
 اسفنذی96 دانشجویان ورودی 1400 - 1401برنامه آموزشی بخش ها در نیمسال اول 

Bگروه Aگروه 

ساعت
ز و 

 هفته دوم8 هفته اول8رو

ساعت
ز و 

 هفته دوم8 هفته اول8رو

2ارتودنسی عملی 2ارتودنسی عملی 1جراحی  عملی 
2گروه 2گروه 1گروه 

3پریو عملی1جراحی  عملی 3پریو عملی
2گروه 2گروه 1گروه 

1کودکان عملی 1کودکان عملی 1کودکان عملی 1کودکان عملی 
1گروه 1گروه 1گروه 1گروه 

3پریو عملی2ارتودنسی عملی 2ارتودنسی عملی 3پریو عملی
6گروه 1گروه1گروه5گروه 

2روش تحقیق 2روش تحقیق 2روش تحقیق 2روش تحقیق 
1گروه 1گروه 1گروه 1گروه 

...
2ترمیمی عملی 

......یا

...
2ترمیمی عملی 

1گروه  یا

 هفته دوم8

2گروه 
2ترمیمی عملی 

...مبانی ثابت...مبانی ثابت
1گروه 1گروه 1گروه 1گروه 

Dگروه Cگروه 

ساعت
ز و 

 هفته دوم8 هفته اول8رو

پنج شنبه...مبانی ثابت...مبانی ثابتپنج شنبه

1پارسیل عملی
1گروه 

............

یا...

ساعت
ز و 

 هفته اول8رو

چهار شنبه

ساعت
ز و 

 هفته دوم8 هفته اول8رو

ساعت
ز و 

 هفته دوم8 هفته اول8رو

8/30 - .1213 - .16/30 13 - .16/308/30 - .1213 - .16/308/30 - .1213 - .16/308/30 - .12

چهار شنبه

شنبهشنبه

سه شنبهسه شنبه

دوشنبهدوشنبه

يکشنبه يکشنبه

1اندو عملی
1گروه 

1پارسیل عملی
1گروه 

1اندو عملی
1گروه 

1گروه 

...
1اندو عملی1پارسیل عملی

2گروه 2گروه 
2ترمیمی عملی 

2گروه 
1اندو عملی1پارسیل عملی

2گروه 2گروه 

یا

1کودکان عملی 3پریو عملی1کودکان عملی 1کودکان عملی 1کودکان عملی 3پریو عملی
2گروه 4گروه 2گروه 2گروه 2گروه 3گروه 

2ارتودنسی عملی 2ارتودنسی عملی 
4گروه 4گروه

3پریو عملی1جراحی  عملی 2ارتودنسی عملی 2ارتودنسی عملی 3پریو عملی
8گروه 4گروه 3گروه 3گروه 7گروه 

1جراحی  عملی 
3گروه 

2روش تحقیق 2روش تحقیق 2روش تحقیق 2روش تحقیق 
1گروه 1گروه 1گروه 1گروه 

پنج شنبه
مبانی ثابت

...
مبانی ثابت

پنج شنبه...

چهار شنبهچهار شنبه

سه شنبه

مبانی ثابت
...

مبانی ثابت
...

1گروه 1گروه 1گروه 1گروه 

...

...

8/30 - .12

 هفته دوم8

13 - .16/30 8/30 - .1213 - .16/30 8/30 - .1213 - .16/30 ساعت
ز و 

 هفته دوم8 هفته اول8رو

...

ساعت
ز و 

 هفته اول8رو

سه شنبه 1اندو عملی1پارسیل عملی1پارسیل عملی1اندو عملی
4گروه 4گروه 3گروه 3گروه 

شنبه

...

...دوشنبه

8/30 - .1213 - .16/30

دوشنبه

يکشنبهيکشنبه

2ترمیمی عملی شنبه
4گروه 3گروه 

1اندو عملی1پارسیل عملی1پارسیل عملی1اندو عملی

یایا
2ترمیمی عملی 

4گروه 4گروه 
2ترمیمی عملی 2ترمیمی عملی 

4گروه 3گروه  یایا

............

...

3گروه  3گروه 


