
             سوم سال: به بعد   97  :دندانپزشکی ورودی  99-1400  سال تحصیلی اول دروس ارائه شده در نیمسال پنجم :ترم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام درس کددرس ردیف
 تعدادواحد

  نظری

 تعداد واحد

 عملی 
 پیشنیاز یا همنیاز کارگاهی

 ---- - - 1 گوش و حلق و بینی 2011201 1

 بافت دندان در سالمت و بیماری - - 1 کمپلکس پالپ و پری اپیکال 1131201 2

 فولوژیآناتومی و مور -مبانی مواد دندانی - - 1 مبانی پروتزهای کامل 511201 3

  - 2 - مبانی پروتزهای کامل 5111201 4

 ---- - - 2 فارماکولوژی عمومی 1101201 5

 روانشناسی و مهارتهای ارتباطی - 5/0 5/0 1دندانپزشکی تشخیصی  1051201 6

 ---- 1 - - آموزش مهارت های ارتباطی بالینی 221201 7

 ---- - 5/0 5/0 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکی 1111201 8

 ---- - - 2 1زبان انگلیسی تخصصی  961201 9

 ---- - - 1 نظری 1رادیولوژی دندان،فک و صورت  881201 10

 ---- 1 - - اخالق پزشکی ، تعهد حرفه ای و قانون 241201 11

 ---- 1 - - تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی 711201 12

 مواد دندانیمبانی  1 - - مواد دندانی کاربردی 1231201 13

 بافت دندان در سالمت و بیماری -آناتومی و مورفولوژی -مبانی مواد دندانی - - 1 نظری 1مبانی ترمیمی  731201 14

 ---- - 1 - عملی الف 1مبانی ترمیمی  7311201 15

 ---- - - 1 1بیماریهای سیستمیک  471201 16

 روانشناسی و مهارتهای ارتباطی -سالمت دهان و جامعه - - 1 ینظر 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  1001201 17

 کاربرد رایانه در دندانپزشکی 1 - - 1روش شناسی تحقیق   18

    جمع کل:    جمع واحدها

 ساعت 204 12 ظرین

 ساعت 255 5 کارگاهی

 ساعت 136 4 عملی

 - - کارورزی

 544 20 جمع کل



  سال: سوم        به بعد 97دندانپزشکی ورودی:   99-1400دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی    ترم: ششم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنیاز یا همنیاز کارگاهی واحد عملی واحد نظری نام درس کددرس ردیف

 بافت دندان در ....-مبانی ترمیمی-مبانی کامل - - 1 مبانی پروتزهای پارسیل 120150 1

 مبانی مواد دندانی-مبانی ترمیمی-مبانی کامل - 2 - مبانی پروتزهای پارسیل 120150150 2

  1روش شناسی تحقیق  1 - - 2روش شناسی تحقیق  1201103 3

 بافت دندان در .... -مبانی مواد دندانی -آناتومی دندان - 1 - بانی دندانپزشکی ترمیمی بم 1201790 4

 بافت دندان در .... - - 2 2دندانپزشکی تشخیصی  120186 5

 نظری 1سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی  - - 1 نظری 2سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی 1201110 6

 بافت دندان در .... -1علوم تشریح -آسیب شناسی عمومی نظری و عملی - 1 - 1، فک و صورت عملی آسیب شناسی دهان 120120 7

 نظری 1رادیولوژی دندان ، فک و  صورت  - - 1 نظری  2رادیولوژی دندان ، فک و  صورت  120198 8

 نظری 1 رادیولوژی دندان ، فک و  صورت - 1 - عملی 1رادیولوژی دندان ، فک و  صورت  120199 9

 - - - 1 دهانمت الدر ستغذیه  120170 10

 فارماکولوژی 1 - - درد و داروشناسی در دندانپزشکی  120178 11

 1بیماریهای سیستمیک  - - 1  2بیماریهای سیستمیک  12010048 12

 - - - 1  3زبان انگلیسی تخصصی   1201106 13

 روانشناسی و مهارتهای ارتباطی-آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی - 2 -  1بیماریهای دهان و تشخیص عملی  120140 14

 عملی(-مبانی پروتزهای کامل )نظری - - 1 درمان بیماران با بی دندانی کامل 120149 15

  - 5/0 5/0 عملی(-بی حسی موضعی )نظری 12010042 16

    1 نظری 1جراحی فک و دهان   17

 جمع کل:    2   جمع واحدها



 سال: چهارم                   به بعد 97دندانپزشکی ورودی:     1400-1401دروس ارائه شده درنیمسال اول سال تحصیلی      ترم: هفتم  

 

 

 

 یا همنیاز پیشنیاز ساعت نوع واحد تعدادواحد  نام درس کددرس ردیف

 میانی دندانپزشکی ترمیمی 17 نظری 1 1دندانپزشکی ترمیمی نظری   1

 - 17 نظری 1 1پریودانتیکس نظری   2

 - 17 نظری 1 1ارتودانتیکس نظری   3

 عملی 1بیماریهای دهان و تشخیصی  -بافت دندان در سالمت و بیماری 34 نظری 2 3دندانپزشکی تشخیصی   4

 - 17 نظری 1 4تخصصی  انگلیسی   زبان  5

 مواد دندانیمبانی  -آناتومی و مرفولوژی 68 عملی 2 عملی 1پروتزهای کامل   6

 2و1سیستمیک  -1های دهان وفک وصورت عملی بیماری 34 عملی 1 2های دهان وفک وصورت عملی بیماری  7

 2رادیولوژی دندان، فک و صورت نظری  -1رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی  34 عملی 1 2رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی   8

 1آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی  34 عملی 1 2ی آسیب شناسی دهان، فک و صورت عمل  9

 1جراحی دهان، فک و صورت نظری  34 عملی 1 1جراحی دهان، فک و صورت عملی   10

 بافت دندان در سالمت و  -آناتومی و مرفولوژی-کمپلکس پالپ و پری اپیکال -عملی 1رادیولوژی  51 عملی 5/1 عملی 1مبانی اندودانتیکس   11

 - 9 نظری 5/0 نظری 1انی اندودانتیکس مب  12

 مبانی مواد دندانی-2میانی اندودانتیکس  -آناتومی و مرفولوژی 51 عملی 5/1 عملی 1 مبانی پروتزهای ثابت دندانی  13

 مبانی مواد دندانی-2میانی اندودانتیکس  -آناتومی و مرفولوژی 9 نظری 5/0   نظری 1 مبانی پروتزهای ثابت دندانی  14

 مبانی پروتز ثابت -مبانی پروتز پارسیل -درمان بیماران با بی دندانی کامل 17 نظری 1 1پروتزهای دندانی پیشرفته نظری   15

 فارماکولوژی -آموزشها و مهارت های ارتباطی -سالمت دهان و جامعه 26 عملی-نظری 1 مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی  16

17       

    19  مجموع

     



 سال: چهارم                   به بعد  97دندانپزشکی ورودی:     1400-1401سال تحصیلی  دومدروس ارائه شده درنیمسال        متهشترم: 

 

 

 یا همنیاز پیشنیاز ساعت نوع واحد تعدادواحد  نام درس کددرس ردیف

 1مبانی اندودانتیکس  51 عملی 5/1 عملی 2مبانی اندودانتیکس   1

 1مبانی اندودانتیکس  9 نظری 5/0 نظری 2مبانی اندودانتیکس   2

 مبانی مواد دندانی-2میانی اندودانتیکس  -آناتومی و مرفولوژی 51 عملی 5/1 عملی 2  مبانی پروتزهای ثابت دندانی  3

 مبانی مواد دندانی-2یکس میانی اندودانت -آناتومی و مرفولوژی 9 نظری 5/0   نظری 2 مبانی پروتزهای ثابت دندانی   4

 1ارتودانتیکس نظری  17 نظری 1 2ارتودانتیکس نظری   5

 3و2دندانپزشکی تشخیصی  17 نظری 2 4دندانپزشکی تشخیصی   6

 1پریودانتیکس نظری  34 عملی 1 1پریودانتیکس عملی  عصر 7

 1ارتودانتیکس نظری  34 عملی 1 1ارتودانتیکس عملی  عصر 8

 1پروتزهای دندانی پیشرفته نظری  -مبانی پروتز پارسیل 68 عملی 2 1یل عملی پروتز پارس  9

 1پریودانتیکس نظری  17 نظری 1 2پریودانتیکس نظری   10

11 
 

 17 نظری 1 1دندانپزشکی کودکان نظری 
 -نظری 1پریودانتیکس  -نظری 1 دندانپزشکی ترمیمی -نظری 1اندودانتیکس  -نظری 1رادیولوژی 

 نظری 1جراحی دهان، فک و صورت 

 1پروتز کامل عملی  68 عملی 2 2پروتز کامل عملی   12

 2روش شناسی تحقیق  51 کارگاهی 1 نگارش علمی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد  13

 2لی های دهان و تشخیص عمبیماری 34 عملی 1 3های دهان و تشخیص عملی بیماری  14

 2رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی  34 عملی 1 3رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی   15

16       

       

    18 مجموع

     



                 پنجمسال:    به بعد  97دندانپزشکی ورودی:     1401-1402سال تحصیلی  اولدروس ارائه شده درنیمسال        نهمترم: 

 

 

 

 یا همنیاز پیشنیاز ساعت نوع واحد تعدادواحد  نام درس کددرس ردیف

 1مبانی اندودانتیکس  17 نظری 1 نظری 1اندودانتیکس   1

 2مبانی اندودانتیکس  -نظری 1اندودانتیکس  68 عملی 2 عملی 1اندودانتیکس   2

 1دندانپزشکی کودکان نظری -کنترل عفونت -عملی 1رادیولوژی -عملی 1رمیمی ت -عملی 1اندودانتیکس  68 عملی 2 )پری کلینیک(1دندانپزشکی کودکان عملی   3

 فارماکولوژی-1دندانپزشکی کودکان نظری  17 نظری 1 2دندانپزشکی کودکان نظری   4

 1دندانپزشکی ترمیمی نظری  17 نظری 1 2دندانپزشکی ترمیمی نظری   5

 2ارتودانتیکس عملی  -2ی ارتودانتیکس نظر 17 نظری 1 3ارتودانتیکس نظری   6

 2ارتودانتیکس نظری  -1ارتودانتیکس عملی  34 عملی 1 2ارتودانتیکس عملی   7

 عملی 2پروتز کامل -مبانی پروتز ثابت 68 عملی 2 1پروتز ثابت عملی   8

 1پروتز پارسیل عملی  68 عملی 2 2پروتز پارسیل عملی   9

 1انتیکس عملی پریود 34 عملی 1 2پریودانتیکس عملی   10

 4دندانپزشکی تشخیصی  17 نظری 1 5دندانپزشکی تشخیصی   11

 مبانی مواد دندانی -کنترل عفونت-بی حسی موضعی -میانی دندانپزشکی ترمیمی 34 عملی 1 1دندانپزشکی ترمیمی عملی   12

 2روش شناسی تحقیق  34 عملی 1 1رساله پایان نامه   13

 117سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری  34 عملی 1 1کی اجتماعی عملی سالمت دهان و دندانپزش  14

15       

16       

       

    18  مجموع

     



                 پنجمسال:    به بعد    97دندانپزشکی ورودی:     1401-1402سال تحصیلی  دومدروس ارائه شده درنیمسال        دهمترم: 

 

 

 یا همنیاز پیشنیاز ساعت نوع واحد تعدادواحد  نام درس سکددر ردیف

 1اندودانتیکس نظری  17 نظری 1 2اندودانتیکس نظری   1

 نظری 2اندودانتیکس  -عملی 1اندودانتیکس  68 عملی 2  2اندودانتیکس عملی   2

 2دکان نظریدندانپزشکی کو -1دندانپزشکی کودکان عملی  68 عملی 2 2دندانپزشکی کودکان عملی   3

 2پریودانتیکس نظری  17 نظری 1 3پریودانتیکس نظری   4

 2پریودانتیکس عملی  34 عملی 1 3پریودانتیکس عملی   5

 1پروتز ثابت عملی  -2پروتزهای دندانی پیشرفته نظری  68 عملی 2 2پروتز ثابت عملی   6

 1ی پیشرفته نظری پروتزهای دندان 17 نظری 1 2پروتزهای دندانی پیشرفته نظری   7

 3ارتودانتیکس نظری  -2ارتودانتیکس عملی  34 عملی 1 3ارتودانتیکس عملی   8

 17 نظری 1 ایمپلنت های دندانی نظری  9
مبانی -2رادیولوژی نظری  -3جراحی دهان، فک و صورت عملی  -2جراحی دهان، فک و صورت نظری

 2پریودانتیکس عملی  -3ظریپریودانتیکس ن -2پروتز پارسیل عملی -پروتز پارسیل

 2جراحی دهان، فک و صورت عملی  68 عملی 2 3جراحی دهان، فک و صورت عملی   10

 -  نظری 1 بیماری روانی  11

 1رساله پایان نامه  34 عملی 1 2رساله پایان نامه   12

13       

14       

15       

16       

       

    16  مجموع

     



 

                 پنجمسال:     به بعد   97دندانپزشکی ورودی:     1402-1403سال تحصیلی  اولدروس ارائه شده درنیمسال        یازدهمترم: 

 

 یا همنیاز پیشنیاز ساعت نوع واحد تعدادواحد  نام درس کددرس ردیف

 2اندودانتیکس عملی  34 عملی 1 3اندودانتیکس عملی   1

 2های سیستمیک بیماری 26 عملی-نظری 1 3تمیک های سیسبیماری  2

 3ارتودانتیکس عملی  34 عملی 1 4ارتودانتیکس عملی   3

 3پریودانتیکس عملی  34 عملی 1 4پریودانتیکس عملی   4

 2پروتزهای دندانی پیشرفته نظری  68 عملی 2 پروتزهای دندانی پیشرفته عملی  5

 عملی 1دندانپزشکی ترمیمی  68 عملی 2 عملی 2دندانپزشکی ترمیمی   6

 3جراحی دهان، فک و صورت عملی  68 عملی 2 4جراحی دهان، فک و صورت عملی   7

 های دندانی نظریایمپلنت 34 عملی 1 های دندانی عملیایمپلنت  8

  26 نظری -عملی 1 سالمند شناسی  9

 17 نظری 1 تروماتولوژی دهان و فک و صورت  10
 -2رادیولوژی نظری  -1جراحی دهان، فک و صورت نظری  -مبانی دندانپزشکی ترمیمی -نی مبانی مواد دندا

 1دندانپزشکی کودکان نظری 

 آسیب شناسی عمومی نظری و عملی 17 نظری 1 ناهنجاریهای دهان، فک و صورت  11

 - 51 کارگاهی 1 مفصل گیجگاهی، فک و اکلوژن  12

 2ساله پایان نامه ر 34 عملی 1 3رساله پایان نامه   13

14      - 

15       

16       

       

    16  مجموع

     



 

                 ششمسال:     به بعد    97دندانپزشکی ورودی:     1402-1403سال تحصیلی  دومدروس ارائه شده درنیمسال        دوازدهمترم: 

 

 

 یا همنیاز شنیازپی ساعت نوع واحد تعدادواحد  نام درس کددرس ردیف

 136 کارورزی 2 1درمان جامع دندانپزشکی   1
پروتز ثابت عملی  -1پروتز پارسیل عملی  -1بیماریهای دهان و تشخیص عملی -2اندودانتیکس عملی

 -3جراحی دهان، فک وصورت عملی  -2دندانپزشکی ترمیمی عملی  -3پریودانتیکس عملی -1

 5الی  2 تشخیصی -2سالمت دهان و اجتماعی عملی 

 1درمان جامع دندانپزشکی  136 کارورزی 2 2درمان جامع دندانپزشکی   2

 3های سیستمیک بیماری 34 عملی 1 4های سیستمیک بیماری  3

 2دندانپزشکی کودکان عملی  68 عملی 2 3دندانپزشکی کودکان عملی   4

 4ورت عملی جراحی دهان، فک و ص 68 عملی 2 5جراحی دهان، فک و صورت عملی   5

 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی  136 کارورزی 2  3و  2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی   6

 - 26 عملی-نظری 1 دندانپزشکی قانونی  7

 3و 2و1رساله پایان نامه  136 عملی 4 4رساله پایان نامه   8

 2دندانپزشکی ترمیمی نظری -2کی ترمیمی عملی دندانپزش 34 عملی 1 3دندانپزشکی ترمیمی عملی   9

10       

11       

    17  مجموع

     


