
 98-97 برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

 92یازدهم ورودی دانشجویان ترم 

 عنوان درس درسشماره
تعداد 

 واحد
 و همنیاز دروس پیش نیاز

 ، (2385000)3پریو عملی 1 4پریودانتیکس عملی  2386000

 (2345001)3ارتو عملی 1 4ارتو دنسی عملی  2346001

 (2344006)1كودكان نظری– (2345000)2كودكان عملی 2 3دندانپزشکی كودكان عملی  2346000
 (2720038)1سالمت دهان عملی 1 2سالمت دهان عملی 2720074
 (2760069) 2سیستمیك 1 3بیماریهای سیستمیك  2720075

 1 ایمپلنت نظری 2314008
   -(2385000) 3پریو عملی -(2353000) 1ثابت عملی

 (2414002) 3جراحی عملی

 - 1 دندانپزشکی قانونی  2720081

 (2374002) 2بیماریهای عملی  1 3بیماری های دهان عملی  2376000

 (2334001) 2اندو عملی  1 3اندودانتیکس عملی  2720077

 (2760068) 2ترمیمی عملی  1 3دندانپزشکی ترمیمی عملی  2434254

 - 1 گوش وحلق وبینی 2316000

 (2315395) 2رساله  1 3رساله پایان نامه  2319815

 2 1درمان جامع  2720078

ثابت  -(2374002)2بیماریها عملی-(2760072)2سالمت نظری
جراحی -(2363000)1پارسیل عملی-(2720036)1عملی

-(2385000)3پریوعملی-(2334001)2اندوعملی-(2415233)4عملی
 2تشخیصی -(2720010)1تشخیصی-(2434254)3ترمیمی عملی

 -(2760070)4تشخیصی -(2720028)3تشخیصی -(2720011)
 -(2720044)6تشخیصی -(2720039)5تشخیصی

 (2720076)7تشخیصی
 (2313002)فاركولوژی 1 درد و داروشناسی 2720032
 (2720023) 1روش تحقیق 1  علمینگارش  2720079
 - 1 تروماتولوژی  2720080

 (2415233) 4جراحی عملی  2 5حراحی عملی  2416000

  20  جمع

 

 

 

 

 

 



 98-97 برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

 93ورودی نهم دانشجویان ترم 

 عنوان درس درسشماره
تعداد 

 واحد
 و همنیاز دروس پیش نیاز

 دروس عملی/*کارگاهی 

 1 2آسیب شناسی عملی  232001
 -2760070  4تشخیصی -2323000  1عملی شناسی آسیب

 ،2720028  3تشخیصی
 2720039  5تشخیصی

 2 1دندانپزشکی كودكان عملی  2720037
رادیو -(2720016)مبانی ترمیمی-(2720031)1مبانی اندو

كنترل -(2373000)1عملی  رادیو-(2373001)1نظری
 (2313004)عفونت

 (2363001)1پروتز كامل عملی  2 2پروتزكامل عملی  2364000

 (2760066)مبانی پروتز ثابت 2 1پروتزثابت عملی  2720036

 2760070-4دندانپزشکی تشخیصی  -2374001   2رادیو عملی 1 3رادیولوژی عملی  2374003

 
 (2344002)1ارتو عملی  1 2ارتودنسی عملی  2344004
 (2384000)1پریو عملی  1 2پریودانتیکس عملی  2384001
 (2414001)2جراحی عملی  2 3جراحی عملی  2414002
 (2720038)1سالمت دهان عملی  1 2سالمت دهان عملی  2760074
 (2334000)1اندو عملی -(2720031)1مبانی اندو  1 2*مبانی اندودانتیکس  2760067

 دروس نظری 
    

 (2333000)1اندو نظری  1 2اندودانتیکس نظری  2334003
 (2345002)2ارتو نظری  1 3ارتودنسی نظری  2346002
 (2384002)1پریو نظری  1 2پریودانتیکس نظری  2385001
 - 1 1نظری  كودكاندندانپزشکی  2344006
 2720011  2تشخیصی 1 5دندانپزشکی تشخیصی  2720039
 - 1 1پروتز ثابت نظری  2351000

 جمع
 13کارگاهی1نظری 6

 عملی 
20  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 98-97 برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

 94ورودی هفتم دانشجویان ترم 

 عنوان درس درسشماره
تعداد 

 واحد
 و همنیاز دروس پیش نیاز

 دروس عملی/ * دروس کارگاهی
 (2720010)1، تشخیصی  (2720003)پوسیدگی شناسی 2 1های دهان عملی بیماری  2374000
 (2720014)مبانی پروتز پارسیل  2 1پروتزپارسیل  عملی  2363000
 (2720025) 1سالمت دهان نظری 1 1سالمت دهان عملی  2720038
 (2720020)  1ترمیی عملی 2 2ترمیمی عملی  2760068
 (2414000) 1عملیجراحی  1 2جراحی عملی  2414001
 (2720021)كمپکس پالپ 1 1*مبانی اندودانتیکس  2720031
 (2720023) 1روش شناسی تحقیق  1 2*روش شناسی تحقیق  2760071
 - 1 *اخالق پزشکی ،تعهدحرفه ای وقانون 2720033

    
 دروس نظری

 (2720010) 1تشخیصی 2 3دندانپزشکی تشخیصی  2720028
 - 1 1نظری ارتودنسی  2344005
 - 1 1پریودنتولوژی نظری  2384002
 - 1 1پروتزپارسیل نظری  2363002
 (2311202)روانشناسی و مهارتهای ارتباطی 1 بیماریهای روانی 2311005
 (2720009) 2زبان تخصصی  -(2720008) 1زبان تخصصی  1 3زبان تخصصی  2720029

 (2720009) 2بان تخصصی ز -(2720008) 1زبان تخصصی  1 4زبان تخصصی  2720030

  19 عملی 8کارگاهی 3نظری 8 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 98-97 برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

 95ورودی پنجم دانشجویان ترم 

 عنوان درس درسشماره
تعداد 

 واحد
 و همنیاز دروس پیش نیاز

 2720005دندان)آناتومی و مورفولوژی  ك2 مبانی پروتز كامل  2720015

  - ك1 مبانی پروتز پارسیل  2720014

  ك2 مبانی دندانپزشکی ترمیمی 2720016
پوسیدگی  -(2720005آناتومی و مورفولوژی دندان)

   (2720003)شناسی
 - 1ك  آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی 2720012
 - ك 1  قانونیاخالق پزشکی، تعهد حرفه ای و  2720033

 (2373001)1رادیولوژی نظری ع1 1رادیولوژی  عملی  2373000

 (2311378)باكتری شناسی ن  ك  1 كنترل عفونت  2313004

 ن ن ن 

 (2373001)1رادیولوژی نظری 1 2رادیولوژی نظری  2373003

 1 كمپلکس پالپ و پری اپیکال 2720021
-2720000 1علوم تشریحی -( 2720001) 2تشریحی علوم 

 -  2720003پوسیدگی شناسی 
 - 2 1بیماریهای سیستمیك  2720018
 (272856)سالمت دهان وجامعه- (2311202)روانشناسی 1 1سالمت دهان نظری  2720025

 - 1  1جراحی نظری  2413000

 - 2 فارماكولوژی  2313002

 - 1 **روانشناسی در دندانپزشکی  2720017
    

    

    

    

  18 نظری9 کارگاهی 8عملی 1 جمع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 98-97 برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

 96سوم ورودی دانشجویان ترم 

 و همنیاز دروس پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس درسشماره

 -  2 ژنتیك 2312145

 - 2 متون اسالمی * 4444444

 (2720001) 2علوم تشریحی  2 )نظری و عملی ( 3علوم تشریحی 2720002

 (2720000) 1علوم تشریحی- (2312181)فیزیولوژی نظری 5/2 ایمونولوژی نظری 2311446

  (2311446)ایمونولوژی نظری 5/0 ایمونولوژی عملی 2311437

 - 1 فیزیك پزشکی 272855

 (2311378)نظریباكتری شناسی  1 میکروبشناسی عملی 2312796

 - 2 تاریخ اسالم * 6666666

 - 3 نظری باكتری شناسی 2311378

 - 1 شناسیویروس  2311136

    

    

    

  17  2.5عملی  14.5نظری  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 98-97 برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

 97اول ورودی دانشجویان ترم 

درسشماره نیازپیش تعداد واحد عنوان درس   

 - ع  0.5ن  1.5 سالمت دهان وجامعه 272856

 - 3 زبان انگلیسی * 2311134

 - 2 1بیوشیمی نظری  2720045

 (2311256) 1بیوشیمی نظری 1 بیوشیمی عملی 2311256

 (2720000) 1علوم تشریحی، (2720045) 1بیوشیمی نظری 2 1فیزیولوژی نظری  2720047

 (2720047) 1فیزیولوژی نظری 1 فیزیولوژی عملی 2312163

 - 3 1علوم تشریحی نظری  2720000

 - 1 1علوم تشریحی عملی  2720000

 - 2 * 1اندیشه اسالمی  2222222

 - 3 فارسی * 2311274

 - 1 1مهارتهای زندگی  1919191

    

  21 2.5عملی    17.5نظری جمع

 


