
 
 

 به بعد( 98)ورودی  فك و صورت و دهان جراحیرشته چینش دروس دوره تخصصی 

 

 نیمسال اول 

 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 کارگاهی 17 جراحی دهان 250000 1

 عملی -نظری 17 تشریح سر و گردن 250001 2

 نظری 17 1شرح حال و معاینه فیزیکی  250002 3

 کارآموزی 51 1معاینه فیزیکی  کار آموزی شرح حال و 250003 4

 نظری 17 2شرح حال و معاینه فیزیکی  250004 5

 کارآموزی 51 2کار آموزی شرح حال و معاینه فیزیکی  250005 6

 عملی 864 )الف(1جراحی دهان و فک و صورت  250006 7

  1034 جمع 

 

 
 
 
 
 

  

 نیمسال دوم 
 

 

 

 
 

 واحدنوع  تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 عملی -نظری 4+32 مقدمات بیماری های دستگاه تنفس 250007 1

 عملی -نظری 68 تشریح تنه و اندام ها 250008 2

 نظری 8 استدالل بالینی در رویکرد به عالئم و نشانه های شایع 250009 3

 عملی -نظری 4+32 مقدمات بیماری های قلب و عروق 250010 4

 عملی -نظری 4+32 خون مقدمات بیماری های 250011 5

 عملی -نظری 4+32 مقدمات بیماری های گوارش و کبد 250012 6

 عملی 864 )ب(1جراحی دهان و فک و صورت  250013 7

 کارگاهی 17 عفونت 250014 8

  1101 جمع 



 

 سومنیمسال 

 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 عملی -نظری 4+32 غدد و متابولیسممقدمات بیماری های  250015 1

 عملی -نظری 4+26 مقدمات بیماری های کلیه 250016 2

 عملی -نظری 4+26 مقدمات بیماری های روماتولوژی 250017 3

 عملی -نظری 17 مقدمات بیماری های کودکان 250018 4

 عملی -نظری 4+15 مقدمات بیماری های جراحی 250019 5

 کارگاهی 51 ایمپلنتولوژی پایه 250020 6

  183 جمع 

 

 

 

  

 چهارمنیمسال 
 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 کارگاهی 17 سمینار بین بخشی ایمپلنت 250021 1

 نظری 9 مقدمات بیماری های اعصاب 250022 2

 نظری 8 مقدمات روانپزشکی 250023 3

 نظری 17 عفونیمقدمات بیماری های  250024 4

 کارآموزی ساعت( 300) ماه 3 کارآموزی بیماری های داخلی 250025 5

 کارآموزی ساعت( 100) ماه1 کارآموزی بیماری های قلب و عروق 250026 6

 کارآموزی ساعت( 200) ماه 2 کارآموزی جراحی عمومی 250027 7

 کارگاهی 34 پیشرفته ایمپلنتولوژی 250028 8

  651 جمع 

  

 
 

  



 

 پنجمنیمسال 
 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 کارگاهی 17 1سمینار بین بخشی اورتوسرجری  250029 1

 عملی ساعت( 100) ماه 1 بیهوشی 250030 2

 عملی 864 )الف(2جراحی دهان و فک و صورت  250031 3

 کارگاهی 102 جراحی اورتوگناتیک 250032 4

 عملی 270 مورتالیتی/موربیدیتیراند،گزارش صبحگاهی وگراند  250033 5

 نظری 34 1رساله تخصصی  250034 6

  1387 جمع 

  

 
 

 ششمنیمسال 
 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 کارگاهی 17 2سمینار بین بخشی اورتوسرجری  250035 1

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 جراحی عمومی 250036 2

 عملی 864 )ب(2جراحی دهان و فک و صورت  250037 3

 کارگاهی 34 پاتولوژی 250038 4

 عملی 1 17 (CPC) کنفرانس آسیب شناسی بالینی  250039 5

  1032 جمع 

  

 
  



 

 هفتمنیمسال 

 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 چشم پزشکی 250040 1

 عملی 864 )الف(3جراحی دهان و فک و صورت  250041 2

 کارگاهی 102 تروما 250042 3

 کارگاهی 17 صورتی -مفصل گیجگاهی فکی و دردهای مزمن دهانی 250043 4

 عملی 2 17 (CPC) کنفرانس آسیب شناسی بالینی  250044 5

  1100 جمع 

  

 
 
 

 هشتمنیمسال 

 

 واحدنوع  تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 جراحی مغز و اعصاب 250045 1

 عملی 864 )ب(3جراحی دهان و فک و صورت  250046 2

 کارگاهی 34 بازسازی 250047 3

 عملی 17 1بررسی مقاالت  250048 4

 نظری 68 2رساله تخصصی  250049 5

  1083 جمع 

  

 
  



 

 نهمنیمسال 
 

  

 
 
 
 

 همنیمسال د
 

  

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی 250057 1

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 اورتوپدی 250058 2

 عملی 864 )ب(4جراحی دهان و فک و صورت  250059 3

 کارگاهی 102 جراحی استتیک و فانکشنال 250060 4

 عملی 17 3بررسی مقاالت  250061 5

 نظری 102 4رساله تخصصی  250062 6

 
  1285 جمع

 

 نوع واحد تعداد ساعت عنوان درس شماره درس ردیف

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 گوش، گلو و بینی و جراحی سروگردن 250050 1

 عملی ساعت( 100ماه ) 1 پوست 250051 2

Iمراقبت های ویژه ) 250052 3 CU) 1 ( 100ماه )عملی ساعت 

 عملی 864 )الف(4جراحی دهان و فک و صورت  250053 4

5 
250054 

ناهنجاری های مادرزادی جمجمه و فک شکاف لب، کام و 
 و صورت

 کارگاهی 17

 عملی 17 2بررسی مقاالت  250055 6

 نظری 68 3رساله تخصصی  250056 7

  1266 جمع 


