
 98-99برنامه امتحانات پایان ترم دوره دکترا و کارشناسی نیمسال اول 

 ترم مکان ساعت نام درس تاریخ روز

 دکترا 5ترم  نفره 400 7:30 تئوری مبانی کامل 18/8/98 شنبه

 دکترا  5ترم  نفره 400 12:15 تئوری کنترل عفونت 28/8/98 شنبهسه 

 دکترا 1ترم  دانشکده قدیم 8 1فیزیولوژی نظری  24/9/98 یکشنبه

 کارشناسی .1ترم  5کالس  8 آناتومی مرفولوژی نظری 25/9/98 دوشنبه

 دکترا 3ترم  دانشکده قدیم 8 ایمونولوژی نظری  26/9/98 سه شنبه

 دکترا 11ترم  400 7:30 حاکمیت بالینی 27/9/98 چهارشنبه

 2ک.ن.ترم 5کالس  8 اتچمنت نظری

 دکترا 1ترم  دانشکده قدیم 8:30 دهان و جامعهسالمت  30/9/98 شنبه

 2ک.ن.پیوسته ترم  5کالس  8 ایمپلنت نظری 2/10/98 دوشنبه

 کارشناسی 1ترم  5کالس  8 ابزارشناسی  3/10/98 سه شنبه

 دکترا 11ترم  400 12:15 دندانپزشکی قانونی

 4/10/98 چهارشنبه

 

 دکترا 5ترم  400 7:30 کمپلکس پالپ و پری اپیکال

 دکترا 1ترم  دانشکده قدیم 8:30 1بیوشیمی نظری 

 ک.ن 2ترم  5کالس  13 اصول حسابداری 

 دکترا 3ترم  دانشکده قدیم 8 باکتری شناسی  7/10/98 شنبه

 دکترا 5 400 12:15 1سالمت دهان نظری 

 دکترا 1ترم  دانشکده قدیم 15 فارسی  8/10/98 یکشنبه

 دکترا 11ترم  400 7:30 درد و داروشناسی

 کارشناسی پ 1ترم  5کالس شماره  13:00 1مواد دندانی

 ک.ن2ترم  5کالس شماره  14 روشهای یاددهی و یادگیری

 دکترا 9ترم  400 12:15 5تشخیصی 

 دکترا 5 نفره 400 8:45 تئوری مبانی ترمیمی 10/10/98 سه شنبه

 دکترا 7ترم  400 12:15 2سالمت دهان نظری 

 کارشناسی ن2ترم 5کالس شماره  8 ارتدنسی نظری 11/10/98 چهارشنبه

 دکترا 11ترم  400 12:15 نگارش علمی

 

 

 

 

 

 



 98-99برنامه امتحانات پایان ترم دوره دکترا و کارشناسی نیمسال اول 

 ترم مکان ساعت نام درس تاریخ روز

دانشکده  دکترا 5ترم  400 7:30 اخالق و روانشناسی 14/10/98 شنبه

 و پردیس بین الملل

 کارشناسی پ 1ترم  5کالس شماره  13:00 تشریح فک و صورت

 دکترا  5ترم  400 8:30 آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی 18/10/98 چهارشنبه

 دکترا 3ترم  دانشکده قدیم 8:30 ویروس شناسی 

 کارشناسی ن2ترم 5کالس شماره  9 بهداشت حرفه ای

 .ک.پ1ترم  5کالس شماره 11 بافت شناسی

 دکترا 9و  7ترم  400 12:15 2مبانی اندو 

 دکترا 1ترم  مرکز طبی 9 1اندیشه اسالمی  21/10/98 شنبه

  دکترا 3ترم دانشکده قدیم  8:30 3علوم تشریحی 

 دکترا 7ترم  400 10 2روش تحقیق 

 دکترا 9ترم  400 11:30 2اندو نظری 

 دکترا 3ترم مرکز طبی 9 تاریخ اسالم 22/10/98 یکشنبه 

 دکترا 5ترم  400 8:30 1سیستمیک 

دکترا و  1ترم  مرکز طبی 9 دفاع مقدس 23/10/98 دوشنبه 

 کارشناسی پ

دکترا و  1ترم  مرکز طبی 10:30 دانش خانواده و جمعیت

 کارشناسی پ

 دکترا 7ترم  400 10 1نظری  پارسیلپروتز 

 دکترا 3ترم مرکز طبی 10:30 متون اسالمی  24/10/98 سه شنبه

 دکترا 5ترم  400 8:30 تئوری مبانی پروتز پارسیل

 کارشناسی ن2ترم 5کالس شماره  9 آمار و روش تحقیق 

 دکترا 9ترم  400 11:30 1پروتز ثابت نظری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 98-99نیمسال اول  برنامه امتحانات پایان ترم دوره دکترا و کارشناسی

 ترم مکان ساعت نام درس تاریخ روز

 ترم یک دکترا دانشکده قدیم 8:30 1علوم تشریحی  25/10/98 چهارشنبه

 کارشناسی 1ترم  5کالس  9 میکروب شناسی و کنترل عفونت

 دکترا 7ترم  400 8:30 3تشخیصی 

 11ترم  400 11:30  ایمپلنت نظری

 کارشناسی مرکز طبی 8:30 1پیش زبان  28/10/98 شنبه

 کارشناسی مرکز طبی 10:30 زبان عمومی

 کارشناسی مرکز طبی 13:30 2زبان پیش 

 دکترا 5ترم  400 8:30 1جراحی نظری 

 دکترا 7ترم  400 10 1نظری  ارتو

 دکترا 9ترم  400 11:30 1کودکان نظری 

 دکترا3و  1ترم  مرکز طبی 8:30 1زبان پیش  29/10/98 یکشنبه

 دکترا 3و 1ترم       مرکز طبی 10 زبان عمومی 

 دکترا 3و 1ترم  مرکز طبی 13:30 2زبان پیش 

 11ترم  400 11:30  تروماتولوژی

 . ن.پکارشناسی2ترم  مرکز طبی 10:30 زبان تخصصی پروتز 30/10/98 دوشنبه

 دکترا 5ترم  400 8:30 2رادیو نظری  2/11/98 چهارشنبه

 دکترا 7ترم  400 10 1نظری پریو 

 دکترا9ترم  400 11:30 2پریو نظری 

 دکترا11ترم  400 13 گوش و حلق و بینی

 دکترا 3ترم  دانشکده قدیم 10 ژنتیک

 دکترا3ترم  دانشکده قدیم 10 فیزیک پزشکی 5/11/98 شنبه

 دکترا7ترم  400 10 2ترمیمی نظری  6/11/98 یکشنبه

 دکترا 9ترم  400 11:30 3ارتو نظری 

 دکترا 5ترم  400 8:30 فارماکولوژی 7/11/98 شنبه  دو

 

 

 

 

 


