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سرکار خانم دکتر دیباجی
معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بين المللسرکار خانم دکتر دیباجی

معاونت محترم آموزشی دانشکده

با سالم و احترام

احتراما در پاسخ به نامه شماره ٢٢٠/١٠٠٩٧/د/٩٧ مسوؤلین و مدرسین دروس ترم آتی و برنامه اندو نظری ١، خدمتتان 
اعالم میگردد.

مدرسین مسوؤل درس نام درس

خانم دکتر: دیباجی- محمدیان-افخمی-صورتگر-پیرموذن سرکار خانم دکتر دیباجی اندو نظری ١

خانم دکتر: دیباجی -افخمی-صورتگر-پیرموذن-فربد-عالمی سرکار خانم دکتر پیرموذن مبانی اندو ٢

خانم دکتر: دیباجی -افخمی-صورتگر-پیرموذن-فربد-عالمی سرکار خانم دکتر صورتگر اندو عملی ٢

خانم دکتر: دیباجی -افخمی-صورتگر-پیرموذن-فربد-عالمی سرکار خانم دکتر افخمی اندو عملی ٣
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بسمه تعالی

نام درس: اندو نظری١                          ترم تحصیلی: ترم ٨                               تعداد واحد: ١

زمان کالس: چهارشنبه  ساعت ٧:٤٥-٨:٤٥                                                          مکان کالس: کالس ١

مدرس عنوان جلسه تاریخ

خانم دکتر دیباجی انواع روش های آماده سازی و شکل دهی کانال 97/11/24 ۱

خانم دکتر دیباجی پاکسازی و شکل دهی کانال های خمیده 97/12/1 ۲

خانم دکتر محمدیان مرفولوژی و آناتومی داخلی دندانهای خلفی 97/12/8 ۳

خانم دکتر محمدیان اصول تهیه حفره دسترسی دندان های خلفی 97/12/15 ۴

خانم دکتر پیرموذن وسایل اندودانتیک 97/12/22 ۵

خانم دکتر پیرموذن شستشو دهنده ها و داروهای داخل کانال 98/1/21 ۶

خانم دکتر صورتگر مالحظات بیماری های سیستمیک درطرح درمان دندانپزشکی و اندودانتیکس 98/1/28 ۷

خانم دکتر صورتگر ارزیابی های دندانپزشکی در طرح درمان اندودانتیکیس 98/2/4 ۸

خانم دکتر افخمی انتخاب مورد و آموزش بیمار 98/2/11 ۹

خانم دکتر افخمی اورژانسهای اندودنتیک (١) 98/2/18 ۱۰

خانم دکتر افخمی اورژانسهای اندودنتیک (۲) 98/2/25 ۱۱

خانم دکتر دیباجی دارو درمانی در اندو (١) 98/3/1 ۱۲

خانم دکتر دیباجی دارو درمانی در اندو (۲) 98/3/8 ۱۳

خانم دکتر پیرموذن بی حسی موضعی در اندودانتیکس (١) 98/3/22 ۱۴

خانم دکتر پیرموذن بی حسی موضعی در اندودانتیکس (۲) 98/3/29 ۱۵
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