
 )98-97(برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی                                                    

 )92دوازدهم(ورودي  دانشجویان ترم   

 عنوان درس شماره درس
تعداد 

 واحد
 

2درمان جامع  2720082 1درمان جامع  2   

3سالمت دهان عملی 2720083 2سالمت دهان عملی 1   

2پروتزهاي پیشرفته نظري  2 پروتزپیشرفته عملی  2720084  

4رساله پایان نامه  2720085 و نگارش علمی 3رساله پایان نامه 4   

4بیماریهاي سیستمیک  2720086 3 سیستمیکبیماریهاي   1   

2720087 
5پریودانتیکس عملی   

 
2 

4پریودانتیکس عملی   

 ندارد 2 ایمپلنت عملی 2720088

2دندانپزشکی ترمیمی نظري  2 بلیچینگ 2720089  

7دندانپزشکی تشخصیی  2720076   1  
و  1پروتز پیشرفته -آناتومی و مورفولوژي

1تشخیصی   

    

    

    

    

    

    

    

    

  17  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )98-97(آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلیبرنامه                                                                       

 )93دهم(ورودي دانشجویان ترم                                                                                       

شماره 

 درس
 عنوان درس

تعداد 

 واحد
 

 دروس عملی/*کارگاهی

 1ثابت عملی  2 2پروتزثابت عملی  2354000

 ) 2384001(  2پریو عملی 1 3عملی پریودانتیکس  2385000

 )2344004(2ارتو عملی 1 3ارتودنسی عملی  2345001

 )2720037(  1کودکان عملی 2  2دندانپزشکی کودکان عملی  2345000

    

 2ترمیمی عملی  1 3دندانپزشکی ترمیمی عملی  2434254

 1اندو عملی  2 2اندودانتیکس عملی  2334001

 2و جراحی نظري  3جراحی عملی  2 4 جراحی عملی 2415233

 1پروتز پارسل عملی  2 2پروتز پارسل عملی  

 1رساله پایان نامه  1 2رساله پایان نامه  2315395

 دروس نظري 

 )2720041( 1پروتزپیشرفته نظري 1 2پروتزپیشرفته نظري  2720042

 )2385001( 2پریو نظري 1 3پریودانتیکس نظري  2385002

 )2344006(   1کودکان نظري 1 2دندانپزشکی کودکان نظري  2345003

 1دندانپزشکی تشخیصی  1 6دندانپزشکی تشخیصی  2720044

  1جراحی نظري  1 2جراحی نظري  2414004
 مبانی پروتز ثابت و پارسیل  1 1پروتزپیشرفته نظري  27241

    

  20 عملی 14نظري 6 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )98-97(نیمسال دوم سال تحصیلیبرنامه آموزشی 

 )94هشتم (ورودي دانشجویان ترم 

 عنوان درس شماره درس
تعداد 

 واحد
 نیازپیش

 دروس عملی/ * دروس کارگاهی

 2760067   2مبانی اندودانتیکس 2 1اندو عملی  2334000

 )2374000(    1بیماریهاي دهان عملی 1 2بیماري هاي دهان عملی  2374002

 1 1عملی  ارتودنسی 2344002
کنترل  -)2344005( 1ارتونظري

 )2313004عفونت(

 - 1 1پریودانتیکس عملی  2384000

 2روش شناسی تحقیق 1 1رساله پایان نامه  2315418

 2بیماري هاي سیستمیک  2760069
0,5ع1,5

 ن
 )2720018( 1بیماریهاي سیستمیک

 )2720005دندان(آناتومی و مرفولوژي  2 *مبانی پروتزثابت دندانی 2760066

 1پروتز پارسل عملی  2 2پروتز پارسل عملی  2364002

 دروس نظري

 )2433001( 1ترمیمی نظري 1 2ترمیمی نظري  2433002

 )2344005( 1ارتو نظري 1 2ارتودنسی نظري  2345002

 )  2720010( 1تشخیصی 1 4دندانپزشکی تشخیصی  2760070

 1 1اندودانتیکس نظري  2333000
کمپلکس کمپلکس پالپ  و پري 

 )2720021اپیکال(

 )2720025(  1سالمت نظري 1 2سالمت دهان نظري  2760072

 2720015مبانی پروتز کامل  1 درمان بیماران با بی دندانی کامل  2720022
 مبانی پروتز ثابت و پارسیل  1 1پروتزپیشرفته نظري  2720041

 سالمند شناسی  2720040
,0ن0,5

 ع5
- 

  20 عملی 10کارگاهی 2نظري 8 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )98-97(برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی                                                                       

 )95(ورودي دانشجویان ترم ششم                                                                                      

 عنوان درس شماره درس
تعداد 

 واحد
 

 ونتکنترل عف-کیفوریتهاي پزش-1جراحی نظري  1 1جراحی عملی  2414000

 2ورادیونظري 1رادیوعملی  1 2رادیو عملی 2374001

 1سالمت دهان ن  1 1سالمت دهان عملی  2720038

  1جراحی عملی-بانی موادم-نترل عفونتک -مبانی ترمیمی 1 1دندانپزشکی ترمیمی عملی  2720020

 ، پالپ1اناتومی، بافت دندان، رادیوع   ك 1 1مبانی اندودانتیکس  2720031

 مبانی پروتز کامل  2 1پروتز کامل عملی  2363001

 - 1ك  تجهیزات دندانپزشکی وارگونومی 2720007

 دندانپزشکیکاربرد رایانه در  1ك 1روش تحقیق  2720023

 ن ن ن 

 - ن 1 1دندانپزشکی تشخیصی  2720010

 فوریت هاي پزشکی دردندانپزشکی 2720013
 ن0,5

 ع 0,5
- 

  شناسی  پوسیدگی-1تشخیصی 1 2دندانپزشکی تشخیصی 2720011

 مبانی ترمیمی 1 1ترمیمی نظري  2433001

 - 1   1 کامل نظري** پروتز 2363003

 - 1  دندانیمبانی مواد  272851

 - 1 3زبان تخصصی  2720029

 - 1 4زبان تخصصی  2720030

    

    

 جمع
 کارگاهی3عملی 6,5

 نظري7,5
17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



 )98-97(برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی                                                                             

 )96(وروديدانشجویان ترم  چهارم                                                                                              

نیازپیش تعداد واحد عنوان درس شماره درس  

 - 1  انگل شناسی نظري وعملی 2311387

درسالمتتغذیه  2720026  1 - 

 - 1 کاربردرایانه دردندانپزشکی 272853

5/2 آسیب شناسی عمومی نظري 2720006  
-1علوم تشریحی -باکتري-ویروس

کژنتی-فیزیولوژي  

5/0 آسیب شناسی عمومی عملی 2720004 نظري عمومی شناسی آسیب   

 باکتري شناسی  1 پوسیدگی شناسی  2720003

 - 2 کلیات آناتومی و مرفولوژي دندان عملی  2720005

 - 2 انقالب اسالمی و ریشه هاي آن* 1111111

 - 2 فرهنگ وتمدن اسالمی  * 7777777

1رادیولوژي نظري  2373001 پزشکی فیزیک 1   

 - 2 علوم نوین دردندانپزشکی 2720027

1زبان تخصصی  2720007 انگلیسی زبان 1    

2زبان تخصصی  2720009 1 تخصصی زبان-انگلیسی زبان 1   

کارگاهی 1و 4و عملی  13نظري جمع  18  

 

دروس ستاره    دروس ستاره داردروس عمومی بوده و مابقی اختصاصی می باشد.
 داردروس عمومی بوده و مابقی اختصاصی می باشد.

زبان   2311161                                                                         واحد 3   1زبان پیش دانشگاهی   2311161
 واحد 3  1پیش دانشگاهی 

زبان  2311170                                                                        واحد 3    2زبان پیش دانشگاهی  2311170
 واحد 3    2پیش دانشگاهی 

زبان  2311134                واحد                                                         3         زبان عمومی            2311134
 واحد 3   عمومی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )98-97(نیمسال دوم سال تحصیلیبرنامه آموزشی                                                                       

 )97(وروديدانشجویان ترم دوم                                                                                      

درسشماره نیازپیش تعداد واحد عنوان درس   

2فیزیولوژي نظري 2720048 1یزیوف-1علوم  تشریحی– 1بیوشیمی 3   

2 بیوشیمی نظري 2720046  2  - 

2علوم تشریحی نظري  2720001 1علوم تشریحی 2   

2عملی  ریحیعلوم تش 2720001 1علوم تشریحی عملی  1   

 - 2 اخالق وتربیت اسالمی 5555555

* 2اندیشه اسالمی 3333333 1اندیشه اسالمی 2   

2311202 
روانشناسی و مهارتهاي 

 ارتباطی
2  

 - 2 دانش خانواده  1010200

2مهارتهاي زندگی  1919192 1مهارتهاي زندگی  1   

* 1تربیت بدنی 8888888  1 - 

    

    

2عملی 16نظري جمع  18  

 


