
 برنامه آموزشی دانشجویان ترم  اول  دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال   اول  سال تحصیلی  59-59

 

     
 
  
 

 شماره درس اسم درس

وه
گر

د 
ک

 

مکان  ساعت ایام هفته تعداد واحد

تشکیل 

 کالس

تاریخ امتحان 

 پایان ترم

ساعت 

امتحان 

 پایانی

 مدرس

 عملی نظری

کالس  5-10 نبهش - 1 15 1510191 1بیوشیمی نظری 

 4شماره 

 گروه بیوشیمی 5-5 19/10/59

کالس  4-9 شنبه - 1 50 1510141 مدیریت خدمات بهداشتی

 3شماره 

 دکتر ایمانی نسب 5-5 1/11/59

کالس  1-4 شنبه -    1 50 1000035 آیین زندگی

 4شماره 

 آقای رحمتی  5-5 11/10/59

 50 1000004 1تربیت بدنی 

51 

 شنبه خواهران 1 -

 سه شنبه برادران
11-10 

4-1 

سالن 

 ورزشی

       خانم گودرزی  

 بردست آقای ز

 10-11 یکشنبه 9/0 9/1 15 1510111 سالمت دهان و جامعه

 

کالس 

 4شماره 

 دکتر  5-5 15/10/59

کالس  5-11 دوشنبه 1 3 15 1510113 1علوم تشریحی 

 4شماره 

 بیگیدکتر  5-5 15/10/59

کالس  1-4 یکشنبه - 1 50 1000033 1اندیشه اسالمی 

 4شماره 

 آقای اصالنی 5-5 11/10/59

 

 زبان پیش دانشگاهی

 

کالس  1-4 دوشنبه - 1 50 1000019

 4شماره 

 الماسیانآقای  5-5 4/11/59

کالس  5-11 سه شنبه - 3 51 1000014 فارسی

 3شماره 

 شاهوردی دکتر 5-5 15/10/59

کالس  5-10 یکشنبه - 1 50 1000091 )بدون احتساب(مهارتهای زندگی

 3شماره 

 خانم مبشر 13-11 1/5/59

 واحد بدون احتساب 1واحد +  10 جمع واحد



 برنامه آموزشی دانشجویان ترم دوم کاردانی تکنسین سالمت دهان نیمسال   اول  سال تحصیلی  59-59

 

  

 شماره درس اسم درس

وه
گر

د 
ک

 

مکان  ساعت ایام هفته تعداد واحد

ل تشکی

 کالس

تاریخ امتحان 

 پایان ترم

ساعت 

امتحان 

 پایانی

 مدرس

  کارگاهی عملی نظری

کالس  5-10 سه شنبه - 9/0 9/1 15 1511103 پاتولوژی عمومی و دهان 

 3شماره 

 دکتر رفیعی  5-5 9/11/59

 گروه پاتولوژی 

کالس  5-11 یکشنبه  - - 3 50 1000011 زبان عمومی 

 3شماره 

 آقای پورنیا 5-5 15/10/59

کالس  4-9 دوشنبه  - - 1 50 1000095 دانش خانواده و جمعیت 

 3شماره 

 حجت االسالم متقی نیا 5-5 10/10/59

با هماهنگی استاد قبل از شروع امتحانات  5-11 چهارشنبه 1 - - 15 1511114 خدمات دندانپزشکی 

 پایان ترم برگزار شود.

 

کالس  5-10 شنبه  - - 1 15 1511110 1سالمت دهان نظری 

 3شماره 

11/10/59 5-5  

کالس  10-11 شنبه  - - 1 15 1511115 ری در سالمت دهان مبانی پیشگی

 3شماره 

 دکتر رازانی  5-5 11/10/59

 دوشنبه  1 - - 15 1511111 پری کلینیک سالمت دهان 

 سه شنبه

4-1 

11-5 

 امتحانات شروع از قبل استاد هماهنگی با

 .شود برگزار ترم پایان

 

  5-11 دوشنبه - 1 - 15 1511111 1پیشگیری از پوسیدگی عملی 

  1-4 یکشنبه  - 1 - 15 1511114 1پیشگیری از بیماریهای پریودنتال عملی 

کالس  5-5 دوشنبه 1 - - 15 1511111 کنترل عفونت 

 1شماره 

1/11/59 10-5  

کالس  5-5 یکشنبه 1 - - 15 1511130 مواد دندانی و تجهیزات دندانپزشکی 

 1شماره 

 گروه ترمیم  10-5 19/10/59

 واحد  10 جمع واحد



 
 

 برنامه آموزشی دانشجویان ترم سوم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی 59-59

 
 

شماره  اسم درس

 درس

وه
گر

د 
ک

 

ساع ایام هفته تعداد واحد

 ت

مکان تشکیل 

 کالس

تاریخ 

امتحان 

 پایان ترم

ساعت 

امتحان 

 پایانی

 مدرس

 کارگاهی عملی نظری

 یکشنبه  - - 1 15 1510191 1فیزیولوژی نظری 

 دوشنبه 

 فیزیولوژی گروه 5-10 10/10/59 1کالس  11-10

 دکتر رضاییان 5-10 12/10/59 1کالس  10-11 سه شنبه - 1 1 15 1510119 1علوم تشریحی 

 دکتر فالحی  11-11 11/5/59 1کالس  10-11 شنبه  - - 1 50 1510101 و قارچ شناسی پزشکی انگل شناسی

 دکتررضاپور 5-10 11/10/59 4کالس 5-10 سه شنبه  - - 1 15 1510111 ژنتیک

 -یکشنبه 1 - - 15 1510119 کاربرد رایانه در دندانپزشکی

 -دوشنبه

 چهارشنبه 

9-1 IT 9/11/59 10-5 مهندس کیانی 

 کالنتردکتر  5-10 15/10/59 1کالس  1-4 شنبه  - - 1 50 1000014 فارسی

 حجت االسالم متقی نیا 5-10 15/10/59 1کالس  1-4 دوشنبه - - 1 50 1000042 تفسیر موضوعی قرآن

 آقای رحمتی 5-10 4/11/59 1کالس  4-9 شنبه - - 1 50 1000049 امامتتاریخ 

 مهندس غیبی 5-10 9/11/59 1کالس  1-9 سه شنبه 1 - - 15 1510195 و ارگونومیتجهیزات دندانپزشکی 

 روه ترمیمگ 5-10 19/10/59 1کالس  5-5 یکشنبه - - 1 15 1510110 مبانی مواد دندانی

  5-10 1/11/59 1کالس  5-5 دوشنبه 1 - - 15 1510112 کنترل عفونت

 50 1000005 1تربیت بدنی

51 

 شنبه)خواهران( - 1 -

 یکشنبه

 )براداران (

10-5 

4-1 

    ورزشی سالن

 واحد  10 جمع واحد



 

 برنامه آموزشی دانشجویان ترم پنجم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی 59-59

 

 

 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 دلفان 11-14 19/10/59 1کالس شماره 10-11 سه شنبه - - 1 15 1510114 فارماکولوژی عمومی

 دکتر دریکوند دکتر نصیری 11-14 9/11/59 1کالس شماره 5-5 سه شنبه 1 - - 15 1510111 های ارتباطی بالینیآموزش مهارت

 آقای خرم آبادی 11-11 1/5/59 1کالس شماره 5-5 یکشنبه  - 9/0 9/0 15 1510119 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکی

 دکتر امینی 11-14 4/11/59 1ارهکالس شم 5-5 شنبه  - - 1 15 1510159 1دندانپزشکی تشخیصی 

 دکتر شفیعی 11-14 11/10/59 1کالس شماره 5-5 چهارشنبه  - - 1 15 1510121  1جراحی دهان ، فک و صورت 

 امینیدکتر  11-14 10/10/59 1کالس شماره 1-1 دوشنبه  - - 1 15 1510144 1بیماری های سیستمیک 

 گروه داخلی

 شنبه  1 - - 15 1510125 مبانی دندانپزشکی ترمیمی

 دوشنبه 

 شروع از قبل استاد هماهنگی با البراتور 11-5

 .شود برگزار ترم پایان امتحانات

 

 گروه اندو         11-14 15/10/59 1کالس شماره 5-5 دوشنبه  - - 1 15 1510115  کمپلکس پالپ و پری اپیکال

 دکتر محمودی 11-14 9/11/59 1کالس شماره 1-4 سه شنبه  1 - - 15 1510114 اخالق پزشکی ،تعهد حرفه ای و قانون

 وتزهای کاملمبانی پر

 

 5-11 چهارشنبه 1 - - 15 1510145

4-1 

 از قبل استاد هماهنگی با البراتور

 ترم پایان امتحانات شروع

 .شود برگزار

 دکتر یکتا

بخش  5-11 یکشنبه  - 1 - 15 1510155 1رادیولوژی دندان ، فک وصورت عملی 

 رادیولوژی

 حمیدیدکتر 

 حمیدیدکتر  11-14 12/10/59 1کالس شماره 1-1 یکشنبه  - - 1 15 1510109 1زبان انگلیسی تخصصی 

 دکتر ایمانی نسب 5-5 1/11/59 1کالس شماره 1-4 شنبه  - - 1 15 1510142 مدیریت خدمات بهداشتی

 خانم درگاه پور 11-11 14/5/59 1کالس شماره 1-9 دوشنبه  - - 1 15 1510114 جامعه شناسی سالمت

 واحد  15     جمع واحد



 برنامه آموزشی دانشجویان ترم هفتم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی 59-59

 

 

 

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 1بخش  5-11 چهارشنبه- سه شنبه - 1 - 15 1510151 1دندانپزشکی ترمیمی عملی 

 ترم پایان امتحانات شروع

 .شود برگزار

 یمگروه ترم

 گروه پاتولوژی  1-4 دوشنبه - 1 - 50 1510111 1آسیب شناسی دهان،فک وصورت عملی

 گروه اندو البراتور 5-11 یکشنبه- شنبه 1 - - 15 1510111 1مبانی اندودانتیکس 

 گروه اندو 11-11 1/11/59 1کالس شماره 5-5 شنبه - - 1 15 1510119 1اندودانتیکس نظری 

 گروه ارتو 11-11 9/11/59 4کالس شماره 5-5 یکشنبه - - 1 15 1510119  1 ارتودانتیکس نظری

 از قبل استاد هماهنگی با البراتور  5-11 یکشنبه- شنبه 1 - - 15 1510190 مبانی پروتزهای پارسیل

 ترم پایان امتحانات شروع

 .شود برگزار

 دکتر یکتا

 دکتر یکتا 1بخش  شنبه و یکشنبه - 1 - 15 1510191 1پروتزهای کامل عملی 

 دکتر امینی 1بخش  یکشنبه- شنبه - 1 - 15 1510141 1بیماریهای دهان و تشخیص عملی 

 دکتر سالح برزین 11-11 11/10/59 1کالس شماره   سه شنبه - - 1 50 1510151 1دندانپزشکی کودکان نظری 

 شروع از قبل استاد هماهنگی با 1بخش   چهارشنبه- سه شنبه - 1 - 15 1510124 1جراحی دهان ، فک و صورت عملی 

 .شود برگزار ترم پایان امتحانات
 دکتر شفیعی

 1-1 یکشنبه -  چهارشنبه - - 1 15 1510152 1دندانپزشکی تشخیصی 

1-10/11 

دکتر  11-11 15/10/59 1کالس شماره 

 جمشیدی

 گروه پریو 11-11 15/10/59 1کالس شماره  5-5 چهارشنبه - - 1 15 1510191 1نظری  پریودانتیکس

 استاد هماهنگی با البراتور 5-11 دوشنبه - 1 - 15 1510191  1پریودانتیکس عملی 

 شروع از قبل

 ترم پایان امتحانات

 .شود برگزار

 گروه پریو

دکتر قربانی  بخش رادیولوژی 5-11 چهارشنبه– سه شنبه - 1 - 15 1510100 1صورت عملی  رادیولوژی دندان، فک و

 زاده

 دکتر نصیری مدارس 1-4 سه شنبه - 1 - 15  1510111 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی

 تر فرهادیدک 11-11 1/5/59 1کالس  شماره  5-5 دوشنبه - - 1 15 1510140 روانشناسی در دندانپزشکی 

 پایان امتحانات شروع از قبل استاد هماهنگی با  پنج شنبه 1 - - 15 1510101 1روش شناسی تحقیق 

 .شود برگزار ترم
 آقای بیرانوند

 واحد  15 جمع واحدها



             برنامه آموزشی دانشجویان ترم نهم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی 59-59

 

 

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

 استاد هماهنگی با  1-9 یکشنبه - 1 - 15 1510110 1آسیب شناسی دهان، فک و صورت ع 

 شروع از قبل

 ترم پایان امتحانات

 .شود برگزار

 گروه  پاتولوژی

 سه شنبه - 1 - 15 1510115 1ارتودانتیکس عملی 

 چهارشنبه

 گروه ارتو 4بخش  11-5

-شنبه - 1 - 15 1510119 1 عملیاندودانتیکس 

 یکشنبه

 گروه اندو 4بخش  11-5

 دکتر یکتا 1بخش 1-9 شنبه - 1 - 15 1510191 1پروتزهای کامل عملی

 دکتر یکتا 11-14 4/11/59 البراتور 1-1 یکشنبه - - 1 15 1510195 1دندانی پیشرفته نظری  پروتزهای

 گروه پریو 11-11 15/10/59 1کالس شماره 1-1 چهارشنبه - - 1 15 1510191 1نظری  پریودانتیکس

 سه شنبه  - 1 - 15 1510199 1پریودانتیکس عملی 

 چهارشنبه 

 استاد هماهنگی با  1بخش 11-5

 شروع از قبل

 ترم پایان امتحانات

 .شود برگزار

 گروه پریو

 سه شنبه  - 1 - 15 1510129 1جراحی دهان ، فک و صورت عملی 

 چهارشنبه 

 دکتر شفیعی 1بخش 9-1

ارشنبهچه 1 - - 15 1510125 درد و داروشناسی در دندانپزشکی

 یکشنبه-

 1کالس شماره 5-5

 و سالن 

19/10/59 14-11  

-شنبه  - 1 - 15 1510151 1ترمیمی عملی دندانپزشکی

 یکشنبه

 از قبل استاد هماهنگی با 1بخش 11-5

 ترم پایان امتحانات شروع

 .شود برگزار

 گروه ترمیم

 دکتر جمشیدی 11-14 15/10/59 1کالس شماره 1-1 سه شنبه - - 1 15 1510155 9دندانپزشکی تشخیصی 

 گروه کودکان 11-11 11/10/59 1کالس شماره 5-5 سه شنبه - - 1 50 1510151 1دندانپزشکی کودکان نظری 

 پایان امتحانات شروع از قبل استاد هماهنگی با   - 1 - 15 1510119 1رساله پایان نامه

 .شود برگزار ترم
 

 واحد  12     جمع واحد



 برنامه آموزشی دانشجویان ترم یازدهم دکتری عمومی دندانپزشکی نیمسال  اول سال تحصیلی59-59

 

 شماره درس اسم درس

وه
گر

د 
ک

 

مکان تشکیل  ساعت هفتهایام  تعداد واحد

 کالس

تاریخ امتحان 

 پایان ترم

ساعت امتحان 

 پایانی
 مدرس

 کارورزی  کارگاهی عملی نظری

 استاد هماهنگی با  1-9 شنبه  - - 1 - 15 1510111 1آسیب شناسی دهان، فک و صورت ع 

 شروع از قبل

 ترم پایان امتحانات

 .شود برگزار

 گروه پاتولوژی

     - - 1 - 15 1510115 3اندودانتیکس عملی 

 سه شنبه - - 1 - 15 1510111 4ارتودانتیکس عملی 

 چهارشنبه
 گروه ارتو  4بخش  11-5

 شنبه - - 1 - 15 1510199 1پروتزهای پارسیل عملی 

 یکشنبه

 دکتر یکتا  البراتور 11-5

کالس  1-1 شنبه - - - 1 15 1510195 1پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 

 1شماره 

 دکتر یکتا  14-11 1/11/59

 برگزار ترم پایان امتحانات شروع از قبل استاد هماهنگی با   - - 1 - 15 1510129 4ت عملی جراحی دهان، فک و صور

 .شود
 دکتر شفیعی 

 چهارشنبه  - 1 - - 50 1510125 دردو داروشناسی در دندانپزشکی

 یکشنبه
کالس  5-5

 1شماره 

 سالن 

62/01/59 01-01  

 شنبه - - 1 - 15 1510154 3دندانپزشکی ترمیمی عملی

 یکشنبه
 از قبل استاد هماهنگی با 1بخش  11-5

 ترم پایان امتحانات شروع

 .شود برگزار

 گروه ترمیم 

 ارتو -پروتز  5-5 سه شنبه - 1 - - 15 1510151 1دندانپزشکی  تشخیصی 

 دکتر حمیدی  11-14 11/10/59  1-1 دوشنبه - - - 1 15 1510102 4زبان انگلیسی تخصصی

 سه شنبه  - - 1 - 15 1510111 1سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی عملی

 چهارشنبه
 استاد هماهنگی با  11-5

 شروع از قبل

 ترم پایان امتحانات

 .شود برگزار

 گروه کودکان 

     - 1 - - 15 1510111 نگارش علمی

  5-11 دوشنبه 1 - - - 15 1510111 1درمان جامع دندانپزشکی

9-1 

  

 دکتر یکتا  1بخش  1-9 یکشنبه   - 1 - 15 1510114 پروتزهای دندانی پیشرفته عملی

       - 1 - 15 1510112 3رساله پایان نامه

 واحد15 جمع واحد


