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 96 ورودي 98-99در نيمسال اول سال تحصيلی    5ترم   برنامه كارآموزي   

  هفته هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم

  روز شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

تاريخ  23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 30/06 31/06 01/07 02/07 03/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07

 واحد

 عنوان درس

 

4تا1 4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   مباني پروتز كامل و پارسيل   3 

 صبح 

4تا1  4تا1   4تا1    4تا1   4تا1    4تا1   4تا1    4تا1   مباني دندانپزشكي ترميمي  2  

 صبح 

عصر  1راديولوژي عملي   1 1 2  1 2 1 2  1 2 1 2  1 2 1 2  1 2   

 كنترل عفونت عصر  1                    
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 96 ورودي 98-99در نيمسال اول سال تحصيلی    5ترم   برنامه كارآموزي  

هشتمهفته  هفتمهفته   ششمهفته   پنجمهفته     هفته 

  روز شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

 تاريخ 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 27/07 28/07 29/08 30/07 01/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08

 واحد

 عنوان درس

 

4تا1  4تا1 4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1 4تا1   4تا1   4تا1   مباني پروتز كامل و پارسيل   3 

 صبح 
4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1    4تا1   4تا1    4تا1   مباني دندانپزشكي ترميمي  2  

 صبح 

عصر  1راديولوژي عملي   1 3 4  3 4 3 4  3 4 3 4  3 4 3 4  3 4  
 كنترل عفونت عصر  1                    
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 96 ورودي 98-99سال تحصيلی  در نيمسال اول   5ترم   برنامه كارآموزي  

 توضيحات:

 (1)پري كلينيك منفی  11/10/1398لغايت  23/06/1398از تاريخ  پري كلينيك مبانی پروتز كامل و پارسيل-1

  هر هفته روزهاي شنبه ، دوشنبه  و چهارشنبه

 45/8-12و دوشنبه ، چهارشنبه ها ساعت   30/7-12شنبه ها ساعت 

 (1)پري كلينيك منفی  11/10/1398لغايت  23/06/1398از تاريخ  دندانپزشكی ترميمیپري كلينيك مبانی -2

 هر هفته روزهاي يكشنبه  و  سه شنبه ها

 45/8-12و سه شنبه ها ساعت  30/7-12يكشنبه ها ساعت 

 شروع و خاتمه كارگاه اخالق پزشكی و آموزش مهارتهاي ارتباطی بالينی-3

 8-13ساعت :   18/10/1398 لغايت چهارشنبه مورخ  14/10/1398  شنبه مورخ

 هفته اول برگزار می گردد. 8در گروه تقسيم  می گردند و  4به  1راديولوژي عملیدانشجويان جهت درس -4

 در دهم هفته  درگروه  مربوطه گروه تقسيم می گردند و طبق گروه بندي ارائه شده  6عفونت به  لدانشجويان جهت درس كنتر-5

 بخشهاي مختلف حضور می يابند. 

ممكن است با روزهاي بخشها در طی ترم متفاوت باشد . )روزهاي   دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبرانی خود دقت فرمايند : -6

می باشد.(   21/08و  20/08-19/08-18/08جبرانی مورخ   

می باشد. 21/08/1398لغايت  23/06/1398شروع و پايان چرخش اول   از تاريخ -7   

  هفته روزهاي جبرانی در هفته نهم

  روز شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه 

 تاريخ 18/08 19/08 20/08 21/08 

 واحد

 عنوان درس

 

مباني پروتز كامل و پارسيل   3 4تا1  4تا1  

 صبح 

مباني دندانپزشكي ترميمي  2  4تا1  4تا1 

 صبح 

عصر  1راديولوژي عملي   1 3 4 4 3   
 كنترل عفونت عصر  1     
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 96 ورودي 98-99در نيمسال اول سال تحصيلی    5ترم   برنامه كارآموزي  

 

دوازدهمهفته  يازدهمهفته   دهمهفته     هفته ادامه هفته نهم 

  روز     چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

تاريخ      22/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09

 واحد

 عنوان درس

 

4تا1 4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  مباني پروتز كامل و پارسيل   3     

 صبح

4تا1  4تا1   4تا1    4تا1   4تا1    4تا1   مباني دندانپزشكي ترميمي  2       

 صبح 

عصر  1راديولوژي عملي                         
 كنترل عفونت عصر                      

                      

 عصر برنامه حضور دانشجويان جهت درس كنترل عفونت

 29/08مورخ چهارشنبه   28/08مورخ سه شنبه  26/08مورخ دوشنبه  26/08مورخ يكشنبه  25/08مورخ  شنبه  

  4/3  5/6 2/1 جراحي

  3/4  6/5 1/2 ترميمي

  5/6  2/1 4/3 اندودانتيكس

  6/5  1/2 3/4 پروتز هاي دنداني

  1/2  4/3 5/6 ارتودانتيكس

  2/1  3/4 6/5 راديولوژي

CSR     1  6تا 
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 96 ورودي 98-99در نيمسال اول سال تحصيلی    5ترم   برنامه كارآموزي  

 

شانزدهمهفته  پانزدهمهفته   چهاردهمهفته   سيزدهمهفته     هفته 

شنبهسه  چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه   روز شنبه يكشنبه دوشنبه 

 تاريخ 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 /07/10 08/10 09/10 10/10 11/10

 واحد

 عنوان درس

 

4تا1 4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   4تا1  4تا1   4تا1   مباني پروتز كامل و پارسيل   3 

 صبح

4تا1  4تا1   4تا1    4تا1   4تا1    4تا1   4تا1    4تا1   مباني دندانپزشكي ترميمي  2  

 صبح 

عصر  1راديولوژي عملي   1                      
 كنترل عفونت عصر  1                    
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 96 ورودي 98-99در نيمسال اول سال تحصيلی    5ترم   برنامه كارآموزي  

 توضيحات:

 (1)پري كلينيك منفی  11/10/1398لغايت  23/06/1398از تاريخ  پري كلينيك مبانی پروتز كامل و پارسيل-1

 هر هفته روزهاي شنبه ، دوشنبه  و چهارشنبه

 45/8-12و دوشنبه ، چهارشنبه ها ساعت   30/7-12شنبه ها ساعت 

 (1)پري كلينيك منفی  11/10/1398لغايت  23/06/1398از تاريخ پري كلينيك مبانی دندانپزشكی ترميمی -2

 هر هفته روزهاي يكشنبه  و  سه شنبه ها

 45/8-12و سه شنبه ها ساعت  30/7-12يكشنبه ها ساعت 

 :شروع و خاتمه كارگاه اخالق پزشكی و آموزش مهارتهاي ارتباطی بالينی-3

 8-13ساعت :  18/10/1398چهارشنبه مورخ  لغايت  14/10/1398 شنبه مورخ

 گروه  فقط در چرخش اول در بخش حضور می يابند . 4و هر گروه تقسيم  می گردند  4به  1راديولوژي عملیدانشجويان جهت درس -4

در بخشهاي مختلف حضور  دهم گروه تقسيم می گردند و طبق گروه بندي ارائه شده در هفته  6دانشجويان جهت درس كنترل عفونت به -5

 می يابند. 

 دانشجويان ممكن است با روزهاي بخشها در طی ترم متفاوت باشد . )  دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبرانی خود دقت فرمايند : -6

( در چرخش دوم روز جبرانی ندارند دليل عدم روز تعطيلی رسمی، به عزيز  

می باشد. 17/10/1398لغايت سه شنبه مورخ  22/08/1398شروع و پايان چرخش دوم  از روز چهارشنبه مورخ -7  

هفدهمهفته    هفته 

  روز شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

18/10  تاريخ 14/10 15/10 16/10 17/10 

 واحد

 عنوان درس

 

مباني پروتز كامل و پارسيل   3     

 صبح 

مباني دندانپزشكي ترميمي  2     

 صبح 

4تا1 4تا1  4تا1  4تا1  4تا1  كارگاه اخالق و مهارتهاي  2 

صبح ارتباطي  

عصر  1راديولوژي عملي   1       
 كنترل عفونت عصر  1     

       

 

 

 

 

 

 

 

  


