برنامه نظری وعملی دانشجویان ترم ( )1نیمسال اول 97-98

روز

توضیحات

ساعت کالس نظری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

اخالق برادران

بیوشیمی عملی – تربیت بدنی ()1

بیوشیمی نظری

هرواحد عملی برابربریک ساعت

8-7/30

9- 14/30

15/19-30/30

میباشد.

اندیشه اسالمی ( )1خ

اخالق خواهران

فارسی عمومی گروه ا( )1خواهران

فارسی عمومی گروه ( )2برادران

8-7/30

8/10-45/15

10/13-30

13/15-15/45

سالمت دهان وجامعه نظری

علوم تشریحی قسمت آناتومی نظری

قرآن برادران

( 8/15-9/45دکترافکار)

10-12

16-15/30

علوم تشریحی قسمت بافت

علوم تشریحی قسمت بافت عملی

قرآن خواهران

هرواحد عملی برابربریک ساعت

7 -9/30

بصورت گروهبندی 10-14/30

13 /30 -15

میباشد.

خانم دکترداودی

خانم دکترداودی

اندیشه اسالمی  1برادران
10 /30 -12

سه شنبه

چهارشنبه

جمع واحد  20 :واحد

رنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )2نیمسال اول 97-98

ساعت کالس نظری

شنبه

توضیحات

کابردرایانه دردندانپزشکی

دانش خانواده خواهران

دانش خانواده برادران

وصایا خواهران

وصایا برادران

دوگروه آخر کاربرد رایانه فقط

بصورت گروهبندی ازساعت

14 – 15/30

15/45 -17 /15

15 /45 -17 /15

17 /30 -19

دانشجویان پسرباشد.

15-7

اندیشه اسالمی  2خواهران
17/19-30

یکشنبه

زبان عمومی گروه ()1
9/11-15/45دکتربازگیر

دوشنبه

اندیشه اسالمی  2برادران
8/10-45

سه شنبه

زبان عمومی گروه ()2
 14-12/30دکتربازگیر
فیزیونظری ساعت اول
13-10/15

فیزیوعملی بصورت گروهبندی
13-9

فیزیونظری ساعت دوم
15-14/30

ژنتیک
18-16

علوم تشریحی ( )2نظری
13/15-15/15

هرواحد عملی برابربریک ساعت
میباشد.

چهارشنبه

جمع واحد  20 :واحد

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )3نیمسال اول 97-98
روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

ساعت کالس نظری

ویروس شناسی

تغذیه درسالمت دهان

8/10-30

10/12-30

تربیت بدنی ( )2بصورت گروهبندی

توضیحات

فیزیک پزشکی 13-14/30

تاریخ اسالم خواهران

تاریخ اسالم برادران

روانشناسی و مهارت های ارتباطی

انگل شناسی

8/45 -10/15

10/12-30

13/15 -14/15

17-15

باکتری نظری

باکتری عملی بصورت گروهبندی

انقالب خواهران

انقالب برادران

15/16-15/30

16/18-45/15

 10-7دکتررحیمی

 10/14-30/30خانم دکترطیبی

هرواحد عملی برابربریک ساعت میباشد.

هرواحد عملی برابربریک ساعت میباشد.

سه شنبه
چهارشنبه

فارماکولوژی

ایمنی شناسی نظری

ایمنی عملی

7 /30 -9

 9/11-15/45دکترغالمزاد

 12/14-45/30دکترغالمزاد

جمع واحد :

 20واحد

هرواحد عملی برابربر نیم ساعت میباشد.

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )4نیمسال اول 97-98
روز

شنبه

ساعت کالس نظری

گوش وحلق وبینی

پوسیدگی شناسی نظری

علوم تشریحی ( )3عمل

8-7/30

 8/10-30بخش پاتولوزی

10/14-30/30

روش تحقیق ()1

آسیب عمومی نظری

9/11-30/30

11/13-15/45

یکشنبه

توضیحات

آناتومی ومورفولوزی عملی

دوشنبه

9/14-30/30

سه شنبه

چهارشنبه

بیماریهای روانی

آسیب عمومی عملی

تفسیر قران کریم بردران

9-7

 14-9دکترحسینی

16/18-45/15

تاریخ تمدن ب
8/10-45/15

تاریخ تمدن خ

علوم تشریحی نظری ()3

تفسیر قران کریم خواهران

10/12-30

12/14-45/45

15/16-15/45

جمع واحد 15:واحد

هرواحد عملی برابربر نیم ساعت میباشد.

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )5نیمسال اول 97-98
روز

شنبه

ساعت کالس نظری

فوریتهای پزشکی

آموزش مهارتهای ارتباطی

8/9-15/15

 9/12-30بخش ثابت وتشخیص

توضیحات

سالمت دهان  1نظری

مبانی مواددندانی
13/14-15/15

17/30 -18/30

کنترل عفونت 8/15-9/15

یکشنبه

رادیولوزی نظری ()1
8-7

اسیب عملی ()1

روان شناسی در دندانپزشکی(8جلسه)

زبان تخصصی ()1

14-9

14/16-30/30

16/18-45/45

دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

بیماریهای سیستمیک()1

کمپلکس پالپ پری اپیکال

تجهیزات وارکونومی

8-7

9/10-45/45

11 -12/30

تشخیصی نظری ()1

بیماری های سیستمیک ()1

کنترل عفونت

8-7

11-10/30

15-14

اخالق پزشکی ( 8جلسه ای )

جمع واحد 15:

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم( )6نیمسال اول 97-98
روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

ساعت کالس نظری

اندونظری ()1

مبانی کامل

سالمت دهان نظری 2

8-7

9/15-30

16-14

مبانی ترمیمی

جراحی نظری ()1

زبان تخصصی ()2

8-7

8/9-15/15

15/17-15/15

دندانپزشکی تشخیصی ( )2نظری

اسیب شناسی عملی ()2

سالمت دهان ودخانیات 15-16

توضیحات

9-7

رادیولوژی نظری ()2

مبانی ترمیمی عملی

سالمت دهان ودخانیات (اختیاری )

8/9-15/15

9/15-30

15/17-30/30

دردوداروشناسی

مبانی پروتز کامل

سالمت دهان عملی ()1

8-7

8/9-15/15

تشخیص عملی ()1

سه شنبه
چهارشنبه

پنج شنبه

9/15-30

تشخیص عملی ()1
9/15-30

جمع واحد 17:

برنامه نظری وعملی دانشجویان ترم( )7نیمسال اول 97-98
روز

ساعت کالس نظری
8-7

شنبه

سالمند شناسی

8:15 -9:15
پریونظری ()1

9/15-30
مبانی اندو ()1

یکشنبه
دوشنبه

درمان بیماران با بی دندانی

سه شنبه

تشخیص نظری ()3

دندانپزشکی ترمیمی

جراحی عملی ()1

روش تحقیق نظری ()2

نظری ()1

کامل عملی ()1

15/30-17/30

مبانی پروتزپارسیل

رادیو( )1عملی

زبان تخصصی ()3

سالمت ()2

17-15

مبانی پارسیل عملی

مهندسی بافت ونانو

9-7

چهارشنبه

مبانی نورو لیزر(اختیاری)
15/16-30/30

8-7
کودکان نظری ()1

توضیحات

15/30 -16/30

بیماریهای سیستمیک ()2

جراحی ( )1عملی

7 -8/30

رادیولوژی ( )1عملی
مبانی پارسیل عملی

پنج شنبه
جمع واحد  20 :واحد شامل  14واحد نظری –  6واحد عملی

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )8نیمسال اول 97-98
روز

ساعت کالس نظری
8-7

شنبه

جراحی نظری ()2

8:15 -9:15
پریونظری ()2

9/30 -15
سالمت دهان ()3
رادیوعملی ()2
جراحی ()2

کودکان نظری ()2

مبانی اندو عملی

دوشنبه

ارتو  1نظری

دندانپزشکی شخیصی()4

تشخیص عملی ()2

سه شنبه

مبانی پروتزثابت

اندو نظری 2

یکشنبه

توضیحات

دندانپزشکی قانونی(اختیاری)

16/30-18/15
زبان تخصصی ()4
15/19-15/15

مبانی ثابت
رادیوعملی ()2

حاکمیت بالینی
16/17-15/15

ترمیمی عملی ()1
تشخیص عملی 2
جراحی عملی 2

چهارشنبه

ترمیمی ( -)1پریو()1
مبانی ثابت ()1

پنج شنبه

پریو( )1عملی

جمع واحد  18 :واحد شامل  11واحد نظری 7 -واحد عملی

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )9نیمسال اول 97-98
روز

نظرینظری
کالسکالس
ساعت
ساعت
8-7

شنبه

8:15 -9:15

اندو ( )1عملی

علوم نوین (اختیاری)

ترمیمی ( )2عملی

9-7
یکشنبه

15-9:30

کودکان ( )1عملی
ترمیمی ( )2عملی

تشخیصی ( )5نظری

ارتودنسی عملی ()1
کامل ( )2عملی

دوشنبه

مبانی ثابت ()2

سه شنبه

ارتودنسی نظری ()2

چهارشنبه

پروتزهای دندانی نظری ()1

پنج شنبه

کامل عملی ()2

اپیدمیولوژی نظری (1اختیاری)

مبانی ثابت ()2

15/30 -17/30

دندانپزشکی دربحران

کامل عملی ( )2وکودك ( )1عملی

8/15-15/9

پریو عملی ()2
اندو عملی ()1
پریوعملی ()2

جمع واحد  19 :واحد شامل  8واحد نظری –  11واحد عملی

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم( )10نیمسال اول 97-98

توضیحات

8:15 -9:15

8-7

9/15-30
پارسیل عملی ()1

شنبه
رو
یکشنبه

تشخیصی ( )6نظری

دوشنبه

تروماتولوژی

سه شنبه

ارتودنسی نظری ()3

پروتزهای پشرفته نظری

رادیوعملی
ساعت()3کالس نظری

()2

کودکان عملی ( )1قسمت دوم

توضیحات

پریوعملی ()3
بیماریهای سیستمیک

پارسیل ( )1عملی

()3

ثابت ( )1عملی
جراحی ( )3عملی

پریونظری ()3

رادیوعملی ()3

اپیدمیولوژی نظری (2اختیاری)

ثابت عملی ()1

17/19-30/30

پریوعملی ()3

چهارشنبه

ترمیمی نظری ()2

ارتودنسی عملی ()2
کودکان عملی ( )1قسمت دوم

پنج شنبه
جمع واحد  20 :واحد شامل  9واحد نظری  10-واحد عملی –  1واحد رساله

برنامه نظری و عملی ترم ( )11نیمسال دوم 96-97

8-7
شنبه

8:15 -9:15

ایمپلنتهای دندانی نظری

9/15-30
تشخیص عملی ()3

روز

پیشرفته عملی وثابت ()2

ساعت کالس نظری

پریوعلمی ()4
جراحی عملی ()4

یکشنبه

پیشرفته عملی وثابت ()2
اندوعملی ( )2وتشخیص ( )3عملی

دوشنبه

دندانپزشکی تشخیصی ()7

ترمیمی عملی ()3
پریو عملی ( - )4کودکان عملی ()3

سه شنبه

ارتودنسی عملی ( - )3پارسیل عملی ()2

چهارشنبه

جراحی ( )4عملی – پارسیل عملی ( – )2اندوعملی ()2

پنج شنبه

ترمیمی عملی ( – )3کودکان عملی 368

جمع واحد  19 :واحد شامل  2واحد نظری –  12واحد عملی –  1واحد رساله –  2واحد درمان جامع

برنامه نظری وعملی دانشجویان ترم ( )12نیمسال اول 97-98

توضیحات

سیستیمك (8/15-9/15)4

شنبه
یکشنبه

نگارش علمی 11-13

دوشنبه

اندو ()3عملی وارتو()4عملی

سه شنبه

اندو ( )3عملی

چهارشنبه

اقتصاد درسالمت

جامعه شناسی سالمت

مدیریت خدمات بهداشتی

9-7

9/10-30/30

10/12-30

پنج شنبه
جمع واحد  20 :واحد
واحد سیستمیك ()4بیمارستانی باهماهنگی بخش انجام شود.

