
 1 سالمت دهان عملی

 95-96 دوم نیمسال -91دانشجویان ورودی 
 

 1گروه

اولگردش   

23/11/95شروع    

 18/12/95پايان  

 

  وه بگر             ه الف                          گرو

 2گروه 
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

 ریمم -حسین زاده 1 نگین -خوانین 1 صدرا -احمدی 1 یذپان -احمدی 1
 -استاد آقا نظری 2

 صدف

 یرهمن -حیدری 2 درسا -راهی 2 هدیم -اعتمادیان 2

 زلغ -شبانکاره زادگان 3 اسمینی -کرباسچی 3 رمینآ -حسین پور نادر 3 یلوفرن -بنکدار هاشمی 3
 هفاطم -فیضی 4 اسیم -کوکبیان 4  ید امیرس -مرعشی نژاد 4 آذین -جراح 4

 هارهب -منصوری 5 مینا -مازنی 5  یلسه -نیک پور 5 رنوشف -حسین پور 5
 یلوفرن -ناظران 6 ومهمعص -رحیمی 6 ایمان -نوری 6 ادیش -کحالیان 6
       غزل -ایرانی 7

 4گروه 
  سومگردش 

04/02/69شروع    

01/03/96پايان    
 روه بگ                                   گروه الف                                                        

 3گروه
  چهارمگردش 

02/03/69شروع    

 31/03/96پايان  
 روه بگ                           گروه الف                                                        

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

 لیرضاع -تسلیمی 1 یحانهر -پالیزگیر 1 یکان -رضایی کالنتری 1 بوالقاسما -امینی 1
 هربانوش -حیدری 2 سترنن -علی نژاد 2 ذپانی -زمانی 2 روینآ -راکی زاده 2
 سروش -شریفی 3 کاملی -غفاری 3 سرور -سلطانی 3 میر محسنا -عسگری 3

 شیوا -شاهی 4 رکیامه -قضوهی 4

 

 -صادقی قلعه شاهی 4 اطمهف -گل آور 4 

 مسیح
 اناحس -صدرنیا 5 نکفرا -وکیلی 5  یارشک -نعمتی عطا 5 شایان -نظریان 5
     نآرما -اکبری 6 تینم -نیک فرجام 6
     بسمت -بیرق دار 7 صنم -برنا 7

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

18/12/95 

لی  ا  21/01/96و نیمه دوم گردش دوم  20/01/96الی   95 /21/12نیمه اول گردش دوم   دش دروس یک واحدی                    تاریخ گر

03/02/96 

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

01/03/96 

و نیمه دوم گردش 17/03/96الی  02/03/96نیمه اول گردش چهارم                                     

 31/03/96الی20/03/96چهارم
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 1سالمت دهان عملی بخش   بدسته         هفته اول شروع ترم:

        
 


