
 97 -98سال تحصيلي  اولنيمسال  97دندانپزشكي ورودي  اولبرنامه هفتگي كالسهاي دانشجويان ترم 

 

 

 16 -18 14 -16 10/10 -10/12 10/8 -10/10 روزهاي هفته

 خواهران 1تربيت بدني  و دندان سالمت دهان علوم تشريحي نظري شنبه

 (صوري)

14- 12 

 

 )8 -10(تفسير موضوعي يكشنبه

 برادران و خواهران

 )10 -12(دانش خانواده

 برادران و خواهران

 بيوشيمي نظري

)15- 13( 

 

 12 -14تربيت بدني برادران    دوشنبه

 14 -16علوم تشريحي نظري 

 بيوشيمي نظري بيوشيمي نظري زبان عمومي سه شنبه

)15- 13( 

 

   علوم تشريحي عملي برادران بيوشيمي عملي برادران چهارشنبه

 بيوشيمي عملي خواهران علوم تشريحي عملي خواهران

 بوستانمحل تشکيل کالس: **

 ی عملی آزمايشگاه مربوطه می باش*محل تشکيل کالسها

 .بوستان می باشد*محل برگزاری امتحانات 

 

 نام مدرسين تعداد واحد نام درس کد درس
 

 تاريخ امتحان

  مدرسين مسئول درس عملی نظری

 دکتر-دکتر مظفری-دکتر نعمانی دکتر حق نظری  ۴ بيوشيمی نظری  ٧٧٧٠٨
حق  دکتر-رحيمی دکتر-ويسی
 نظری

٢٢/١٠/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

 دکتر-دکتر مظفری-دکتر نعمانی دکتر حق نظری ١  بيوشيمی عملی ٧٧٧٠٩
حق  دکتر-رحيمی دکتر-ويسی
 نظری

 

  ٧/١١/٩٧ مهندس کيومرث اميری مهندس کيومرث اميری ۵/٠ ۵/١  و دندانسالمت دهان  ٧٧٧١٢
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ٢٩/١٠/٩٧ فرامرزی دکتر-بختياری دکتر دکتر بختياری ١ ٣ ١علوم تشريحی  ٧٧٧١٣
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

  خانم نجفی -آقای مظاهری خانم نجفی -آقای مظاهری ١  ١تربيت بدنی  ٧٧٢٠٣

  ٢۴/١٠/٩٧ دکتر مهربان دکتر مهربان  ٣ زبان عمومی ٧٧٢٠۴
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

دکتر  -دکتر محمد کرمی  ٢ قرآن تفسير موضوعی ٧٧٢٠۵
 شکربيگینرگس 

دکتر نرگس  -دکتر محمد کرمی
 شکربيگی

٣٠/١٠/٩٧  
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

دکتر  -دکتر محمد کرمی  ٢ دانش خانواده ٧٧٢١۵
 نرگس شکربيگی

دکتر نرگس  -دکتر محمد کرمی
 شکربيگی

٣/١١/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

      19 جمع



 ٩٨-٩٧نيمسال اول سال تحصيلی  ٩۶برنامه هفتگی دانشجويان ترم دوم دندانپزشکی ورودی 

 

 

 ١۶ -١٨ ١۴ -١۶ ١٠/١٠ -١٠/١٢ ١٠/٨ -١٠/١٠ روزهای هفته
  نظری شناسی باکتری   شنبه

 ادبيات فارسی نظری شناسی باکتری فيزيولوِژی نظری يکشنبه
)١ -١٧۴( 

 

 عملی علوم تشريح آيين زندگی(خواهران) ٢علوم تشريح  دوشنبه
 (خواهران)

علوم تشريحی عملی 
 )برادران(

 فيزيولوژی عملی آيين زندگی(برادران) فيزيولوژی نظری سه شنبه
 )١٣-١۵(برادران)(

 

 فيزيولوژی عملی  فيزيولوِژی نظری انديشه اسالمی چهارشنبه
 (خواهران)

)١۵-١٣( 

 

 داروسازیمحل تشکيل کالس: 

 *محل تشکيل کالسهای عملی آزمايشگاه مربوطه می باشد.

 *محل برگزاری امتحانات بوستان می باشد.

 

 

 مدرسين رسمسئول د تعداد واحد نام درس كد درس

 رسد

 تاريخ امتحان

كارو عملي نظري

 رزي
   

دکتر  -دکتر الوندی -دکتر عبيری دکتر الوندی   3  نظري شناسي باكتري 77706
 -کياا دکتر -قمری دکتر -ورنعمان پ
 مهاجری دکتر

22/10/97 15,30-

13,30 

 29/10/97 قنبري دكتر-رشيدي دكتر دکتر ايرج رشيدی  1 2  2علوم تشريحي  77714

10,30-8,30 

دکترعلی اشرف  -دکترهوشنگ نجفی دکترهوشنگ نجفی   5 نظريفيزيولوژي  77717
 مرادپور دکتر -گودينی

8/11/97  

12,30-10,30 

دکترعلی اشرف  -دکترهوشنگ نجفی دکترهوشنگ نجفی  1  فيزيولوژي عملي 77718
 مرادپور دکتر -گودينی

 

آقای محمد هادی    3 ادبيات فارسي 77201
 مرادی

  26/10/97 آقای محمد هادی مرادی

10,30-8,30 

دکتر  -دکتر کهريزی   2 آيين زندگي 77702
 مسعود صادقی

  1/11/97 دکتر مسعود صادقی -دکتر کهريزی

15,30-13,30 

دکتر  -دکتر کهريزی   2 1انديشه اسالمي  77208
 مسعود صادقی

  23/10/97 دکتر مسعود صادقی -دکتر کهريزی

12,30-10,30 

       19 جمع واحد



 ٩٧ -٩٨سال تحصيلی  اولنيمسال  ٩۵دندانپزشکی ورودی  چهارمويان ترم جبرنامه هفتگی کالسهای دانش

 

 ١۶ -١٨ ١۴ -١۶ ١٠/١٠ -١٠/١٢ ١٠/٨ -١٠/١٠ روزهای هفته

 شنبه
 

پاتولوژی عمومی عملی 
 (آزمايشگاه)

 ايمنی شناسی نظری
 (بوستان)

 شکیفيزيک پز
 (بوستان)

 

 يکشنبه
 

 تجهيزات

 )٨-٩((دندانپزشکی)
 )١١-١٠(٢تخصصی نزبا

 
 

 مهارتهای بالينی
 (دندانپزشکی) 

 

 کنترل عفونت
 )٩-١٠((دندانپزشکی)

 

 )١٢-١١پوسيدگی شناسی(
 (دندانپزشکی)

 دوشنبه
 

پاتولوژی عمومی نظری 
 (بوستان)

 ايمنی شناسی نظری
 (بوستان)

 ايمنی شناسی عملی
 )برادرانايشگاهآزم(

 ايمنی شناسی عملی
 )خواهرانآزمايشگاه(

پاتولوژی عمومی نظری  سه شنبه
 (بوستان)

 تاريخ امامت 
 (داروسازی)

 فرهنگ و تمدن
 (داروسازی)

 ١زبان تخصصی   چهارشنبه
 (دندانپزشکی)

  

 دانشکده دندانپزشکی -داروسازیدانشکده  -بوستانکالس: تشکيل محل 

 تاريخ امتحان مدرسين مسئول درس تعداد واحد نام درس کد درس

کار عملی نظری
گاه
 ی

   

پاتولوژی عمومی نظری(آسيب  ٧٧٧٠١
 شناسی) 

مظاهر دکتر    ٢/۵
 رمضانی

  ٢٢/١٠/٩٧ گروه پاتولوژی
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

پاتولوژی عمومی عملی(آسيب  ٧٧٧٠٢
 شناسی)

مظاهر  دکتر   ٠/۵ 
 رمضانی

  گروه پاتولوژی

۵/٢ ايمنی شناسی نظری  ٧٧٧٠۴
  

دکترعلی گرگين   
 کرجی

 -دکتررضايی منش -دکترفرهاد ساالری
 -دکترمهدی تقدسی –ن کرجی دکترعلی گرگي
 دکترتارخيان

٢۴/١٠/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

دکترعلی گرگين   ۵/٠  ايمنی شناسی عملی ٧٧٧٠۵
 کرجی

 -دکتررضايی منش -دکترفرهاد ساالری
 -دکترمهدی تقدسی –دکترعلی گرگين کرجی 

 تارخيان دکتر

 

کريم خوش  دکتر  ۵/٠ ۵/٠ فيزيک پزشکی ٧٧٧١۶
 گرد

  ۶/١١/٩٧ کريم خوش گرد دکتر
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ٣/١١/٩٧ عيوضیمعصومه دکتر  عيوضی معصومه دکتر ١   مهارت های بالينی ٧٧٧٢٢
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ١/١١/٩٧ گروه بافت شناسی-دکترنيک کردار -دکتر پويانفر پويانفردکتر    ١ پوسيدگی شناسی ٧٧٧۶٧
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

 دکتر-دکتررييسی -دکترطليعی -کترخويدد دکتر گودينی  ١   تجهيزات دندانپزشکی ٧٧٧۶٨
 باقرشمسی محمد

٧/١١/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

  ٢٩/١٠/٩٧ فاطمه عزيزی دکتر -خويد دکتر -گلشاه دکتر خويددکتر    ١ ٢زبان تخصصی  ٧٧٧١٠۵
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

، دکتر فالح، دکتر رئيسی، دکتر مصطفی گودينی دکتر گودينی ١   کنترل عفونت ٧٧٧١١٧
 دکتر عباسی

٨/١١/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

خانم  -دکتر زرين فام   ٢ تاريخ امامت ٧٧٢١٢
 ملکی پور

  ٢۶/١٠/٩٧ خانم ملکی پور -دکتر زرين فام
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

خانم  -دکتر زرين فام   ٢ فرهنگ و تمدن  ٧٧٢١٣
 ملکی پور

  ٢۵/١٠/٩٧ خانم ملکی پور -دکتر زرين فام
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ٢/١١/٩٧ نيک کردار دکتر -دکتر ايمانی ايمانی دکتر   ١ ١زبان تخصصی  ٧٧٧١٠۴
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

      ١٧  جمع واحد



 97 -98سال تحصيلي  اولنيمسال  94دندانپزشكي ورودي  ششمگي كالسهاي دانشجويان ترم برنامه هفت

 

 

 ١۴ -١٧ ١٣ -١۴ ٩ -١٢ ٣٠/٧ -٣٠/٨ روزهای هفته
 یترميمدندانپزشکی  شنبه

 ١نظری 
 ١عملی  لوژی دهانراديو ٢ یتشخيصدندانپزشکی  بخش

 )A(گروه
روش تحقيق   ١ نتيکسدامبانی اندو ١پروتز پيشرفته نظری  يکشنبه

١-١٨٫٣٠(٢۵( 
 کامل پروتز مبانی ٢ یتشخيصدندانپزشکی  کاملپروتز مبانی  ١نظری  دانتيکساندو دوشنبه
 ١عملی  لوژی دهانراديو ١سيستميک بيماريهای  بخش ٢نظری  دانتيکسپريو سه شنبه

 ) B(گروه
نظری  لوژی دهانراديو چهارشنبه

٢ 
 ١عملی لوژی دهان راديو ١سيستميک بيماريهای  بخش

 )C(گروه 
 دندانپزشکی ۶محل برگزاری کالس: شماره 

 نام مدرسين تعداد واحد نام درس کد درس
 

 تاريخ امتحان

  مدرسين مسئول درس کارگاهی عملی نظری

  گودينیدکتر -شريفیدکتر -دکترحاتم دکترشريفی ١   ٢ دانتيکسمبانی اندو ٧٧٧٣٣

 -گودينیدکتر  -دکترشريفی -دکترحاتم گودينیدکتر   ١ ١نظری  يکسداتاندو ٧٧٧٣۴
 شاياندکتر 

١/١١/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

 و تشخيص دهان هایبيماري ٧٧٧۴٠
 ١عملی 

دکتر  -رضايیدکتر  -حاتمی دکتر دکترمظفری  ٢ 
-کرمیدکتر  -مظفریدکتر -اميدپناه
 رحمانیدکتر 

 

  ۶/١١/٩٧ گروه داخلی -رضايی دکتر ضايیدکترفاطمه ر   ٢ ١سيتميک  هایبيماري ٧٧٧۴۴
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

دکتر  -رئيسیدکتر  -دکترمرادپور دکترمرادپور ٢   کامل پروتز مبانی ٧٧٧۴٨
 جمشيدی

 

  گروه پاتولوژی گروه پاتولوژی  ١   ١پاتولوژی دهان عملی ٧٧٧٢٠

-رئيسیدکتر -دکترمرادپور دکتررئيسی   ١ ١پروتز پيشرفته نظری  ٧٧٧۵٨
 شيدیجمدکتر

٨/١١/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

-ضيائیدکتر-دکترعيوضی دکترعيوضی   ١ ٢نظری دانتيکس پريو ٧٧٧۶١
 -طليعیدکتر

٢۴/١٠/٩٧  
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  طليعیدکتر-دکترسهرابی دکترطليعی  ١  ١عملی  دانتيکسپريو ٧٧٧۶٣

 دهان و فک و صورت جراحی ٧٧٧٧٣
 ١عملی 

بهرام دکتر-رضايیفرزاد دکتر حامد نظریدکتر   ١ 
دکتر حسام  -عباسیدکتر-عزيزی

 الدين نظری

 

  ٣/١١/٩٧ تيمورياندکتر -پويانفردکتر دکترتيموريان   ١ ١نظری  یترميمدندانپزشکی  ٧٧٧٨٠
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

-فاطمه رضايیدکتر -دکتراميدپناه دکتراميدپناه   ٢ ٢شخيصی دندانپزشکی ت ٧٧٧٨۶
 گروه پاتولوژی

٢٢/١٠/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

لوژی دهان و فک و اديور ٧٧٧٩٨
 ٢نظری  صورت

-خويددکتر-فالحدکتر-دکترکريمی فالحدکتر   ١
 نيک کرداردکتر

٢٩/١٠/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

لوژی دهان و فک و راديو ٧٧٧٩٩
 ١عملی  صورت

نيک دکتر-کريمیدکتر-دکترخويد دکترفالح  ١ 
 کردار

 

  ٢۶/١٠/٩٧ جاللیرستم ردکت-ساالرینادردکتر جاللیرستم دکتر  ١   ٢روش تحقيق  ٧٧٧١٠٣
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

       ١٩ جمع



 

 Jتا Aگروه :٩٧ -٩٨نيمسال اول سال تحصيلی  ٩٣برنامه هفتگی کالسهای دانشجويان ترم هشتم دندانپزشکی ورودی 

 

 ١۴ -١٧ ١٣ -١۴ ٩ -١٢ ٣٠/٧ -٣٠/٨ روزهای هفته
 بخش ۴ یتشخيصدندانپزشکی  بخش درد و داروشناسی شنبه

 بخش ١کودکان نظری دندانپزشکی  بخش  يکشنبه

 بخش علمی نگارش بخش ٣نظری  دانتيکسپريو دوشنبه

 بخش  بخش تروماتولوژی سه شنبه

 بخش ٢نظری  دانتيکسارتو بخش  چهارشنبه

 

 

 نام مدرسين تعداد واحد نام درس کد درس
 

 تاريخ امتحان

کارگاه عملی نظری
 ی

  مدرسين مسئول درس

  ٢٢/١٠/٩٧ نويدرضايیدکتر -ايمانیدکتر -دکترگلشاه دکتر ايمانی   ١ ٢نظری  دانتيکسارتو ٧٧٧٢۶
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

 و تشخيص دهان هایبيماري ٧٧٧۴١
 ٢یلعم

دکتر -رضايی فاطمهدکتر -دکترمظفری دکترفاطمه رضايی  ١ 
 اميدپناهدکتر -رحمانی

 

-گودينیدکتر  -تمحادکتر  -دکترشريفی دکترحاتم  ٢  ٢عملی  دانتيکساندو ٧٧٧٣٧
 شايانتر کد

 

  دکترمرادپور-دکتررئيسی دکتررئيسی  ٢  ٢کامل عملی پروتز  ٧٧٧۵٣

  ٢۵/١٠/٩٧ دکترعيوضی-دکترضيايی-سهرابی دکتر دکترسهرابی   ١ ٣نظری  دانتيکسپريو ٧٧٧۶٢
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

دکتر همتی، دکتر حاتم، دکتر عباسی،  دکتر همتی   ١ تروماتولوژی ٧٧٧۶٩
 دکتر حسام الدين نظری -خويددکتر 

٢٩/١٠/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

-رضايیفرزاد دکتر  -عزيزیبهرام دکتر دکترفرزادرضايی ١   درد و داروشناسی ٧٧٧٧٨
 نظری حامددکتر 

٨/١١/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

  پويانفردکتر -دکترتيموريان تيمورياندکتر  ٢  ٢عملی  یترميمدندانپزشکی  ٧٧٧٨٣

دکتر -کريمیدکتر -خويددکتر -فالح دکتر دکترنيک کردار   ١ ۴خيصی تشدندانپزشکی  ٧٧٧٨٨
 گروه پاتولوژی-نيک کردار

٣/١١/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

-سلطانی مهردکتر -دکترهمتی دکترسلطانی مهر   ١ ١کودکان نظری دندانپزشکی  ٧٧٧٩٢
 طباطبايیدکتر -احمدونددکتر

۶/١١/٩٧  
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

و لوژی دهان و فک راديو ٧٧٧١٠٠
 ٢عملی  صورت

-نيک کرداردکتر-کريمیدکتر-دکترفالح خويد دکتر  ١ 
 خويددکتر

 

فاطمه دکتر-شريفیدکتر-دکترگلشاه دکترگلشاه ١   نگارش علمی ٧٧٧١٢١
 خويددکتر-گودينیدکتر-رضايی

 

   استاد راهنما  ١  ١پايان نامه  ٧٧٧١٢۵

دهان و فک و جراحی  ٧٧٧٧۵
 ٣عملی صورت 

-عباسیدکتر-عزيزیبهرام دکتر دکترعزيزی  ٢ 
 رضايیفرزاد دکتر

 

       ١٨ جمع



 Tتا Kگروه :٩٧ -٩٨نيمسال اول سال تحصيلی  ٩٣برنامه هفتگی کالسهای دانشجويان ترم هشتم دندانپزشکی ورودی 

 

 

 ١۴ -١٧ ١٣ -١۴ ٩ -١٢ ٣٠/٧ -٣٠/٨ روزهای هفته
 بخش ۴ یتشخيصدنداپزشکی  بخش درد و داروشناسی شنبه

 بخش ١دکان نظری کودندانپزشکی  بخش ٢نظری  دانتيکسارتو يکشنبه

 بخش نگارش علمی بخش ٣نظری  دانتيکسپريو دوشنبه

 بخش  بخش تروماتولوژی سه شنبه

 بخش  بخش  چهارشنبه

 

 

 نام مدرسين تعداد واحد نام درس کد درس
 

 تاريخ امتحان

کارورز کارگاهی عملی نظری
 ی

 مدرسين مسئول درس

 -ايمانیدکتر -دکترگلشاه دکتر ايمانی    ١ ٢نظری  دانتيکسارتو ٧٧٧٢۶
 رضايی نويددکتر

٢٢/١٠/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

 -ايمانیدکتر -دکترگلشاه دکتر رحيمی   ١  ١عملی  دانتيکسارتو ٧٧٧٢٨
، دکتر فاطمه رضايی نويددکتر

 ام تبارعزيزی، دکتر بص

 

دکتر  -حاتمدکتر  -شريفی دکتر حاتم دکتر   ٢  ٢عملی  دانتيکساندو ٧٧٧٣٧
 شاياندکتر  -گودينی

 

  مرادپور دکتر -رئيسی دکتر مرادپور دکتر   ٢  ٢کامل عملی پروتز  ٧٧٧۵٣

-دکترضيايی-سهرابی دکتر سهرابی دکتر    ١ ٣نظری  دانتيکسپريو ٧٧٧۶٢
 دکترعيوضی

٢۵/١٠/٩٧  
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

  ٢٩/١٠/٩٧ دکتر همتی دکتر همتی    ١ تروماتولوژی ٧٧٧۶٩
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

دکتر  -رضايیدکتر  -دکترعزيزی رضايی فرزاد دکتر  ١   درد و داروشناسی ٧٧٧٧٨
 نظری حامد

٨/١١/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

  پويانفردکتر  -تيموريان دکتر پويانفر دکتر   ٢  ٢عملی  یترميمددانپزشکی  ٧٧٧٨٣

دکتر  -خويددکتر  -فالح دکتر نيک کردار دکتر    ١ ۴تشخيصی دندانپزشکی  ٧٧٧٨٨
گروه -نيک کرداردکتر   -کريمی

 پاتولوژی

٣/١١/٩٧  
١۵١٣٫٣٠-٫٣٠ 

-سلطانی مهردکتر  -همتی دکتر سلطانی مهر دکتر    ١ ١کودکان نظری دندانپزشکی  ٧٧٧٩٢
 طباطبايیدکتر  -احمدونددکتر 

۶/١١/٩٧  
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  دکترضيايی-دکترطليعی ضيايی دکتر   ١  ٣عملی  دانتيکسپريو ٧٧٧۶۵

فاطمه دکتر-شريفیدکتر-دکترگلشاه گلشاه دکتر  ١   نگارش علمی ٧٧٧١٢١
 خويددکتر-گودينیدکتر-رضايی

 

   استاد راهنما   ١  ١پايان نامه  ٧٧٧١٢۵

 دهان و فک و صورت جراحی ٧٧٧٧۵
 ٣عملی 

-عباسیدکتر-عزيزیهرام بدکتر دکترعزيزی   ٢ 
 رضايیدکتر فرزاد

 

  شايان-گودينی-حاتم-دکترشريفی دکترحاتم     ١٨ جمع



 Jتا A: گروه 97 -98سال تحصيلي  اولنيمسال  92دندانپزشكي ورودي  مدهبرنامه هفتگي كالسهاي دانشجويان ترم 

 

 ١۴ -١٧ ١٣ -١۴ ٩ -١٢ ٣٠/٧ -٣٠/٨ روزهای هفته
 بخش ١اپيدميولوژی پيشرفته نظری  بخش مبانی سازمان و مديريت شنبه

 بخش ٢اجتماعی نظری دندانپزشکی  بخش ۶تشخيصی دندانپزشکی  يکشنبه

 ١اجتماعی عملی دندانپزشکی  بخش ۴زبان تخصصی  دوشنبه
١۴- ٣٠/١٢ 

 بخش

 ١اجتماعی عملی دندانپزشکی  بخش  سه شنبه
١۴- ٣٠/١٢ 

 بخش

 چهارشنبه
  

 بخش روانی هایبيماري بخش ١اپيدميولوژی پيشرفته نظری 

 نام مدرسين تعداد واحد نام درس كد درس

 

 تاريخ امتحان

  مدرسين مسئول درس عملي نظري

دکتر  -دکتر نويد رضايی -ترگلشاهکد  -دکترايمانی دکترايمانی ١  ٢عملی  دانتيکسارتو 77729
 میدکتر رحي -دکتر بصام تبار -فاطمه عزيزی

 

  عيوضیدکتر  -طليعیدکتر  -دکترسهرابی دکترسهرابی ١  ۴عملی  دانتيکسپريو 77766

فرزاد دکتر  ١ ۶تشخيصی دندانپزشکی  77790
 رضايی

بهرام  دکتر-دکتر رييسی-کريمی دکتر - دکترايمانی
 و اطفال گروه پاتولوژی-دکتر فرزاد رضايی -عزيزی

٢٩/١٠/٩٧  
١٢٫٣٠-
١٠٫٣٠ 

  ٢۵/١٠/٩٧ دکترسياه کمری دکترسياه کمری  ١ ٢دندانپزشکی اجتماعی نظری  777109
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

  ٨/١١/٩٧ آقای امامی آقای امامی  ١ مبانی سازمان و مديريت 777146
١٢٫٣٠-
١٠٫٣٠ 

رويا  دکتر  ٢ ١اپيدميولوژی پيشرفته نظری  777129
 صفری

  ۶/١١/٩٧ دکتررويا صفری
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

دکترمريم   ١ روانی هایبيماري 77743
 شيرزادی

  ٢٢/١٠/٩٧ دکترمريم شيرزادی
١٢٫٣٠-
١٠٫٣٠ 

 دهان و فک و صورت جراحی 77776
 ۴عملی 

دکترفرزاد  ٢ 
 رضايی

-عزيزیبهرام دکتر -رضايیفرزاددکتر
 دکترعباسی

 

  دکترسياه کمری دکترسياه کمری ١  ١اجتماعی عملی دندانپزشکی  777111

  رئيسیدکتر -جمشيدیدکتر  -دکترمرادپور رئيسی دکتر ٢  ١پارسيل عملی پروتز  77754

  دکتر جمشيدی دکتر جمشيدی ٢  ١ثابت عملی  پروتز 77756

فاطمه دکتر -گلشاهدکتر  -بصام تباردکتر  گلشاه دکتر  ١ ۴زبان تخصصی  777107
 دکتر خويد -عزيزی

٣/١١/٩٧  
١٢٫٣٠-
١٠٫٣٠ 

  ضيايیردکت -دکترخندان ضيايیدکتر ٢  ايمپلنت دندانی عملی 777132

دکتر  -دکتر مظفری -رضايی فاطمهدکتر -حاتمیتردک حاتمیر دکت ١  ۴سيستمکبيماريهای  77747
 دکترکرمی-دکتر رحمانی -اميدپناه

 

      19 جمع



 Tتا K: گروه 97 -98سال تحصيلي  اولنيمسال  92دندانپزشكي ورودي  مدهبرنامه هفتگي كالسهاي دانشجويان ترم 

 

 

 ١۴ -١٧ ١٣ -١۴ ٩ -١٢ ٣٠/٧ -٣٠/٨ روزهای هفته
 بخش ١اپيدميولوژی پيشرفته نظری  بخش مبانی سازمان و مديريت شنبه

 بخش ٢اجتماعی نظری دندانپزشکی  شبخ ۶تشخيصی دندانپزشکی  يکشنبه

 ١اجتماعی عملی دندانپزشکی  بخش ۴زبان تخصصی  دوشنبه
١۴- ٣٠/١٢ 

 بخش

 ١اجتماعی عملی دندانپزشکی  بخش  سه شنبه
١۴- ٣٠/١٢ 

 بخش

 چهارشنبه
  

 بخش روانی هایبيماري بخش ١اپيدميولوژی پيشرفته نظری 

 

 نام مدرسين تعداد واحد نام درس کد درس
 

 تاريخ امتحان

  مدرسين مسئول درس عملی نظری

عملی  و تشخيص دهان هایبيماري ٧٧٧۴٢
٣ 

فاطمه دکتر  ١ 
 رضايی

 -دکتر مظفری -رضايیفاطمه دکتر  -دکترحاتمی
 دکترکرمی-دکتر رحمانی -دکتر اميدپناه

 

 لوژی دهان و فک و صورتراديو ٧٧٧١٠١
 ٣عملی 

  دکتر فالح -دکترکريمی-دکترنيک کردار-دکترخويد نيک کرداردکتر ١ 

-نويدرضايیدکتر-ايمانیدکتر-رحيمیدکتر-دکترگلشاه دکترگلشاه ١  ٣عملی  دانتيکسارتو ٧٧٧٣٠
 دکتر عزيزی-بصام تباردکتر

 

فرزاد دکتر  ١ ۶تشخيصی ی دندانپزشک ٧٧٧٩٠
 رضايی

-دکتر رييسی-کريمی دکتر - دکترايمانی
دکتر فرزاد  -بهرام عزيزی دکتر

 و اطفال گروه پاتولوژی-رضايی

٢٩/١٠/٩٧  
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ٢۵/١٠/٩٧ دکترسياه کمری دکترسياه کمری  ١ ٢دندانپزشکی اجتماعی نظری  ٧٧٧١٠٩
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

  ٢٢/١٠/٩٧ دکترشيرزادی دکترشيرزادی  ١ روانی هایبيماري ٧٧٧۴٣
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ٨/١١/٩٧ میآقای اما میآقای اما  ١ مبانی سازمان و مديريت ٧٧٧١۴۶
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

رويا دکتر   ٢ ١اپيدميولوژی پيشرفته نظری  ٧٧٧١٢٩
 صفری

  ۶/١١/٩٧ دکتر رويا صفری
٨٫٣٠-١٠٫٣٠ 

، دکتر مظفری، دکتر عباسی، دکتر دکتراميدپناه دکتراميدپناه ١  ٣سيستميک بيماريهای  ٧٧٧۴۶
 فرزاد رضايی، دکتر بهرام عزيزی

 

  دکتر رئيسی -دکتر جمشيدی -دکتر مرادپور رئيسیدکتر  ٢  ١پارسيل عملی پروتز  ٧٧٧۵۴

  دکتر رئيسی -دکتر جمشيدی -دکتر مرادپور جمشيدیدکتر  ٢  ١ثابت عملی پروتز  ٧٧٧۵۶

  دکترسياه کمری دکترسياه کمری ١  ١اجتماعی عملی دندانپزشکی  ٧٧٧١١١

 -فاطمه عزيزیدکتر  -بصام تباردکتر  -دکترگلشاه گلشاهدکتر  ١ ۴زبان تخصصی  ٧٧٧١٠٧
 دکتر خويد

٣/١١/٩٧  
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

دهان و فک و صورت جراحی  ٧٧٧١٣۵
 ۵عملی 

 -رضايیفرزاد دکتر-دکترعباسی-عزيزیبهرام دکتر دکترعباسی ٢ 
 دکتر حسام الدين نظری

 

  دکتر سهرابی -دکتر عيوضی -دکتر طليعی دکترسهرابی ١  ۴عملیدانتيکس پريو ٧٧٧۶۶

      ١٩ جمع



 ٩٧ -٩٨نيمسال اول سال تحصيلی  ٩١برنامه هفتگی کالسهای دانشجويان ترم دوازدهم دندانپزشکی ورودی 

 

 

 

 ١۴ -١٧ ٩ -١٢ ٣٠/٧ -٣٠/٨ روزهای هفته
  بخش  شنبه

 دندانپزشکی قانونی يکشنبه
 

 ٢دندانپزشکی  درمان جامع  بخش
 ٣اجتماعی عملی دندانپزشکی 

  خشب  دوشنبه
  بخش  سه شنبه

  بخش روانشناسی در دندانپزشکی چهارشنبه
 

 

 

 

 نام مدرسين تعداد واحد درس نام کد درس
 

 تاريخ امتحان

کارگاه عملی نظری
 ی

  مدرسين مسئول درس

و تشخيص بيماری دهان  ٧٧٧۴٢
 ٣عملی 

دکتر  -دکتر مظفری -رضايیفاطمه دکتر  -حاتمیدکتر دکترمظفری  ١ 
 دکتر رحمانی -اميدپناه

 

کودکان عملی  دندانپزشکی ٧٧٧٩۶
٣ 

-نوبهاردکتر-همتیدکتر-مهر دکترسلطانی احمدونددکتر   ٢ 
 طباطبايیدکتر-احمدونددکتر

 

دنداپزشکی درمان جامع  ٧٧٧١٢٣
٢ 

  دکترسياه کمری دکترسياه کمری ٢  

  رئيسی-جمشيدی-دکترمرادپور جمشيدی دکتر  ٢  پروتز پيشرفته عملی ٧٧٧١٢۴

   استاد راهنما  ١  ٣پايان نامه  ٧٧٧١٢٧

   اهنمااستاد ر  ۴  ۴پايان نامه  ٧٧٧١٢٨

  دکتر رئيسی -دکتر مرادپور -جمشيدیدکتر جمشيدیدکتر  ٢  ٢عملی دندانی ايمپلنت  ٧٧٧١٣٢

  ١/١١/٩٧ دکتر شريفی -ن کمالیدکترآرتي -دکتر امانی شريفیدکتر   ۵/٠ ۵/٠ دندانپزشکی قانونی ٧٧٧١٣٩
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

  ٢٣/١٠/٩٧  گروه روانشناسی   ١ دندانپزشکی در روانشناسی ٧٧٧١۴٠
١٠٫٣٠-١٢٫٣٠ 

اجتماعی دندانپزشکی  ٧٧٧١١٣
 ٣عملی 

  دکتر سياه کمری دکتر سياه کمری  ١ 

       ١٧ جمع



 

 

 

 

 

 

 


