
 3عملی  و تشخیص بیماریهای دهان

 95-96 دوم نیمسال -90دانشجویان ورودی 
 

 2گروه

اولگردش   

23/11/95شروع    

 18/12/95پايان  

 

 بوه گروه الف                                       گر

 

 1گروه 
دوم گردش  

21/12/95شروع    

 03/02/96پايان  

 روه بگ             گروه الف                            

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی ردیف نام - نام خانوادگی ردیف نام - نام خانوادگی ردیف

 صبا -خاوری 1 شادی -اخباری 1 (2)صدف -صدری 1 هزهر -آسیایی 1
 فاطمه -خدیو 2 سبا -مود آزادی 2 علی -فراهینی 2 حسام -ثنائی 2
 نفشهب -خونساریان 3 زهره -احمدی 3 ریمم -محمد علی زاده 3 یههان -جدیدی 3
 هراز -ذوالفقار نیا 4 ریالف -آقا پور زنگنه 4 لهاما -محمدی گلرنگ 4 مهسا -حسنی 4

 سارا -سلیمانی 5 پگاه -خاموشی 5 فاطمه -هاشمی 5 تکتم -زمانی 5
 یباد -فرمانبردار 6   سمیرا -دانشور 6 حسانا -محمودی 6

        
        

 4گروه 
  سومگردش 

04/02/69شروع    

01/03/96پايان    
 روه بگ                                   گروه الف                                                        

 3گروه
  چهارمگردش 

02/03/69شروع    

 31/03/96پايان  
 

 

 نام - نام خانوادگی ردیف نام - نام خانوادگی ردیف نام - خانوادگينام   نام - نام خانوادگي رديف

 نیوشا -زارع 1 بهار -آذری 1 امتینر -حاجی محمد تقی 1 خرمه  -امیری 1

 ویاره -زحمت کش 2 شادی -اسدی 2 هراز -رجب الریجانی 2 رساد -برجسته ملکی 2
 یسانآ -سبحانی فر 3 ائزهف -اسمعیلی 3 یماش -عبادی نسب 3 آلتن -تاتار 3
 یترام -محمد زاده 4 پگاه -نژاد آقا بابائی 4  (2) مژده -قاضی 4 واآ -تقی زاده 4
 مهسان -مسیبی 5 هرزادش -رحیمی زاده 5  حدیث -یگانه فرد 5 مهسا -توحدی 5
 (2حسان )ا -صدرنیا 6 لیع -کیا دربند سری 6   بوطالبا -طعنه 6
میر ا -عسگری 7

 (2محسن )

   (2یمان )ا -نوری 7  

 
 18/12/95الی    07/12/95ول ا و نیمه دوم گردش  04/12/95الی   23/11/95نیمه اول گردش اول                                                          

 03/02/96لی  ا  21/01/96و نیمه دوم گردش دوم  20/01/96الی   95 /21/12نیمه اول گردش دوم           تاریخ گردش دروس یك واحدی                

 01/03/96الی    19/02/96و نیمه دوم گردش سوم 18/02/96الی   04/02/96نیمه اول گردش سوم                                        

 31/03/96الی 20/03/96و نیمه دوم گردش چهارم17/03/96الی  02/03/96اول گردش چهارم نیمه                                         

 

 

 دسته الف  بخش بیماریهای دهان نیم گردش صبح        هفته اول شروع ترم:

 نیم گردش صبح و عصر 2دسته ب بخش جامعه نگر عملی        


