  

 شنبه  سه  

12-9 

12-9 

بخش 

 رادیولوژی 

 

 دکتر شهیدی  10-11 98/ 11/ 2 3کالس شماره 13-14 شنبه  سه   - - 1 18 1810204 1زبان انگلیسی تخصصی  

 دکتر ملکشاهی  هماهنگی با  استاد   3کالس شماره 13-14 شنبه   - - 1 18 1810234 جامعه شناسی سالمت 

سالمت دهان و دندانپزشکی 

 1اجتماعی نظری

 گروه اطفال  هماهنگی با  استاد  3کالس شماره 10-11 چهارشنبه  - - 1 18 1810209

      - 1 - 18 1810256 بافت دندان در سالمت و بیماری

      جمع واحد



 

 برنامه آموزشی دانشجویان ترم هفتم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول  سال تحصیلی 99-1400

شماره  اسم درس

وه  درس 
گر

د 
ک

 

مکان تشکیل  ساعت ایام هفته  تعداد واحد 

 کالس

تاریخ امتحان  

 پایان ترم

ساعت 

امتحان 

 پایانی 

 مدرس

 کارگاهی  عملی نظری

  از قبل استاد هماهنگی با 2بخش   9-12 چهارشنبه -سه شنبه   - 1 - 18 1810182 1دندانپزشکی ترمیمی عملی  

  ترم پایان امتحانات شروع

 . شود برگزار

 

 دکتر حسین زاده  2کالس   14-17 یکشنبه-شنبه - 1 - 80 1810121 1آسیب شناسی دهان،فک وصورت عملی 

  تور البرا 9-12 شنبه سه  –شنبه یک 1 - - 18 1810132 1مبانی اندودانتیکس  

  13-14 21/10/98 2کالس شماره 8-9 شنبهیک - - 1 18 1810135 2اندودانتیکس نظری 

  13-14 98/ 10/ 25 2کالس شماره 8-9 شنبه دو - - 1 18 1810125   1ارتودانتیکس نظری 

  هماهنگی با استاد  2بخش 9-12 شنبه چهار-شنبه یک - 2 - 18 1810140 1بیماریهای دهان و تشخیص عملی 

  13-14 98/ 10/ 28 2کالس شماره   8-9 شنبه - - 1 80 1810193 2دانپزشکی کودکان نظری دن

 شروع از قبل استاد هماهنگی با 3بخش   9-12 دوشنبه - 1 - 18 1810173 1جراحی دهان ، فک و صورت عملی  

 . شود برگزار ترم پایان امتحانات
 

 شنبه  سه  - - 2 18 1810187 3دندانپزشکی تشخیصی  

    
 دکتر حسین زاده  13-14 23/10/98 2کالس شماره   9-8

  13-14 30/10/98 2کالس شماره   13-14 سه شنبه  - - 1 18 1810161 2نظری   پریودانتیکس

  از قبل استاد هماهنگی با 1بخش   14-17 چهارشنبه -دوشنبه - 1 - 18 1810163  1پریودانتیکس عملی  

  ترم پایان امتحانات شروع

 . شود برگزار

 

  بخش رادیولوژی  14-17 یکشنبه-شنبه - 1 - 80 1810199 1رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی  

  مدارس 14-17 چهارشنبه -سه شنبه  - 1 - 18   1810211 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی

   دکتر مومنی 13-14 2/11/98   2  کالس  شماره 8-9 شنبه  چهار - - 1 18 1810240 روانشناسی در دندانپزشکی

  هماهنگی با استاد  4بخش   9-12 شنبه - 2 -   18 1810152 1پروتز کامل عملی  

 دکتر مخیری   13-14 5/11/98 2کالس  12-14 شنبه 1 - - 18   1810203 2روش شناسی تحقیق  

 دکتر نصیری  13-14 .6/11/98 2کالس  13-14 شنبه چهار - - 1 18 1810243 8ترم/مبانی نور ولیزر

 دکتر شهیدی    2کالس  13-14 دوشنبه - - 1 18 1810206 (3زبان تخصصی )

 دکتر ملکشاهی    2کالس  13-14 یکشنبه - - 1 18 1810210 (2دندانپزشکی اجتماعی نظری)

 دوشنبه 1   18 1810150 مبانی پروتزهای پارسیل

 دوشنبه
12-9 

17-14 

    

   23 جمع واحدها



 

 برنامه آموزشی دانشجویان ترم نهم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول  سال تحصیلی99-1400

شماره  اسم درس

وه  درس 
گر

د 
ک

 

مکان تشکیل  ساعت ایام هفته تعداد واحد 

 کالس

 تاریخ امتحان پایان ترم 

 ساعت امتحان پایانی 
 مدرس

 کارگاهی  عملی نظری

 شنبه - 2 - 18 1810194 1کودکان عملی  

 شنبه سه 

/ 5/11 نتوم فا 17-14
98 
 

11-10 

 

 

  4بخش  14-17 یکشنبه - 1 - 18 1810128 1ارتودانتیکس عملی 

  از قبل استاد هماهنگی با

  ترم پایان امتحانات شروع

 . شود برگزار

 

  4بخش  8-9 یکشنبه - - 1 18 1810169 تروماتولوژی دهان فک و صورت 

 سه شنبه  - - 1 18 1810242 سالمت دهان و دخانیات 

 

  3بخش 14-13

  10-11 21/10/98 4کالس شماره 13-14 شنبه چهار - - 1 18 1810158 1پروتزهای دندانی پیشرفته نظری  

  10-11 23/10/98 4کالس شماره 13-14 شنبهدو - - 1 18 1810162 3نظری   پریودانتیکس

 شنبه - 1 - 18 1810164 2پریودانتیکس عملی  

   شنبهسه 

12-9 

17-14 
 استاد  گیهماهن  با  1بخش

 شروع  از  قبل

 ترم  پایان  امتحانات

 . شود  برگزار

 

 3  جراحی دهان ، فک و صورت عملی

 

 شنبه   - 2 - 18 1810175

 شنبهدو 

17-14 

12-9 
  3بخش

 دکتر نورایی 10-11 25/10/98  3کالس شماره 13-14 شنبه  یک - - 2 18 1810231 ادسالمت اقتص

 یکشنبه - 2 - 18 1810183 2ترمیمی عملی  دندانپزشکی

 دوشنبه

  از قبل استاد هماهنگی با 2بخش 12-9

  ترم پایان امتحانات شروع

 . شود برگزار

 

 - - - - - - 1 - 18 1810225 1رساله  

  10-11 2/11/98 1کالس شماره 8-9 شنبه  چهار - - 1 18 1810189 5دندانپزشکی تشخیصی  

  10-11 30/10/98 3شمارهکالس   8-9 شنبه  سه  - - 1 18 1810143 بیماریهای روانی

  10-11 28/10/98 3کالس شماره 8-9 شنبه دو - 1 - 18 1810146 3بیماری های سیستمیک

     9-12-شنبه - 1 - 18 1810201 3رادیولوژی عملی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکشنبه

     14-17 چهارشنبه  - 1 - 80 1810150 پارسیل پروتزهای مبانی 

-شنبهسه  - 2 - 18 1810151 ثابت  پروتزهای مبانی

 چهارشنبه 

12-9     

 دکتر ضرونی     8-9 شنبه - - 1 18 1810190 6دندانپزشکی تشخیص

 23      جمع واحد



 

 برنامه آموزشی دانشجویان ترم یازدهم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی99-1400

 شماره درس اسم درس

وه 
گر

د 
ک

 

مکان تشکیل   تساع ایام هفته  تعداد واحد 

 کالس 

تاریخ امتحان  

 پایان ترم

ساعت 

امتحان 

 پایانی 

 مدرس
کارورز کارگاهی عملی  نظری

 ی 

 استاد  هماهنگی  با فانتوم  8-9 سه شنبه  2 - - - 18 1810237 ی خانواده در نظام سالمت  کدندانپزش 

 شروع  از  قبل

 ترم  پایان  امتحانات

 . شود  برگزار

 دکتر حقی 

 شنبه یک  - - 1 - 18 1810138 3س عملی  اندودانتیک

 دو شنبه

 

  4بخش 12-9

  2و1بخش   14-17 سه شنبه  - - 1 - 18 1810131 4ارتودانتیکس عملی  

  3بخش   9-12 یکشنبه   - - 2 - 18 1810155 2پروتزهای پارسیل عملی  

       - - - 1 18 1810227 3رساله 

 دکتر ملکشاهی    1کالس  13-14 شنبه دو    2 18 1810249 علوم نوین در دندانپزشکی  

    2کالس/ البراتوار 8-9 شنبهدو  - 1 - - 18 1810191 7دندانپزشکی  تشخیصی  

کالس  14-13 شنبه  یک - - - 1 18 1810207 4زبان انگلیسی تخصصی

 2شماره
 دکتر شهیدی  

 شنبه - - 1 - 18 1810213 3سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی عملی

 نبهیکش 
مراکز  17-14

 بهداشت  

  استاد   هماهنگی  با

 دکتر شیخیان   4کالس   8-9 شنبهیک - 1 - - 18 1810221 نگارش علمی 

   

 شنبه 2 - - - 18 1810222 1درمان جامع دندانپزشکی 

 دوشنبه
12-9 

12-9 

  هماهنگی استاد  2کالس  

-سه شنبه - - 2 - 18 1810157 2ثابت عملی پروتزهای 

 چهارشنبه 
  هماهنگی استاد  3بخش   12-9

    2کالس 8-9 شنبه - 1  - 18 1810178 درد و دارو شناسی 

-سه شنبه - - 2 - 18 1810196 3دندانپزشکی کودکان عملی 

 چهارشنبه 
    1بخش 12-9

 20 جمع واحد  



 

 99-1400  سال تحصیلی  اول   نیمسال   پروتز دهان  چهارمبرنامه آموزشی دانشجویان ترم 

 

ماره درسش اسم درس  

وه
گر

د 
 ک

مکان تشکیل   ساعت  ایام هفته  تعداد واحد 

 کالس

تاریخ امتحان  

 پایان ترم 

ساعت  

امتحان 

 پایانی 

 مدرس

 کارگاهی   عملی  نظری 

 دکتر آزادبخت      8 - - 18 1813131 کار آموزی در عرصه  

 رحمتی دکتر   22/10/98 4کالس  14-16 یکشنبه   - 2 80 1000053 فرهنگ تمدن ایران و اسالم  

        2 - 18 1813104 رایانه 

 دکتر حدادی       - - 1 18 1813111 زبان تخصصی

  جمع واحد  

 


