دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

نظام نوین

( دانشكده دندانپزشكي )
برنامه كلينيك دانشجويان دندانپزشكي
نيم سال اول سال تحصيلي ()95-96

گروه 1

گروه 2

پروتز کامل عملی2

اندودانتیکس عملی1

پروتز ثابت عملی1

دندانپزشکی کودکان
عملی2

ورودي99

گروه 4

گروه 3
دندانپزشکی کودکان
عملی2

پروتز ثابت عملی1

دندانپزشکی ترمیمی

پريودانتیکس عملی2

1335/6/22

دندانپزشکی ترمیمی

لغايت

عملی3

1335/7/13
1335/7/14

پروتز کامل عملی2

اندودانتیکس عملی1

عملی3

پروتز کامل عملی2

اندودانتیکس عملی1

دندانپزشکی کودکان
عملی2

عملی3
پريودانتیکس عملی2
اندودانتیکس عملی1

دندانپزشکی ترمیمی

پروتز ثابت عملی1

دندانپزشکی کودکان
عملی2

پروتز کامل عملی2

دندانپزشکی کودکان
عملی2

اندودانتیکس عملی1

لغايت
1335/3/2
لغايت
1335/3/32
1335/12/1

پريودانتیکس عملی2
دندانپزشکی ترمیمی

1335/8/12

1335/3/3

عملی3
پروتز کامل عملی2

لغايت
1335/8/3

پريودانتیکس عملی2
پروتز ثابت عملی1

گروه 5

تاريخ

پريودانتیکس عملی2
دندانپزشکی ترمیمی

ترم  9روزانه

پروتز ثابت عملی1

عملی3

تذکر :
 1ـ زمان بخشها ساعت  8:32صبح الی 12میباشد.
2ـ واحد ارتودنسی عملی( 1هفته ای يکروز جهت هر گروه صبح ها ارايه می گردد)

و من ا ...توفیق
دکتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل

لغايت
1335/12/22

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

نظام نوین

( دانشكده دندانپزشكي )
برنامه كلينيك دانشجويان دندانپزشكي
نيم سال اول سال تحصيلي ()95-96

گروه 1

گروه 2

مبانی اندودانتیکس1

پروتز پارسیل عملی1

ورودي 92ترم  7روزانه

گروه 3

گروه 5

گروه 4

تاريخ

آسیب شناسی دهان
عملی2

جراحی دهان عملی2
تشخیص عملی2

سالمت دهان و دندانپزشکی

راديولوژی دهان عملی3

جراحی دهان عملی2

اجتماعی عملی1

تشخیص عملی2

پروتز پارسیل عملی1
سالمت دهان و دندانپزشکی

راديولوژی دهان عملی3

پروتز پارسیل عملی1

تشخیص عملی2
سالمت دهان و دندانپزشکی

مبانی اندودانتیکس1

آسیب شناسی دهان
عملی2

جراحی دهان عملی2
مبانی اندودانتیکس1

تشخیص عملی2

پروتز پارسیل عملی1

سالمت دهان و دندانپزشکی

راديولوژی دهان عملی3

اجتماعی عملی1

جراحی دهان عملی2
پروتز پارسیل عملی1
راديولوژی دهان عملی3

لغايت
1335/3/2

راديولوژی دهان عملی3

اجتماعی عملی1

لغايت

1335/8/12

جراحی دهان عملی2

عملی2

1335/7/13

1335/8/3

اجتماعی عملی1

آسیب شناسی دهان

لغايت

1335/7/14

آسیب شناسی دهان عملی2
مبانی اندودانتیکس1

1335/6/22

1335/3/3
لغايت
1335/3/32

آسیب شناسی دهان

1335/12/1

عملی2

لغايت

مبانی اندودانتیکس1

تشخیص عملی2

سالمت دهان و دندانپزشکی

1335/12/22

اجتماعی عملی1

تذکر :
 زمان شروع بخش ها از ساعت  8:32لغايت  12می باشد.و من ا ...توفیق
دکتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

نظام قدیم

( دانشكده دندانپزشكي )
برنامه كلينيك دانشجويان دندانپزشكي
نيم سال اول سال تحصيلي ()95-96

گروه 1
ترمیمی4
بیماريهای دهان و

گروه 2
پروتز کامل4

ورودي99

گروه 4

گروه 3

ترم  99روزانه

گروه 5

1335/6/22
پروتز پارسیل3

پريو4

جراحی5

1335/7/14

ترمیمی4
پروتز پارسیل3

بیماريهای دهان و

پريو4

پروتز کامل4

1335/8/12

ترمیمی4
جراحی5

پريو4

پريو4

جراحی5

بیماريهای دهان و

پروتز پارسیل3

پروتز کامل4

ترمیمی4

1335/3/3

بیماريهای دهان و

لغايت

تشخیص3

1335/3/32
1335/12/1

ترمیمی4
پريو4

بیماريهای دهان و

لغايت
1335/3/2

تشخیص3

پروتز پارسیل3

لغايت
1335/8/3

تشخیص3
پروتز کامل4

لغايت
1335/7/13

تشخیص3
جراحی5

تاريخ

پروتز کامل4

پروتز پارسیل3

جراحی5

لغايت
1335/12/22

تشخیص3

تذکر :
 1ـ زمان بخشها ساعت  8:32صبح الی 12میباشد.
 2ـ ارتودنسی عملی( 4هفته ای يک روز جهت هر گروه)
 -3واحدهای پروتز کامل عملی 4و پروتز پارسیل عملی 3از ساعت  12:32لغايت  16برگزار می گردد.

و من ا ...توفیق
دکتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل

