
97-98نیمسال اول -بالین 94-93-92-91برنامه دروس تئوری ورودی های   

 

 

 

 پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یک شنبه شنبه 

9

1 
  

 یروشهای آمار زیست

13:30-15 

 8-30/9اقتصاد سالمت

 روانشناسی در دندانپزشکی

30-15/13 

 4رساله پایان نامه 

9

2 

 6تشخیصی 

7:45-8:45 

 2سیستمیک 

14-16 

 2روتزهای پیشرفتهپ

7:45-8:45 

 یروشهای آمار زیست

13:30-15 

 نظری 2کودکان 

7:45-8:45 

 سالمت دهان و دخانیات

15-17 

 نظری2جراحی 

7:45-8:45 

 2رساله پایان نامه 

سالمت دهان و 

دندانپزشکی 

 3اجتماعی

9

3 

 دندانپزشکی قانونی

7:45-8:45 

 نظری1جراحی

14-15 

 نظری  1ترمیمی 

7:45-8:45 

 ظرین 2ارتو 

14-15 

 نظری 2پریو 

7:45-8:45 

 4تشخیصی  

15  - 14 

  *حاکمیت خدمات بالینی

7:45-8:45 

 جامعه شناسی سالمت

13:45-14:45 

 نظری 1اندو 

7:45-8:45 
 1رساله پایان نامه

9

4 

 8:45-7:45کمپلکس پالپ  

 14-15درد و دارو شناسی   

 

 

 بیماری های روانی

7:45-8:45 

 نظری 2زشکی سالمت دهان و دندان پ

 8-9 

 نظری  2رادیو 

 13:30-14:30 

 8-9:15    2روش تحقیق 

 14-16 2تشخیصی 

 8-9پوسیدگی شناسی 

مبانی ترمیمی الف    

12-9 

 4زبان تخصصی 

14-13 

سالمت دهان و 

 1دندان پزشکی 

 8-10عملی  

 



دانشجویی واحد درمان جامع در شروع ترم توسط استاد مربوطه به دانشجویان محترم اعالم خواهد شد.برنامه ریزی گروههای   

 15/8/97 الی 24/6/97*       شروع  از..……الی /افتاده/میهمانها:اب انتقاول * تعداد کل دانشجویان حاضر در بخشها با احتس روتیشن* 91     کلینیک دانشجویان ورودیبرنامه *

 طبق برنامه ریزی اساتید روزهای................ برای جبران جلسات اعالم شده است.-چهارشنبه تعطیل رسمی 16/8/97-سه شنبه 8/8/97-چهارشنبه 28/6/97

 اسامی گروه
 ا فرد دیگر امکان پذیر استتغییر گروهها فقط بصورت جابجایی هرفرد ب

 چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه

 روز تمرین:سه شنبه عصر روز تمرین:دوشنبه عصر
روز تمرین: جهارشنبه 

 عصر
 روز تمرین:یکشنبه عصر روز تمرین:شنبه عصر

گروه 
A 

 

 

2پیشرفته  1درمان جامع    1درمان جامع    1درمان جامع      
4سیستمیک  

 

 گروه

  B 
2پیشرفته   1درمان جامع    1درمان جامع    1درمان جامع      

4سیستمیک  
 

 گروه

C 
2پیشرفته   1درمان جامع    1درمان جامع    1درمان جامع      

4سیستمیک  
 

 گروه

D 
2پیشرفته   1درمان جامع    1درمان جامع    1درمان جامع      

4سیستمیک  
 

 13/10/97الی  19/8/97شروع از    - دوم  روتیشن   –91برنامه کلینیک دانشجویان ورودی  

 طبق برنامه ریزی اساتید روزهای................ برای جبران جلسات اعالم شده است. -یکشنبه تعطیل رسمی 4/9/97

 چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه اسامی گروه

گروه 
A 

 
5جراحی  

4سیستمیک  
2درمان جامع  2درمان جامع    2 درمان جامع   4ارتو     

 گروه

  B 
5جراحی   

4سیستمیک  
2درمان جامع  2درمان جامع    2درمان جامع    4ارتو     

 گروه

C 
4ارتو  2درمان جامع    2درمان جامع    2درمان جامع      

5جراحی  

4سیستمیک  

 گروه

D 
4ارتو  2درمان جامع    2درمان جامع    2درمان جامع      

5جراحی  

4سیستمیک  
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