برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم  97-98دانشجویان دندانپزشکی
روز

تاریخ

ساعت  8الی 9:30

شنبه

98/4/1

آسیب شناسی دهان  1ع95 ،

یکشنبه

4/2

دوشنبه

4/3

جراحی فک و دهان  2ع94 ،

سه شنبه

4/4

جراحی فک و دهان 3-2ع93 ،

ساعت  9:30الی 11

ساعت  11الی 12:30

ساعت  12:30الی 14

پریودنتولوژی  4ع92 ،

چهارشنبه

4/5

جراحی فک و دهان  1ن95 ،

اقتصاد سالمت 92

ترمیمی  1ن94 ،
*زبان تخصصی 96 ،1

پنج شنبه

4/ 6

علوم تشریحی  2ن97 ،

تغذیه95 ،

بیماریهای دهان  3ع 93 ،

شنبه

4/8

ارتودنسی  2ن94 ،

*فیزیک پزشکی 97

یکشنبه

4/9

پریودنتولوژی  1ن95 ،

تشخیصی 93 ،7

آسیب شناسی عمومی96 ،

دوشنبه

4/10

مبانی مطالعات و تجزیه اجزای
محدود92 ،

پریودنتولوژی  2ع94 ،

*سالمت دهان و دخانیات95 ،

سه شنبه

4/11

پیشرفته  2ن93 ،

مبانی پروتز پارسیل95 ،

چهارشنبه

4/12

*بیوشیمی  2ن97 ،

درمان بیماران با بی دندانی94 ،

بیماریهای روانی95 ،

پنج شنبه

4/13

ایمنی شناسی96 ،
اخالق پزشکی94 ،

مبانی ترمیمی 95 ،1

اندودنتیکس  2ن93 ،

شنبه

4/15

ایمپلنت های دندانی92 ،

تشخیصی 94 ،5

تشخیصی 95 ،2
*ویروس شناسی97 ،

پوسیدگی شناسی96 ،

یکشنبه

4/16

تروماتولوژی93 ،

*روش تحقیق 95 ،1
ساعت 13

دو شنبه

4/17

رادیولوژی  1ن96 ،

اپیدمیولوژی پیشرفته  1ن92 ،

سه شنبه

4/18

اطفال  1ن94 ،

مبانی مواد دندانی96 ،

چهارشنبه

4/19

پریودنتولوژی  3ن93 ،

تشخیصی 95 ،3

فیزیولوژی  1ن97 ،

پنج شنبه

4/20

مدیریت خدمات بهداشتی95 ،
سالمت دهان وجامعه ن وع97 ،

سالمت دهان و دندانپزشکی
اجتماعی 2ن93 ،

مبانی ثابت 94 ،2
کنترل عفونت96 ،

شنبه

4/22

درد و داروشناسی94 ،

*انگل شناسی97 ،

تشخیصی 93 ،6

* رساله  2ن و ع93 ،
ساعت 12

کمپلکس پالپ95 ،

سیستمیک  2ن و ع95 ،
*روانشناسی عمومی96 ،

 این برنامه با هماهنگی نمایندگان دانشجویان تهیه شده است و به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد.
 امتحانات ستاره دار به صورت الکترونیک در مرکز آزمون پردیزه برگزار می گردد .
آموزش دانشکده – زمستان 97

