برنامه امتحانات پایان نیمسال اول  98 -99دانشجویان دندانپزشکی
روز

تاریخ

شنبه

98/10/21

جراحی  1ع95 ،

یکشنبه

98/10/22

جراحی  4ع93 ،

دوشنبه

98/10/23

سه شنبه

98/10/24

چهارشن

98/10/25

مبانی ثابت 95 ،1
ادبیات فارسی 98

به

ساعت  8الی 9:30

آسیب شناسی دهان 2ع95،

ساعت  9:30الی 11

ساعت  11الی 12:30
مبانی پروتز کامل96 ،
بیماریهای دهان  1-1ع95 ،

ساعت  12:30الی 14

جراحی  3-1ع94،

*فارماکولوژی 96
ساعت 9

روانشناسی و مهارتهای
ارتباطی 97

پنج شنبه

98/10/26

مبانی ترمیمی 95 ،2

جراحی  2ن 94،

آموزش مهارتهای بالینی 96

شنبه

98/10/28

بیماریهای سیستمیک 93 ، 4

بیماریهای سیستمیک 96 ،1

*باکتری شناسی ن 97

یکشنبه

98/10/29

جامعه شناسی سالمت 96

پریودنتولوژی  3ع93،

ارتودنسی  1ن 95،

دوشنبه

98/10/30

روانشناسی در دندانپزشکی 96

ارتودنسی  3ن 94،

*علوم تشریحی 1ن 98،

سه شنبه

98/11/1

مهارتهای زندگی 98

رادیولوژی  1ن 97،

مبانی نور و لیزر 95

چهارشن

98/11/2

پروتزهای پیشرفته 1ن94 ،

پروتز پیشرفته عملی 93

سالمت دهان و دندانپزشکی
اجتماعی  1ن95 ،

پنج شنبه

98/11/3

نسخه نویسی 93

دندانپزشکی قانونی 96

ژنتیک 97

شنبه

98/11/5

پریودنتولوژی  2ن95 ،
بیوشیمی 1ن 98 ،

سالمندشناسی 93

اطفال  2ن 94،

یکشنبه

98/11/6

فوریتهای پزشکی 96

به

دندانپزشکی در بحران 95

تشخیصی 96 ، 1

رادیولوژی  2ن96 ،

روش تحقیق 95 ، 2

دو شنبه

98/11/7

ترمیمی  2ن94 ،

حاکمیت خدمات بالینی 93

*فیزیولوژی  2ن 97،

*زبان عمومی 98
ساعت 12

سه شنبه

98/11/8

بیماریهای سیستمیک 95 ، 3

سالمت دهان و دندانپزشکی
اجتماعی  2ن94 ،

*زبان تخصصی 96 ، 2

قوانین و مقررات آموزشی
98

پنج شنبه

98/11/10

پریودنتولوژی 4ن93 ،

اندودنتیکس  1ن94 ،
گوش و حلق و بینی96

تشخیصی  4ن 95 ،
علوم تشریحی  3ن 97 ،

 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  -تابستان 98

