
 

 دندانپزشکی سال تحصیلی رشته 1برنامه دروس ترم 
 (97-98)نیمسال اول سال تحصیلی 1397  ورودي         

 عصرها صبحها ايام هفته

        10-12                                               8-10 شنبه
   علوم تشریحی نظری          سالمت دهان و جامعه

                      3کالس                                                            3کالس

  

15-13                                       17-15 
  1اندیشه اسالمی                      1اندیشه اسالمی  

 پسران                                                     دختران          

       3 کالس                                      3کالس           
  

 10-12 8-10 يكشنبه
 1بيوشيمی نظری                      1فيزیولوژی نظری  

 3کالس                                                  3   السک      

    15-13                                             17-15                           

  فارسی                        فيزیولوژی عملی           
 3كالس                                                                   

 (قدیم )دانشكده                              گروه فيزیولوژی              

 8-13   دوشنبه
 بيوشيمی عملی       

 گروه  

30/13-30/15   30/15-15/13         30/17 -30/15 

 2زبان عمومي            زبان پیش      1زبان پیش   

 3كالس                  1كالس                      4  كالس    

 10-12                                              8-10 سه شنبه
 1فيزیولوژی نظری 1 عملی علوم تشریحی 

 3کالس گروه آناتومی
 

15-13                          17- 15    

 2و 1زبان پيش                          2و 1زبان پيش         

 3كالس                                         3كالس                

 یک هفته در ميان جابجا می شود(   2و 1)زبان پيش             

 10-12                                              8-10 چهارشنبه
 1نظریعلوم تشریحی                     1نظری بيوشيمی

 3کالس                              3کالس        

15-13 
 زبان عمومي 
 1كالس  

   پنج شنبه 

 
 
 

 توضيحات:
 

 الزم به ذکر است تمامی کالسها در دانشکده قدیم برگزار می گردد .



 

 

 

                                     دندانپزشکی سال تحصیلی رشته3برنامه دروس ترم 

 (97-98)نیمسال اول سال تحصیلی  1396 ورودي

 عصرها صبحها ايام هفته

 10-12                                                    8-10      شنبه

 باكتري و ويروس شناسي        ايمونولوژي نظري 
 2كالس                                                          2كالس    

 

     15-13               

 باكتري شناسي عملي 
              تاالر سهراب            –گروه       

 

  10-12                    8-10 يكشنبه

                                          3ژنتيك                                      علوم تشريحي نظري 
        2كالس                                                            2 كالس

 

     15-13                                              17-15                                                 

          متون اسالمی                  زبان عمومي                        

 1دختران   كالس                                                     1كالس  
       

 10-12                       8-10 دوشنبه

باكتري شناسي عملي                                                               ايمونولوژي عملي 
                 تاالر سهراب -گروه                 ايمولوژي                  –گروه 

  

 15-13                                              17-15 
  تاریخ اسالم                            تاریخ اسالم           

 )دکتری و کارشناسی(                )دکتری و کارشناسی(        دختران  پسران  

           1کالس                                         2 کالس         

                            10-12                                                             8-10 سه شنبه

 ايمونولوژي نظري                              فيزيك پزشكي  

 2كالس                                                                2  كالس  

          17-15 
  متون اسالمی        

                                                            پسران           
                                                  2کالس         

      11-30/12                                             8-11           چهارشنبه

 باكتري و ويروس شناسي               زبان عمومي   
 1كالس                        2كالس           

                17-13                   

                   3 عمليعلوم تشريحي   
                              دانشكده پزشكي-آناتومي گروه

      

   پنج شنبه

 
     

 الزم به ذکر است تمامی کالسها ي تئوري در دانشکده قدیم برگزار می گردد .

 



 

 دندانپزشکی سال تحصیلی  5 برنامه دروس ترم

 (97-98)نیمسال اول سال تحصیلی    1395ورودي        

 عصرها صبحها ايام هفته

                       45/8-12                                             30/7-30/8 شنبه
 پروتز              مبانی پروتز کامل / پارسيل مبانی تئوری

                                            1کالس         

 

 45/8-12                                             30/7-8 /30 يكشنبه
 تئوری مبانی ترميمی            مبانی دندانپزشكی ترميمی 

                         1کالس      

  

            45/8-12                                                 7-30/8 دوشنبه
 مبانی پروتز کامل/پارسيل         1بيماریهای سيستميک

                                                   1کالس      

15/15-15/14                               30/16-30/15        
     1سالمت دهان نظری                                     فارماکولوژی 

                                         1کالس                                                      1کالس     

 45/8-12                                              30/7-8 /30 سه شنبه
 مبانی دندانپزشكی ترميمی                    1جراحی نظری 

                                                        1کالس           

  

            45/8-12                                                    30/7-30/8 چهارشنبه
 پارسيل مبانی پروتز کامل/                                 2رادیو نظری 

                                                       1کالس      

 
 

              

 30/10-30/12                  9-8                    10/15-9/15       پنجشنبه 

             مهارتهای ارتباطیاخالق و کمپلكس پالپ و پری اپيكال          کنترل عفونت

 روانشناسی در دندانپزشكی                                                                          .

 1کالس                         1کالس                          1کالس    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سال تحصیلی دندانپزشکی 7برنامه دروس ترم 

 (97-98)نیمسال اول سال تحصیلی   1394ورودي  

 عصرها صبحها ايام هفته

 30/7-30/8 شنبه
 1پریو نظری 

 2کالس    

 

 30/7-30/8 يكشنبه
 3دندانپزشكی تشخيصی

 2کالس  

 

 دوشنبه
30/8-30/7 

 بيماریهای روانی
 2كالس 

 15/16-15/14                                
 4و  3زبان تخصصی 

                                              2كالس       

 

 سه شنبه
30/8-30/7 

 3دندانپزشكی تشخيصی 
 2كالس  

 

 چهارشنبه
30/8-30/7 

 1پروتز پارسيل نظری 
 2كالس 

 

 پنج شنبه
    8-9                                9/15-10/15 

 اخالق پزشكی                     1ارتو نظري 
              2کالس                                        2کالس    

 

 

 

 

 

 



 

 دندانپزشکی سال تحصیلی   9 برنامه دروس ترم

 (  97-98)نیمسال اول سال تحصیلی      1393ورودي   

 عصرها صبحها ايام هفته

  30/7-8/ 30   شنبه
 1پروتزثابت نظری  

   3کالس        

 

 7-30/8     يكشنبه
 5دندانپزشكی تشخيصی   

   3کالس        

 

 30/7-30/8     دوشنبه
 2پریودانتيكس نظری   

   3کالس          

   15/15-15/14                                
                           1کودکان نظری 

                                                           3کالس          

 30/7-30/8 سه شنبه
 2اندو نظری   

   3کالس         

 

 30/7-30/8  چهارشنبه
 3ارتو نظری 

                                                                      3کالس      

 

    پنج شنبه 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    

                            دندانپزشکی سال تحصیلی  11برنامه دروس ترم 

 (1397-1398)نیمسال اول سال تحصیلی 1392ورودي هاي 

 عصرها صبحها ايام هفته

 30/7-30/8 شنبه
 تروماتولوژی

 نفره  90آمفی تئاتر   

 

 7-30/8 يكشنبه
 درد و دارو شناسی  

 نفره 90آمفي تئاتر

        

 

 30/7-30/8 دوشنبه
 گوش وحلق وبينی

 نفره 400آمفي تئاتر

16:15-14:15                                                       
 نگارش علمی 

 نفره                                               90آمفي تئاتر  

 30/7-30/8 سه شنبه
 دندانپزشكی قانونی 

 نفره 90آمفي تئاتر

        

 

 30/7-30/8 چهارشنبه
 ایمپلنت نظری  

 نفره 90آمفي تئاتر

 

   پنج شنبه

 

 

 
 

 

 

 


