
 99- 98برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلی 

 

  96ورودی  95ورودی  94ورودی  93ورودی  تاريخ روز

  شنبه
 

24/3/99  
  )30/8-30/10( 7تشخيص
  ( راهرو باال)4ک 

 5تشخيصی
)30/15-30/13(  

  )30/10-30/12( 3تشخيص 
  (راهرو باال ) 4ک 

  1پريودانتيکس نظری 
)30/12-30/10(  

  (راهرو پايين)5ک 

  يکشنبه
 

25/3/99        
  اخالق پزشکی

 )30/12 -30/10( 
  

  دوشنبه
 

26/3/99        
  تغذيه در سالمت دهان

)30/12-30/10(  

  سه شنبه
 

27/3/99  
  علوم نوين در دندانپزشکی

)30/10-30/8(  
  نظری 2اطفال 

)30/15-30/13(  
  )30/10-30/12( -  2ترميم نظری 
  باال)(راهرو  4ک 

  1جراحی دهان نظری 
)30/12-30/10(  

  (راهرو پايين) 5ک 

  چهارشنبه
 

  تعطيل   28/3/99
  شنبه
 

31/3/99  
  حاکميت خدمات بالينی 

 )30/15 -30/13(  
  

  پروتز پيشرفته نظری
 )30/12 -30/10(  

  1نظری  راديولوژی دندان فک صورت
)30/10-30/8(  

  يکشنبه
 

1/4/99    
  3ارتو نظری 

 )30/12 -30/10(  
  

  1دندانپزشکی تشخيصی 
)30/10-30/8(  

  دوشنبه
 

2/4/99  
  مديريت خدمات بهداشتی

)30/12-30/10(  
    

  3زبان تخصصی 
)30/10-30/8(  

  سه شنبه
 

  )30/10- 30/12( 2سيستميک       3/4/99
  سالمند شناسی

)30/10-30/8(  

  چهارشنبه
 

4/4/99  
  دندانپزشکی اجتماعی عملی 

  (راهرو باال) 4ک  - )30/12-30/10(

  ايمپلنت نظری 
  - (راهرو باال) 4ک  - )30/10-30/8(

  )6(کالس  
  

  )30/13 - 30/15(1روش تحقيق 
  (راهرو باال) 4ک 

  شنبه
 

7/4/99    
  کاربرد کلينيکی ليزر

–(راهرو باال)  4ک  - )30/12-30/10(
  )6(کالس 

  )30/8-30/10( - 1ارتو نظری 
  (راهرو باال) 4ک 

  

  درمان بيماران با بی دندانی کامل 
)30/15-30/13(  

  يکشنبه
 

8/4/99        
  سالمت دهان و دخانيات

)30/12-30/10(  
  دوشنبه

 
9/4/99    

  گوش و حلق و بينی
)30/15-30/13(  

   2جراحی نظری 
)30/10-30/8(  

  فوريت پزشکی در دندانپزشکی 
)30/12-30/10(  

  سه شنبه
 

10/4/99        
  کمپلکس پالپ و پری اپيکال

)30/12-30/10(  
  چهارشنبه

 
11/4/99    

  1سالمت دهان و اجتماعی نظری 
)30/15-30/13(  

  2اندونظری 
)30/10-30/8(  

  فارماکولوژی عمومی
)30/12-30/10(  



 99- 98برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلی 

 

 

  

  96ورودی  95ورودی  98ورودی  97ورودی  تاريخ روز

  شنبه
 

24/3/99  
  آسيب شناسی نظری

)30/10-30/8( 
  1انديشه اسالمی

)30/12-30/10(  
    

  يکشنبه
 

25/3/99          

  دوشنبه
 

26/3/99  
  فرهنگ و تمدن اسالم وايران

)30/12-30/10(  
      

  سه شنبه
 

27/3/99  
  تاريخ امامت

)30/15-30/13(  
  باکتری شناسی نظری

)30/12-30/10(  
    

  چهارشنبه
 

  تعطيل رسمی  28/3/99
  شنبه
 

31/3/99  
  ايمنی شناسی نظری

)30/10-30/8(  
  فيزيولوژی نظری

)30/12-30/10(  
    

  يکشنبه
 

1/4/99          

  دوشنبه
 

2/4/99  
  فيزيک پزشکی

)30/12-30/10(  
  آيين زندگی

)30/15-30/13(  
    

  سه شنبه
 

3/4/99          

  چهارشنبه
 

4/4/99  
  2زبان تخصصی

)30/12-30/10(  
      

  شنبه
 

7/4/99  
  پوسيدگی شناسی

)30/10-30/8(  
  2علوم تشريح

)30/12-30/10(  
    

  يکشنبه
 

8/4/99          

  دوشنبه
 

9/4/99  
  کنترل عفونت

)30/12-30/10(  
  1علوم تشريح

)30/10-30/8(  
    

  سه شنبه
 

10/4/99  
  تجهيزات پزشکی

)30/12-30/10(  
      

  چهارشنبه
 

11/4/99  
  آموزش مهارتهای بالينی

)30/12-30/10(  
  زبان فارسی

)30/10-30/8(  
    



 99- 98برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلی 

 

 


