
 )11/3/1400(                      24/1/1400   به بعد 97(وروديانشجویان رشته دکتراي حرفه اي دندانپزشکید جدیدنیمرخ                                          

 رنگ زرد  : شماره درس جدید         رنگ صورتی : مازاد سقف واحد              رنگ سبز: تغییر ترم ارائه درس

 
                     

 واحد 19+2تــرم اول    ***************************     

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 
 واحد

 نوع درس نوع واحد
 

 گروه ارائه دهنده
 و دانشکده

 پیشنیاز
 

حداقل 
 نمره

 10 - پزشکی -علوم تشریحی علوم پایه نظري 3 نظري1علوم تشریحی  123434 1

 10 - پزشکی -علوم تشریحی علوم پایه عملی 1 عملی1علوم تشریحی  123433 2
 10 - پزشکی -فیزیک پزشکی علوم پایه ظرين -عملی 5/0+5/0 فیزیک پزشکی 134404 3
 10 - پزشکی -روانشناسی علوم پایه نظري 2 هاي ارتباطیروانشناسی و مهارت 118403 4
 10 - ندانپزشکید -جامعه نگر علوم پایه ينظر -عملی 5/0+5/1 سالمت دهان و جامعه 284402 5
 10 - تمدیری -زبان عمومی نظري 2 زبان پیش دانشگاهی 614325 6
 10 - زشکیپ -معارف اسالمی عمومی نظري 2 1اندیشه اسالمی  9999921 7
 10 - زشکیپ -معارف اسالمی عمومی نظري 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9999933 8
-تخصصی کارگاهی 1 ایانه در دندانپزشکیکاربرد ر 664109 9

 اجباري
 12 - دیریتم -انفورماتیک

 10 - ریتمدی -عمومی عمومی نظري 3 ادبیات فارسی 616301 10
 10 - داروسازي -بیوشیمی علوم پایه نظري 2 1بیوشیمی نظري  311409 11

 
    

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ساعت 306 18 نظري
 ساعت 51   1 کارگاهی
 ساعت 68 2 عملی

 - - ارورزيک
 ساعت425 21 جمع کل
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 رنگ زرد  : شماره درس جدید         رنگ صورتی : مازاد سقف واحد              رنگ سبز: تغییر ترم ارائه درس

 
 
 
 
 

 
 واحد 19تــرم دوم   ***************************     

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 
 نوع درس نوع واحد واحد

 گروه ارائه دهنده
 پیشنیاز و دانشکده

حداقل 
 نمره

 
 10 1علوم تشریحی  پزشکی -علوم تشریحی هعلوم پای نظري 2 نظري2علوم تشریحی  123436 1

 10 1علوم تشریحی  پزشکی -علوم تشریحی علوم پایه عملی 1 عملی2علوم تشریحی  123435 2
 10 1بیوشیمی نظري داروسازي -بیوشیمی علوم پایه نظري 2 2بیوشیمی نظري  311411 3

 10 وشیمی نظريبی داروسازي -بیوشیمی علوم پایه عملی 1 بیوشیمی عملی 311413 4

 10 - مدیریت -تربیت بدنی عمومی عملی 1 1تربیت بدنی  616335 5
 10 - تمدیری -زبان عمومی نظري 3 زبان عمومی 614303 6

 10 - زشکیپ -معارف اسالمی عمومی نظري 2 2اندیشه اسالمی  9999922 7
 10 - زشکیپ -معارف اسالمی عمومی نظري 2 دانش خانواده و جمعیت 9999939 8
 10 - زشکیپ -معارف اسالمی عمومی نظري 2 آئین زندگی 9999927 9

 10 - زشکیپ -انگل شناسی علوم پایه نظري 1 انگل و قارچ 126409 10

 10 - پزشکی -فیزیولوژي علوم پایه نظري 1 الف 1فیزیولوژي  129417 11

 1 تغذیه در سالمت دهان 418402 12
تخصصی  نظري

 اجباري
 هتغذی -تغذیه

- 
12 

 
 
 
 
 

 
 

  

 ساعت 272 16 نظري
 - - کارگاهی
 ساعت 102 3 عملی

 - - کارورزي
 ساعت 374 19 جمع کل
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 رنگ زرد  : شماره درس جدید         رنگ صورتی : مازاد سقف واحد              رنگ سبز: تغییر ترم ارائه درس

 
 
 
 
 

 واحد 20تــرم سوم    ***************************     

 ردیف
شماره 
 درس

 نام درس
تعداد 
 واحد

 نوع درس نوع واحد
 

 گروه ارائه دهنده
 و دانشکده

 پیشنیاز
 

حداقل 
 نمره

 10 2علوم تشریحی  پزشکی -علوم تشریحی علوم پایه نظري 1 نظري3علوم تشریحی  123438 1

 10 2علوم تشریحی  پزشکی -علوم تشریحی علوم پایه عملی 1 عملی3علوم تشریحی  123437 2

 10 - پزشکی -فیزیولوژي علوم پایه نظري 2 ب 1فیزیولوژي نظري  129419 3
 فیزیولوژي نظري زشکیپ -شناسی ایمنی علوم پایه نظري 5/2 يایمنی شناسی نظر 132405 4

 1علوم تشریحی 
10 

ایمنی شناسی  زشکیپ -شناسی ایمنی علوم پایه عملی 5/0 ایمنی شناسی عملی 132407 5
 نظري

10 

 10 - زشکیپ -میکروب شناسی علوم پایه نظري 1 ویروس شناسی 127415 6
تخصصی  عملی-نظري 5/0 +5/2  آناتومی و مورفولوژي 215759 7

 اجباري
 12 - ندانپزشکید -پروتز

 10 - زشکیپ -میکروب شناسی علوم پایه نظري 3 باکتري شناسی نظري 127413 8
باکتري شناسی  زشکیپ -میکروب شناسی علوم پایه عملی 1 باکتري شناسی عملی 127417 9

 نظري
10 

 10 - زشکیپ -ف اسالمیمعار عمومی نظري 2 انقالب اسالمی ایران 9999929 10
 10 - یپزشک -ژنتیک علوم پایه نظري 2 ژنتیک انسانی 186407 11
 10 - دیریتم -تربیت بدنی علوم پایه عملی 1 2تربیت بدنی 616337 12

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعت 238 14 نظري
 - - کارگاهی
 ساعت 204 6 عملی

 - - کارورزي
 ساعت 442  20 جمع کل
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 واحد 20تــرم چهارم   ***************************                

 ردیف
شماره 

 درس
 نام درس

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 نوع درس

 گروه ارائه دهنده
 و دانشکده

 حداقل نمره پیشنیاز

 پزشکی -آسیب شناسی علوم پایه نظري 5/2 آسیب شناسی عمومی نظري 122408 1
اکتري ب -انگل و قارچ شناسی پزشکی

-1علوم تشریحی -ژنتیک-شناسی نظري
 ویروس شناسی-فیزیولوژي نظري

10 

 10 آسیب شناسی نظري پزشکی -آسیب شناسی علوم پایه عملی 5/0 آسیب شناسی عمومی عملی 122414 2
 10 بیوشیمی نظري-1علوم تشریحی  پزشکی -فیزیولوژي علوم پایه نظري 2 نظري 2 فیزیولوژي 129421 3
 10 فیزیولوژي نظري پزشکی -فیزیولوژي علوم پایه عملی 1 فیزیولوژي عملی 129423 4
 10 - پزشکی -معارف عمومی نظري 2 تفسیر موضوعی قرآن 9999935 5
 10 - پزشکی -معارف عمومی نظري 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 9999937 6
 12 - مدیریت -زبان تخصصی اجباري نظري 2 1زبان انگلیسی تخصصی  614409 7

 12 - ندانپزشکید -ترمیمی تخصصی اجباري نظري 1 مبانی مواد دندانی 212406 8
+  5/0 بی حسی موضعی 217431 9

5/0 
-نظري
 12 - ندانپزشکید  -جراحی تخصصی اجباري عملی

 12 ناسیباکتري ش ندانپزشکید  -آسیب شناسی تخصصی اجباري نظري 2 بافت دندان در سالمت و بیماري 218408 10
جراحی دهان و فک و  217414 11

 12 - ندانپزشکید -جراحی تخصصی اجباري نظري 1 نظري1صورت
 12 - پزشکی -ENT تخصصی اجباري نظري 1 گوش و حلق و بینی 121401 12
 12 - ندانپزشکید -جراحی تخصصی اجباري کارگاهی 1 کنترل عفونت 217402 13
 12 - ندانپزشکید -رادیولوژي تخصصی اجباري نظري 1 نظري1رادیولوژي 220402 14

 ساعت 289 17 نظري
 ساعت 51 1 کارگاهی
 ساعت 68 2 عملی

 - - کارورزي
 ساعت 408 20 جمع کل
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 رنگ زرد  : شماره درس جدید         رنگ صورتی : مازاد سقف واحد              رنگ سبز: تغییر ترم ارائه درس

 

 

 واحد  19***************************      تــرم پنجم  

 ردیف
شماره 

 درس
 نام درس

تعداد 

 واحد
 نوع درس نوع واحد

 ارائه دهنده گروه
 پیشنیاز و دانشکده

حداقل 

 نمره

 نظري 2 فارماکولوژي 316409 1
 12 - داروسازي -فارماکولوژي تخصصی اجباري

2 217424 
هاي پزشکی در فوریت

 دندانپزشکی
5/0 +
5/0 

 ندانپزشکید -جراحی تخصصی اجباري ظرين -عملی
- 

12 

 12 بافت دندان در سالمت و بیماري ندانپزشکید -اندودانتیکس ی اجباريتخصص نظري 1 کمپلکس پالپ و پري اپیکال 211416 3

 1دندانپزشکی تشخیصی  219418 4
5/0 +
5/0 

-بیماریهاي دهان تخصصی اجباري ملیع -نظري
 دندانپزشکی

 روانشناسی و مهارت هاي ارتباطی
12 

 12 ناتومی و مرفولوژيآ -مبانی مواد دندانی یدندانپزشک -پروتز تخصصی اجباري عملی 2 مبانی پروتزهاي کامل 215760 5
 12 ناتومی و مرفولوژيآ -مبانی مواد دندانی یدندانپزشک -پروتز تخصصی اجباري نظري 1 مبانی پروتزهاي کامل 215761 6

 1 1بیماریهاي سیستمیک 219417 7
-بیماریهاي دهان تخصصی اجباري نظری 

 دندانپزشکی
- 

   

 12 - مدیریت -زبان تخصصی اجباري نظري 2 2سی تخصصی زبان انگلی 614411 8

9 219416 
هاي ارتباطی آموزش مهارت

 بالینی
1 

 ندانپزشکید-جامعه نگر تخصصی اجباري کارگاهی
- 

12 

 12 نظري 1جراحی  ندانپزشکید -جراحی تخصصی اجباري عم�� 1 عملی1جراحی 217418 10

 12 نظري1رادیولوژي ندانپزشکید -رادیولوژي اجباري تخصصی نظری  1 نظري2ژيورادیول 220404 11

 12 نظري1رادیولوژي ندانپزشکید -رادیولوژي تخصصی اجباري عم�� 1 عملی1رادیولوژي 220406 12

 12 - زشکیپ -روانپزشکی تخصصی اجباري نظري 1 بیماري روانی 118402 13

 12 مبانی مواد دندانی دندانپزشکی -ترمیمی تخصصی اجباري کارگاهی 1 مواد دندانی کاربردي 212426 14

 نظري 1 مبانی ترمیمی  نظري 212427 15 
ر سالمت و دبافت دندان  -آناتومی و مرفولوژي دندانپزشکی -ترمیمی تخصصی اجباري

 بانی مواد دندانیم -بیماري
12 

 عملی 1 مبانی ترمیمی عملی الف 212428 16 
ر سالمت و دبافت دندان  -ناتومی و مرفولوژيآ دندانپزشکی -ترمیمی تخصصی اجباري

 بانی مواد دندانیم -بیماري
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعت 178 11 نظري

 ساعت 102 2 کارگاهی

 ساعت 204 6 عملی

 ساعت 484 19 جمع کل
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 رنگ زرد  : شماره درس جدید         رنگ صورتی : مازاد سقف واحد              رنگ سبز: تغییر ترم ارائه درس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 

 واحد 19***************************         ششمتــرم            

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 پیشنیاز و دانشکده

 حداقل نمره

 تخصصی اجباري نظري 1 2بیماریهاي سیستمیک  217430 1
 -دهان بیماریهاي

 12 1بیماریهاي سیستمیک  دندانپزشکی

 عملی 2 مبانی پروتزهاي پارسیل 215762 2
 -ملی)ع-(نظريبانی پروتز کاملم -یمبانی مواد دندان دندانپزشکی  -پروتز  تخصصی اجباري

 مبانی دندانپزشکی ترمیمی
12 

 نظري 1 مبانی پروتزهاي پارسیل 215763 3
بانی دندانپزشکی م -مبانی پروتز کامل  دندانپزشکی  -پروتز  تخصصی اجباري

 بانی مواد دندانیم-عملی)-(نظريترمیمی
12 

 5/0+ 5/1  1مبانی اندودانتیکس  211418 4
-عملی 
 نظري

-و پري اپیکال کمپلکس پالپ -عملی 1ژي رادیولو ندانپزشکید -اندودانتیکس تخصصی اجباري
 ر سالمت و بیماريدبافت دندان  -آناتومی و مرفولوژي

12 

 12 عملی)-(نظريمبانی پروتزهاي کامل ندانپزشکید  -پروتز اجباريتخصصی  نظري 1 درمان بیماران با بی دندانی کامل 215402 5
 12 نظري2ادیولوژير-عملی1رادیولوژي ندانپزشکید  -رادیولوژي اجباريتخصصی  عملی 1 عملی 2رادیولوژي دندان فک و صورت  220408 6

 نظري 1 2دندانپزشکی تشخیصی  219419 7
 -دهان بیماریهاي تخصصی اجباري

 12 بافت دندان در سالمت و بیماري دندانپزشکی

8 284408 
تماعی سالمت دهان و دندانپزشکی اج

 1نظري 
 نظري 1

 وسالمت دهان  -روانشناسی و مهارت هاي ارتباطی ندانپزشکید -جامعه نگر تخصصی اجباري
 جامعه

12 

 عملی 2 1عملی  فک وصورتبیماریهاي دهان و  219402 11
 -دهان بیماریهاي تخصصی اجباري

 دندانپزشکی
رت آموزش و مها -روانشناسی و مهارت هاي ارتباطی

 بالینیهاي ارتباطی 
12 

 عملی 1 1آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی  218402 12
علوم  -آسیب شناسی عمومی نظري و عملی دندانپزشکی-آسیب شناسی تخصصی اجباري

 افت دندان در سالمت و بیماريب -1تشریحی
12 

 12 یانه در دندانپزشکیکاربرد را ندانپزشکید -جامعه نگر تخصصی اجباري کارگاهی 1 1روش شناسی تحقیق  413407 13
 12 عملی)-(نظريمبانی پروتزهاي کامل ندانپزشکید  -پروتز تخصصی اجباري عملی 2 عملی 1پروتزهاي کامل  215405 14

 عملی 1 1دندانپزشکی ترمیمی عملی  212414 15
ی ب -ملی الف) ع-(نظريمیانی دندانپزشکی ترمیمی ندانپزشکید -ترمیمی تخصصی اجباري

 ندانیدمبانی مواد  -کنترل عفونت-حسی موضعی
12 

 نظري 2 3دندانپزشکی تشخیصی  219412 16
هان و بیماریهاي د -بافت دندان در سالمت و بیماري یدندانپزشک-آسیب شناسی اجباريتخصصی 

 عملی 1تشخیصی 
12 

 12 - ندانپزشکید-کودکان ختیاريا -تخصصی نظري 1 روانشناسی در دندانپزشکی 213404 17

 ساعت 5/144 5/8 نظري
 ساعت 51 1 کارگاهی
 ساعت 357 5/10 عملی

 - - کارورزي
 ساعت 5/552 20 جمع کل
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 واحد  20***************************       هفتمتــرم 

رد

 یف

شماره 

 درس
 نام درس

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 یازپیشن و دانشکده

حداقل 

 نمره
-تخصصی نظري 1 1دندانپزشکی ترمیمی نظري  212410 1

 12 ملی)ع-(نظريمیانی دندانپزشکی ترمیمی ندانپزشکید-ترمیمی اجباري

-تخصصی نظري 1 1پریودانتیکس نظري  216402 2
 12 - دندانپزشکی -پریودانتیکس اجباري

-تخصصی نظري 1 1کس نظري تیناارتود 214402 3
 12 - دندانپزشکی -کستیناارتود اجباري

 کارگاهی 1 تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی 220412 4
-تخصصی
 12 - دندانپزشکی اجباري

-تخصصی نظري 1 نظري1اندودانتیکس 211406 5
 12 1مبانی اندو ندانپزشکید -اندودانتیکس اجباري

-صیتخص عملی 1 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی  284411 6
 12 1نظري سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  ندانپزشکید -جامعه نگر اجباري

 عملی 1 2عملی  فک وصورتهاي دهان وبیماري 219404 7
-تخصصی
 -1عملی  فک وصورتهاي دهان وبیماري شکیدندانپز -هاي دهانبیماري اجباري

 2و1سیستمیک 
12 

-تخصصی عملی 1 2آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی  218404 8
 12 1آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی  شکیدندانپز -آسیب شناسی دهان اجباري

-تخصصی نظري 1 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظري  284410 9
 12 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظري  ندانپزشکید -جامعه نگر اجباري

 نظری -عم�� 5/0+5/1 2مبانی اندودانتیکس 211421 10
-تخصصی
 اجباري

 ندانپزشکید -اندودانتیکس
 1مبانی اندو

12 

-تخصصی نظری  1 2جراحی دهان فک و صورت نظري  217416 11
 12 نظري1جراحی ندانپزشکید -جراحی اجباري

-تخصصی �ار�ا�� 1 دردوداروشناسی کاربردي در دندانپزشکی 316420 12
 12 فارماکولوژي اروسازيد-فارماکولوژي بارياج

-تخصصی کارگاهی 1 2روش تحقیق 413408 13 
 12 1روش تحقیق ندانپزشکید -جامعه نگر اجباري

-تخصصی نظري 2 4دندانپزشکی تشخیصی  219415 14 
 12 3و2دندانپزشکی تشخیصی  دندانپزشکی-رادیولوژي اجباري

-تخصصی نظري 2 ی و مکملآشنایی با مبانی طب سنت 1120011 15 
 12 -مازاد بر واحد                 پزشکی-دانشگاه مجازي اجباري

-تخصصی نظري 2 اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا 1120010 16 
 12 -مازاد بر واحد                 پزشکی-دانشگاه مجازي اجباري

 

 
 

 ساعت 5/212 5/12 نظري
 ساعت 153 3 کارگاهی

 ساعت 153 5/4 لیعم
 - - کارورزي
 ساعت 5/518 20 جمع کل
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 واحد  20***************************   تــرم هشتم      

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نوع واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 حداقل نمره پیشنیاز و دانشکده

-تخصصی نظری  1 1دندانپزشکی کودکان نظري 213410 1
 ندانپزشکید-کودکان جباريا

 -1اندونظري-1راحی نظريج-1رادیولوژي نظري
 1پریونظري-1ترمیمی نظري

12 

-تخصصی عم�� 2 1اندودانتیکس عملی 211410 2
 12 2مبانی اندو -1اندونظري ندانپزشکید-اندودانتیکس اجباري

-تخصصی نظري 1 2ارتودانتیکس نظري  214404 3
 12 1ارتودانتیکس نظري  یدندانپزشک-ارتودانتیکس اجباري

 عملی 1 مبانی ترمیمی ب 212429 4
-تخصصی
 12 1ترمیمی عملی –عملی) -مبانی ترمیمی الف(نظري ندانپزشکید -ترمیمی اجباري

-تخصصی عملی 1 1پریودانتیکس عملی  216408 5
 12 1نظري پریودانتیکس  دندانپزشکی-پریودانتیکس  اجباري

-تخصصی عملی 1 1ارتودانتیکس عملی  214408 6
 12 1 نظريارتودانتیکس  دندانپزشکی-ارتودانتیکس  اجباري

-تخصصی عملی 2 1پروتز پارسیل عملی  215407 7
 12 1دانی پیشرفته نظري پروتزهاي دن -عملی)-(نظريلپروتز پارسیمبانی  دندانپزشکی-پروتز  اجباري

-تخصصی نظري 1 2پریو دانتیکس نظري 216404 8
 12 1پریونظري دندانپزشکی-نتیکسپریودا اجباري

-تخصصی عملی 3 مبانی پروتزهاي ثابت دندانی عملی 215765 9
 12 بانی مواد دندانیم-2یانی اندودانتیکس م -آناتومی و مرفولوژي دندانپزشکی-پروتز  اجباري

-تخصصی نظري 1 مبانی پروتزهاي ثابت دندانی نظري 215764 10
 اجباري

 12 بانی مواد دندانیم-2یانی اندودانتیکس م -ومی و مرفولوژيآنات دندانپزشکی-پروتز 

-تخصصی نظري 1 2اندو نظري 211408 11
 12 1اندونظري ندانپزشکید- اندودانتیکس اجباري

-تخصصی عم�� 2 1رساله پایان نامه  200406 12
 اجباري

 12 2روش تحقیق دندانپزشکی

-تخصصی ی نظر  1 ناهنجاریهاي دهان و فک و صورت 217432 13
 12 آسیب عمومی نظري دندانپزشکی-جراحی اجباري

-تخصصی یعمل-نظري 5/0+5/0 مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی 284421 14
 12   2المت اجتماعی نظريس-موزش مهارتهاي ارتباطیآ-سالمت دهان و جامعه دندانپزشکی-جامعه نگر اجباري

 ساعت 5/110 5/6 ظرين
 - - کارگاهی
 ساعت 425 5/12 عملی

 - - کارورزي
 ساعت 5/535 19 جمع کل
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 واحد  20***************************       نهمتــرم 

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نوع واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 پیشنیاز و دانشکده

حداقل 

 نمره
-تخصصی نظري 1 2کودکان نظري دندانپزشکی  213412 1

 12 وژيفارماکول-1دندانپزشکی کودکان نظري  دندانپزشکی -کودکان اجباري

-تخصصی عملی 1 الف 1دندانپزشکی کودکان عملی  213414 2
 دندانپزشکی -کودکان اجباري

 1رادیولوژي -عملی 1رمیمی تدندانپزشکی  -عملی 1اندودانتیکس 
 1ودکان نظري ک دندانپزشکی-نترل عفونتک -عملی

12 

-تخصصی عملی 1 2 عملیسالمت دهان و دندان اجتماعی  284412 3
 ندانپزشکید -جامعه نگر اجباري

دان سالمت دهان و دن -1 عملیسالمت دهان و دندان اجتماعی 
 2نظري اجتماعی 

12 

-تخصصی عملی 1 2جراحی دهان، فک و صورت عملی  217420 4
 12 1حی دهان، فک و صورت عملی جرا یدندانپزشک -جراحی اجباري

-تخصصی نظری  1 1پروتزهاي دندانی پیشرفته نظري  215411 5
 اجباري

مبانی پروتز -عملی)-پارسیل(نظري مبانی پروتز -بی دندانی کامل دندانپزشکی -پروتز
 عملی)-ثابت(نظري

12 

-تخصصی عملی 2 2اندودانتیکس عملی  211414 6
 12 نظري 2ندودانتیکس ا -عملی 1اندودانتیکس  یدندانپزشک -اندودانتیکس اجباري

-تخصصی نظري 1 3ارتودانتیکس نظري  214406 7
 12 2ارتودانتیکس نظري  دندانپزشکی -ارتودانتیکس اجباري

-تخصصی عملی 1 2ارتودانتیکس عملی  214410 8
 12 2نظري ارتودانتیکس  -1ارتودانتیکس عملی  دندانپزشکی -ارتودانتیکس اجباري

-تخصصی عملی 2 2پروتز کامل عملی  215406 9
 12 1پروتز کامل عملی  دندانپزشکی -پروتز اجباري

-تخصصی عملی 2 2پروتز پارسیل عملی  215408 10
 12 1پروتز پارسیل عملی  دندانپزشکی -پروتز اجباري

-تخصصی عملی 1 2پریودانتیکس عملی  216410 11
 12 1انتیکس عملی پریود دندانپزشکی -پریودانتیکس اجباري

-تخصصی نظري 1 5دندانپزشکی تشخیصی  219421 12
 12 4دندانپزشکی تشخیصی  دندانپزشکی -بیماریهاي دهان اجباري

-تخصصی عملی 2 عملی 2دندانپزشکی ترمیمی  212416 13
 12 عملی 1دندانپزشکی ترمیمی  دندانپزشکی -ترمیمی اجباري

-تخصصی نظري 1 2دندانپزشکی ترمیمی نظري  212412 14
 12 1دندانپزشکی ترمیمی نظري  دندانپزشکی -ترمیمی اجباري

-تخصصی کارگاهی 1 اخالق پزشکی،تعهدحرفه اي 140403 15
 12 - دندانپزشکی اجباري

16 413409 
نگارش علمی و دندانپزشکی مبتنی بر 

 شواهد
-تخصصی کارگاهی 1

 اجباري
 مدیریت -کتابداري

 12 2روش تحقیق

 ساعت 85 5 نظري
 ساعت 102 2 کارگاهی
 ساعت 442 13 عملی

 - - کارورزي
 ساعت 629 20 جمع کل
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 واحد  18***************************       دهمتــرم 

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نوع واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 حداقل نمره پیشنیاز و دانشکده

-تخصصی نظري 1 3نتیکس نظري پریودا 216406 1
 12 2پریودانتیکس نظري  دندانپزشکی -پریودانتیکس اجباري

-تخصصی عملی 1 3پریودانتیکس عملی  216412 2
 12 2پریودانتیکس عملی  دندانپزشکی -پریودانتیکس اجباري

-تخصصی عملی 2 1پروتز ثابت عملی  215409 3
 12 ملی)ع-وتز ثابت (نظريبانی پرم - 1ترمیمی عملی دندانپزشکی -پروتز اجباري

-تخصصی نظري 1 2پروتزهاي دندانی پیشرفته نظري  215412 4
 12 1پروتزهاي دندانی پیشرفته نظري  دندانپزشکی -پروتز اجباري

-تخصصی عملی 1 3ارتودانتیکس عملی  214412 5
 12 3نظري ارتودانتیکس  -2ارتودانتیکس عملی  دندانپزشکی -ارتو اجباري

6 284422 
سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 3عملی 
-تخصصی کارورزي 1

 اجباري
 دندانپزشکی -جامعه نگر

 12 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 

-تخصصی عملی 1 3اندودانتیکس عملی  211415 7
 12 عملی 2اندودانتیکس دندانپزشکی -اندودانتیکس اجباري

-تخصصی عملی 2 3ت عملی جراحی دهان، فک و صور 217422 8
 12 2جراحی دهان، فک و صورت عملی  دندانپزشکی -جراحی اجباري

-تخصصی نظری  1 تروماتولوژي دهان و فک و صورت 217412 9
 اجباري

-2ادیولوژي نظرير-1راحی نظريج-مبانی ترمیمی-1مبانی اندو دندانپزشکی -جراحی
 1کودکان نظري

12 

-تخصصی عم��-نظری  1 سالمند شناسی 284406 10
 اجباري

 12 - دندانپزشکی -جامعه نگر

-تخصصی عملی 1 3رادیولوژي دندان، فک و صورت عملی  220410 11
 12 2رادیولوژي دندان، فک و صورت عملی  دندانپزشکی -رادیولوژي اجباري

-تخصصی عملی 1 3دندانپزشکی ترمیمی عملی  212418 12
 12 2رمیمی عملی دندانپزشکی ت دندانپزشکی -ترمیمی اجباري

-تخصصی عملی 1 3بیماریهاي دهان و فک و صورت  عملی 219406 13
 12 2تشخیص عملی دندانپزشکی -بیماریهاي دهان اجباري

-تخصصی نظري 2 روشهاي آمار زیستی 284423 14
 12 2روش تحقیق  بهداشت -آمار حیاتی اختیاري

-تخصصی عملی 1 ب1دندانپزشکی کودکان عملی  213419 15
 12 الف1کودکان عملی  دندانپزشکی -کودکان اجباري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتس 5/93 5/5 نظري
 - - کارگاهی
 ساعت 391 5/11 عملی

 ساعت 68 1 کارورزي
 ساعت 5/552 18 جمع کل



 )11/3/1400(                      24/1/1400   به بعد 97(وروديانشجویان رشته دکتراي حرفه اي دندانپزشکید جدیدنیمرخ                                          

 رنگ زرد  : شماره درس جدید         رنگ صورتی : مازاد سقف واحد              رنگ سبز: تغییر ترم ارائه درس

 
 
 

 واحد  16***************************       یازدهمتــرم   

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نوع واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 حداقل نمره پیشنیاز و دانشکده

-تخصصی یعمل-نظري 1 3هاي سیستمیک بیماري 217433 1
 12 2هاي سیستمیک بیماري دندانپزشکی -جراحی اجباري

-تخصصی عملی 1 4ارتودانتیکس عملی  214414 2
 12 3ارتودانتیکس عملی  دندانپزشکی -ارتو اجباري

-تخصصی عملی 1 4پریودانتیکس عملی  216414 3
 12 3پریودانتیکس عملی  دندانپزشکی -پریودانتیکس اجباري

-تخصصی عملی 2 پروتزهاي دندانی پیشرفته عملی 215414 4
 12 2نظري پروتزهاي دندانی پیشرفته  دندانپزشکی -پروتز اجباري

-تخصصی عملی 2 2دندانپزشکی کودکان عملی  213416 5
 12 2رمیمی عملیت -1دندانپزشکی کودکان عملی  دندانپزشکی -دکانکو اجباري

-تخصصی عم�� 2 2پروتزثابت عملی 215410 6
 12 1ابت عملیث-2پروتز پیشرفته نظري  دندانپزشکی -پروتز اجباري

-تخصصی �ارورزی 2 1درمان جامع  200415 7
 اجباري

 -1عملی یماریهاي دهان و تشخیصب -2اندودانتیکس عملی دندانپزشکی
ملی عپریودانتیکس -1ملی عپروتز ثابت  -1پروتز پارسیل عملی 

فک وصورت  جراحی دهان، -2رمیمی عملی تدندانپزشکی  -3
 5الی  2شخیصی ت -2المت دهان و اجتماعی عملی س -3عملی 

12 

-تخصصی عملی 1 2رساله پایان نامه  200408 8
 12 1رساله پایان نامه  دندانپزشکی اجباري

-تخصصی عملی 2 4جراحی دهان، فک و صورت عملی  217423 9
 12 3جراحی دهان، فک و صورت عملی  پزشکیدندان -جراحی اجباري

-تخصصی کارگاهی 1 مفصل گیجگاهی فکی و اکلوژن 215766 10
 اجباري

 12 - دندانپزشکی -پروتز

-تخصصی نظري 1 ایمپلنت هاي دندانی نظري 215413 11
 اجباري

ان، فک و جراحی ده -2نظري جراحی دهان، فک و صورت شکیدندانپز -پروتز
بانی پروتز م-2ادیولوژي نظري ر -3عملی  صورت

 پریودانتیکس -2روتز پارسیل عملی پ-عملی)-(نظريپارسیل
 2یودانتیکس عملی پر -3نظري

12 

-تخصصی نظري 1 مبانی نور و لیزر 220413 12
 12 - دندانپزشکی -پریودانتیکس اختیاري

 
  

 ساعت 5/25 5/1 رينظ
 ساعت 51 1 کارگاهی
 ساعت 391 5/11 عملی

 ساعت 136 2 کارورزي
 ساعت 5/603 16 جمع کل
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 واحد  12***************************       دوازدهمتــرم   

 نام درس شماره درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نوع واحد

نوع 

 درس

 گروه ارائه دهنده
 پیشنیاز و دانشکده

 مرهحداقل ن

-تخصصی کارورزي 2 2درمان جامع دندانپزشکی  200416 1
 12 1درمان جامع دندانپزشکی  دندانپزشکی اجباري

 عملی 1 4هاي سیستمیک بیماري 217410 2
-تخصصی
 -بیماریهاي دهان اجباري

 دندانپزشکی
 12 3هاي سیستمیک بیماري

-تخصصی عملی 1 هاي دندانی عملیایمپلنت 215767 3
 12 نظريهاي دندانی ایمپلنت ندانپزشکید -روتزپ اجباري

 عملی 4 3رساله پایان نامه  200410 4
-تخصصی
و  2و1رساله پایان نامه  دندانپزشکی اجباري

 نگارش علمی

12 

 عملی 2 5جراحی دهان، فک و صورت عملی  217425 5
-تخصصی

جراحی دهان، فک و صورت  ندانپزشکید -جراحی اختیاريا

 4عملی 

12 

 عملی 2 3دندانپزشکی کودکان عملی  213417 6
-تخصصی
دندانپزشکی کودکان عملی  ندانپزشکید -کودکان اجباري

2 

12 

  - - نظري
 - - کارگاهی
 ساعت 340 10 عملی

 ساعت 272 2 کارورزي
 ساعت 638 12 جمع کل


