بسمه تعالی
اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه هفتگی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  92در نیمسال اول 97-98
ساعت تدریس در

7:15-8:15

12-14

13-14

هفته
دندانپزشکی ترمیمی  3ع
خانم دکتر مرتضوی
ک2

شنبه

یکشنبه
دوشنبه

پریودنتولوژی 4ن
آقای دکتر اصفهانی
آمفی تئاتر

سه شنبه

بیماریهای سیستمیک 4
خانم ها دکتر عباس زاده و حسینی
ک2

چهارشنبه

نسخه نویسی
آقای دکتر نوابی
آمفی تئاتر

پنج شنبه

سالمندشناسی ن،ع
آقای دکتر توالیی
ک2

دندانپزشکی خانواده در نظام سالمت
آقای دکتر توالیی
بخش جامعه نگر

برنامه هفتگی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  93در نیمسال اول 97-98
ساعت تدریس در

7:15-8:15

10-11

13-14

14-15

هفته
شنبه

اندودانتیکس1ن
آقای دکتر پریرخ
ک2

یکشنبه

دندانپزشکی کودکان  2ن
آقای دکتر پوراسالمی
ک2

دوشنبه

سه شنبه

جراحی فک و دهان 2ن
اقای دکتر فاریابی
آمفی تئاتر

چهارشنبه

دندانپزشکی ترمیمی2ن
خانم دکتر مرتضوی
ک2

پنج شنبه

پروتز پیشرفته1ن
خانم دکتر طاهری
ک2
ارتودنسی 3ن
خانم دکتر سینایی
ک2

رساله1
آقای دکتر مؤمنی
ک2

برنامه هفتگی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  94در نیمسال اول 97-98
ساعت تدریس در هفته

7:15-8:15

شنبه

دندانپزشکی تشخیصی 4ن
آقای دکتر حقانی
ک3

یکشنبه

مبانی پروتز ثابت1
آقای دکتر امینی
ک3

دوشنبه

بیماریهای سیستمیک3
خانم ها دکترهاشمی پور،عطایی،عباس زاده
ک2

سه شنبه

پریودنتولوژی2ن
آقای دکتر اصفهانی
ک3

8:30-9:30

مبانی دندانپزشکی ترمیمی2
خانم دکتر مرتضوی
ک4

روش شناسی تحقیق2
آقای دکتر مؤمنی
ک2

دندانپزشکی در بحران
خانم شیخ اسدی
ک2
سالمت دهان و دندانپزشکی
اجتماعی1ن
آقای دکتر توالیی،ک3

چهارشنبه

پنج شنبه

13-14

14-15

مبانی نور و لیزر
خانم مهندس معین الدینی،خانم دکتر فرخ
گیسور،آقای دکتر فاریابی،ک3

16-17

ارتودنسی1ن
خانم دکتر سینایی
ک3

برنامه هفتگی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  95در نیمسال اول 97-98
ساعت تدریس در هفته

7:15-8:15

شنبه

گوش و حلق و بینی
آقای دکتر اسالمی
ک4

آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی
خانم دکتر هاشمی پور،آقای دکتر
حسینی فرد،آمفی تئاتر

یکشنبه

رادیولوژی دهان2ن
آقای دکتر حقانی
ک4

بیماریهای سیستمیک1ن
خانم دکتر پیشگویی
،12:30-14:30ک2

دوشنبه

مبانی پروتزهای کامل
خانم دکتر طاهری
ک3

فوریتهای پزشکی در دندانپزشکی ن وع
خانم ایوبی،
،13-15ک2

سه شنبه

فارماکولوژی
آقای دکتر سپهری و خانم
دکترشمسی میمندی
،7-9ک4

روانشناسی در دندانپزشکی
آقای دکترتوالیی،آقای دکترحسینی فرد
ک2

چهارشنبه

دندانپزشکی تشخیصی1ن
خانم دکتر کاکویی
ک3

دندانپزشکی قانونی
خانم دکتر ترابی
ک4

پنج شنبه

9:30-11:30

زبان تخصصی 2
آقای دکتر نجفی پور
ک3

13-14

14-15

جامعه شناسی سالمت
آقای دکتر توالیی
ک2

برنامه هفتگی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  96در نیمسال اول 97-98
ساعت تدریس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

در هفته
آناتومی و مرفولوژی دندان تئوری
خانم دکتر طاهری
 ، 13-14ک3

شنبه

علوم تشریحی3ن
آقای دکتر اسدی
پردیزه،ساختمان یاس
دانشکده داروسازی کالس O301

باکتری شناسی ن
خانم دکتر صفاری و آقایان دکتر
شکیبایی،کالنتر وحسینی نوه
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

یکشنبه

ژنتیک انسانی
آقای دکتر انجم شعاع،خانم دکتر
سعیدی
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

فیزیولوژی2ن
آقایان دکتر خاکساری و شاهرخی
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

آناتومی و مرفولوژی دندان عملی
خانم دکتر طاهری
بخش فانتوم(گروه دوم)
13-15

دوشنبه

ارگونومی
آقای دکتر هاشمی نژاد
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

علوم تشریحی3ن
آقای دکتر افتخارواقفی
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

تاریخ تحلیلی صدر اسالم
آقای فرزاد
ک 4دندانپزشکی

سه شنبه

باکتری شناسی ع
خانم دکتر صفاری و آقایان دکتر
شکیبایی،کالنتر وحسینی نوه
دانشکده پزشکی(گروه اول)

باکتری شناسی ع
خانم دکتر صفاری و آقایان دکتر
شکیبایی،کالنتر وحسینی نوه
دانشکده پزشکی(گروه دوم)

چهارشنبه

باکتری شناسی ن
خانم دکتر صفاری و آقایان دکتر
شکیبایی،کالنتر وحسینی نوه
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

فیزیولوژی ع
آقای قطبی
دانشکده پزشکی گروه1

علوم تشریحی3ع
خانم دکتر پورجعفری
دانشکده پزشکی(گروه اول)

آناتومی و مرفولوژی دندان عملی
خانم دکتر طاهری
بخش فانتوم(گروه اول)

تجهیزات دندانپزشکی
آقای مهندس مهدوی
دندانپزشکی ک3
فیزیولوژی2ن
آقایان دکتر خاکساری وشیبانی
،15-17:30ک 2دندانپزشکی
انقالب اسالمی
آقای فرزاد
ک 4دندانپزشکی

علوم تشریحی3ع
خانم دکتر پورجعفری
دانشکده پزشکی(گروه دوم)

علوم تشریحی3ع
خانم دکتر پورجعفری
دانشکده پزشکی(گروه سوم)

فیزیولوژی ع
آقای قطبی
دانشکده پزشکی گروه 3

فیزیولوژی ع
آقای قطبی
دانشکده پزشکی گروه 2

برنامه هفتگی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  97در نیمسال اول 97-98
ساعت

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

تدریس در
هفته
شنبه

اندیشه اسالمی1
حاج آقا ساالر کیا
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

علوم تشریحی  1ع
آقای دکتر بصیری
بخش پاتولوژی دانشکده
دندانپزشکی(گروه اول)

علوم تشریحی  1ع
آقای دکتر بصیری
بخش پاتولوژی دانشکده
دندانپزشکی(گروه دوم)

یکشنبه

بیوشیمی عمومی1ن
خانم دکتر نظری ،آقای دکتر فالح
دانشکده پرستاری ،ک5

زبان خارجه عمومی
آقای دکتر نجفی پور
12-15
دانشکده دندانپزشکی،ک3

علوم تشریحی  1ن
آقای دکتر بصیری
15-17
دانشکده دندانپزشکی،ک3

دوشنبه

ادبیات فارسی
خانم دکتر کهن
دانشکده دندانپزشکی ک4
7-10

قوانین و مقررات آموزشی
خانم دکتر هاشمی پور
دانشکده دندانپزشکی،ک4
13-14

تفسیر موضوعی قرآن
حاج اقا شیخ شعاعی
دانشکده دندانپزشکی،ک3

سه شنبه

مهارتهای زندگی
آقای دکتر حسینی فرد
پردیزه،ساختمان یاس،کالس207

تربیت بدنی1
برادران:آقای دکتر پور رنجبر
خواهران :خانم عرب نژاد
سالن ورزشی پردیزه

چهارشنبه

علوم تشریحی 1ن
خانم پویا
8:15-10:30
دانشکده دندانپزشکی،آمفی تئاتر

علوم تشریحی 1ع
خانم پویا
10:30-13
دانشکده دندانپزشکی،آمفی
تئاتر

علوم تشریحی  1ع
آقای دکتر بصیری
بخش پاتولوژی دانشکده
دندانپزشکی(گروه سوم)

علوم تشریحی  1ن
آقای دکتر نعمت الهی و خانم
دکتر حق پناه
دانشکده دندانپزشکی،ک3

