
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

132

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2337177942899014اندودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 کمال امینی1 

 

چهارشنبه 14:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 18:00 

2337177942899014اندودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 کمال امینی2 

 

چهارشنبه 14:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 18:00 

2337177942899014اندودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 کمال امینی3 

 

چهارشنبه 14:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 18:00 

اخلق پزشکی، تعهد حرفه 

ای و قانون
2363100703182341 چهارشنبه 09:00 تا 10:00 آرش قدوسی4 

2363101214182220ارتودانتیکس عملی 1 دوشنبه 09:00 تا 11:00 مرضا قاضی5 

2363101214182221ارتودانتیکس عملی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 مرضا قاضی6 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

2363101214182221ارتودانتیکس عملی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 مرضا قاضی7 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

2363101214182222ارتودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 09:00 تا 11:00 مهدی رفیعی8 

2363101214182223ارتودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 مهدی رفیعی9 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

2363101214182223ارتودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 مهدی رفیعی10 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

2363101215182320ارتودانتیکس عملی 2 شنبه 09:00 تا 11:00 مرضا قاضی11 

2363101219182023ارتودانتیکس نظری 2 کلس 712سه شنبه 08:00 تا 09:00 سعید آذربایجانی12 

2363101220182022ارتودانتیکس نظری 3 کلس 107دوشنبه 13:00 تا 14:00 مهدی رفیعی13 

آسیب شناسی دهان، فک و 

صورت عملی 2
2363103647182260 یکشنبه 09:00 تا 11:00 نادر کلباسی غروی14 

آسیب شناسی دهان، فک و 

صورت عملی 2
2363103647182261 یکشنبه 11:00 تا 12:00 نادر کلباسی غروی15 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

آسیب شناسی دهان، فک و 

صورت عملی 2
2363103647182261 یکشنبه 11:00 تا 12:00 نادر کلباسی غروی16 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

آسیب شناسی دهان، فک و 

صورت عملی 2
2363103647182262 آتوسا امین زاده 17 

گوهری

شنبه 09:00 تا 11:00 

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182720 یکشنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری18 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 101

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

232

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182720 یکشنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری19 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 101

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182720 یکشنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری20 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 101

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182720 یکشنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری21 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 101

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182737 پنج شنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری22 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182737 پنج شنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری23 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182737 پنج شنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری24 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

آناتومی و مورفولوژی دندان ) 

نظری - عملی (
2363108667182737 پنج شنبه 13:00 تا 13:30 حمید مظاهری25 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

انگل شناسی ، قارچ 

شناسی
2363109531182704 کلس 102یکشنبه 09:00 تا 10:00 معلی ضیاء26 

انگل شناسی ، قارچ 

شناسی
2363109531182749 کلس 101شنبه 08:00 تا 09:00 معلی ضیاء27 

بافت دندان در سلمت و 

بیماری
2363110763182043 حمیرا مردانی 28 

سامانی

شنبه 08:00 تا 09:00 

2363113241182026بیماریهای روانی سه شنبه 16:00 تا 17:00 فریبا فغانی29 

2363113258182046بیماریهای سیستمیک 1 چهارشنبه 13:00 تا 14:00 کتایون طایری30 

2363113259182025بیماریهای سیستمیک 2 کلس 712یکشنبه 08:00 تا 09:00 امیرمنصور شیرانی31 

2363114601182266پروتز های کامل عملی 1 یکشنبه 14:00 تا 18:00 مژگان رجبی نیسیانی32 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

332

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2363114601182267پروتز های کامل عملی 1 دوشنبه 14:00 تا 18:00 میثم مهابادی33 

2363114601182268پروتز های کامل عملی 1 دوشنبه 14:00 تا 18:00 غلمرضا طباخیان34 

2363114602182244پروتزهای کامل عملی 2 شنبه 09:00 تا 12:00 امیرحسین کوثری35 

2363114602182245پروتزهای کامل عملی 2 شنبه 14:00 تا 18:00 مجتبی شاه طوسی36 

2363114602182246پروتزهای کامل عملی 2 یکشنبه 14:00 تا 18:00 منیره نیلی احمدآبادی37 

2363114602182247پروتزهای کامل عملی 2 سه شنبه 14:00 تا 18:00 مژگان رجبی نیسیانی38 

2363115147182269پریودانتیکس عملی 2 شنبه 14:00 تا 16:00 نسیم فرخانی39 

2363115147182270پریودانتیکس عملی 2 شنبه 16:00 تا 18:00 نسیم فرخانی40 

2363115147182271پریودانتیکس عملی 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 شیرین امینی سدهء41 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

2363115147182271پریودانتیکس عملی 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 شیرین امینی سدهء42 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

2363115153182045پریودانتیکس نظری 1 دوشنبه 08:00 تا 09:00 پیمان ضیاء43 

2363115154182033پریودانتیکس نظری 2 چهارشنبه 08:00 تا 09:00 وحید اصفهانیان44 

تجهیزات دندانپزشکی و 

ارگونومی
2363117179182047 دوشنبه 13:00 تا 14:00 مهرداد برکتین45 

جراحی دهان،فک و صورت 

عملی 1
2363121843182272 یکشنبه 11:00 تا 12:00 غلمرضا شهسواری46 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان،فک و صورت 

عملی 1
2363121843182272 یکشنبه 11:00 تا 12:00 غلمرضا شهسواری47 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان،فک و صورت 

عملی 1
2363121843182273 یکشنبه 09:00 تا 11:00 غلمرضا شهسواری48 

جراحی دهان،فک و صورت 

عملی 1
2363121843182274 سه شنبه 14:00 تا 16:00 حسن مومنی49 

جراحی دهان، فک وصورت 

نظری 1
2363121850182037 یکشنبه 13:00 تا 14:00 مهدی ابریشمی50 

درمان بیماران با بی دندانی 

کامل
2363125253182038 سه شنبه 08:00 تا 09:00 مجتبی شاه طوسی51 

2363125525182232دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 پروین میرزا کوچکی 52 

بروجنی

سه شنبه 14:00 تا 16:00 

2363125525182233دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 پروین میرزا کوچکی 53 

بروجنی

سه شنبه 16:00 تا 18:00 

2363125525182234دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 سارا قلیزاده54 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

2363125525182234دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 سارا قلیزاده55 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

2363125525182235دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 چهارشنبه 09:00 تا 11:00 سیده آلء شرفی56 

2363125532182024دندانپزشکی ترمیمی نظری 1 کلس 712دوشنبه 08:00 تا 09:00 لیل پیشه ور اصفهانی57 

2363125537182051دندانپزشکی تشخیصی 1 پنج شنبه 08:00 تا 09:00 فاطمه رشیدی میبدی58 

2363125538182040دندانپزشکی تشخیصی 2 حمیرا مردانی 59 

سامانی

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

432

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2363125539182039دندانپزشکی تشخیصی 3 آتوسا امین زاده 60 

گوهری

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

2363125540182018دندانپزشکی تشخیصی 4 شنبه 13:00 تا 14:00 آزاده ترک زاده61 

2363125541182021دندانپزشکی تشخیصی 5 کلس 85شنبه 08:00 تا 09:00 فاطمه رشیدی میبدی62 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 1
23631260651823011 یکشنبه 09:00 تا 11:00 آذر اسلمی منوچهری63 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 1
23631260651823012 یکشنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری64 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 1
23631260651823012 یکشنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری65 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 1
23631260651823013 سه شنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری66 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 1
23631260651823013 سه شنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری67 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 1
23631260651823014 چهارشنبه 09:00 تا 11:00 آذر اسلمی منوچهری68 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 2
2363126066182275 دوشنبه 09:00 تا 11:00 آذر اسلمی منوچهری69 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 2
2363126066182276 دوشنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری70 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 2
2363126066182276 دوشنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری71 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 2
2363126066182277 سه شنبه 09:00 تا 11:00 آذر اسلمی منوچهری72 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 3
2363126067182322 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری73 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 3
2363126067182322 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری74 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

نظری 1
2363126069182052 سه شنبه 13:00 تا 14:00 نگین خسروي75 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

نظری 2
2363126070182034 سه شنبه 13:00 تا 14:00 نسیم جعفری پزوه76 

2363126306182029رساله پایان نامه 1  77

2363128506182048روش شناسی تحقیق 1 شنبه 13:00 تا 14:00 دانوش دهقانیان78 

2363128509182041روش شناسی تحقیق 2 هاجر شکرچی زاده 79 

اصفهانی

دوشنبه 08:00 تا 09:00 

2363130453182049زبان انگلیسی تخصصی 1 سیما شاه سواری 80 

بابوکانی

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

2363130454182050زبان انگلیسی تخصصی 2 سیما شاه سواری 81 

بابوکانی

یکشنبه 16:00 تا 17:00 

2363130455182035زبان انگلیسی تخصصی 3 آتوسا امین زاده 82 

گوهری

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

2363130456182036زبان انگلیسی تخصصی 4 آتوسا امین زاده 83 

گوهری

چهارشنبه 19:00 تا 20:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 1
2363133401182240 هاجر شکرچی زاده 84 

اصفهانی

چهارشنبه 09:00 تا 11:00 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي دندانپزشکي

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 1
2363133401182241 هاجر شکرچی زاده 85 

اصفهانی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 1
2363133401182241 هاجر شکرچی زاده 86 

اصفهانی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 1
23631334011822422 هاجر شکرچی زاده 87 

اصفهانی

دوشنبه 09:00 تا 11:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 1
2363133401182243 سه شنبه 09:00 تا 11:00 دانوش دهقانیان88 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی  عملی 3
2363133403182338 دوشنبه 09:00 تا 11:00 دانوش دهقانیان89 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی  عملی 3
2363133403182348 هاجر شکرچی زاده 90 

اصفهانی

شنبه 09:00 تا 11:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی نظری 1
2363133404182027 کلس 712شنبه 08:00 تا 09:00 دانوش دهقانیان91 

2363139441182044فارماکولوژی یکشنبه 13:00 تا 15:00 ساسان زندی اصفهان92 

فوریت های پزشکی در 

دندانپزشکی)نظری - عملی(
2363140845182031  93

مبانی پروتزهای پارسیل 

)نظری-عملی(
2363144680182228 چهارشنبه 14:00 تا 17:00 علی کاظمیون94 

مبانی پروتزهای پارسیل 

)نظری-عملی(
2363144680182229 چهارشنبه 17:00 تا 18:00 علی کاظمیون95 

 

چهارشنبه 19:00 تا 20:00 

مبانی پروتزهای پارسیل 

)نظری-عملی(
2363144680182229 چهارشنبه 17:00 تا 18:00 علی کاظمیون96 

 

چهارشنبه 19:00 تا 20:00 

مبانی پروتزهای پارسیل 

)نظری-عملی(
2363144680182230 دوشنبه 14:00 تا 17:00 علی کاظمیون97 

مبانی پروتزهای پارسیل 

)نظری-عملی(
2363144680182231 دوشنبه 17:00 تا 18:00 علی کاظمیون98 

 

دوشنبه 19:00 تا 20:00 

مبانی پروتزهای پارسیل 

)نظری-عملی(
2363144680182231 دوشنبه 17:00 تا 18:00 علی کاظمیون99 

 

دوشنبه 19:00 تا 20:00 

مبانی پروتزهای ثابت 

دندانی)نظری ـ عملی(
2363144682182321 یکشنبه 09:00 تا 12:00 مرضا عسگری جزی100 

مبانی پروتزهای کامل)نظری ـ 

عملی(
2363144686182306 یکشنبه 09:00 تا 12:00 فرهاد اسماعیلی101 

مبانی پروتزهای کامل)نظری ـ 

عملی(
2363144686182307 دوشنبه 09:00 تا 12:00 فرهاد اسماعیلی102 

مبانی پروتزهای کامل)نظری ـ 

عملی(
2363144686182308 دوشنبه 14:00 تا 18:00 رضا دارابی103 

مبانی پروتزهای کامل)نظری ـ 

عملی(
2363144686182309 سه شنبه 14:00 تا 18:00 رضا دارابی104 

مبانی نور و لیرز در 

دندانپزشکی
2363145719182350 کلس 711پنج شنبه 13:00 تا 14:00 امیرمنصور شیرانی105 

2363148766182336مدیریت خدمات بهداشتی پنج شنبه 17:00 تا 19:00 م محسنی106 

2363148766182755مدیریت خدمات بهداشتی کلس 107چهارشنبه 17:00 تا 19:00 م محسنی107 

2363156144182703ویروس شناسی پزشکی کلس 107یکشنبه 08:00 تا 09:00 آرزو طهمورث پور108 

2363161584182030کمپلکس پالپ و پری اپیکال کلس 711یکشنبه 13:00 تا 14:00 پریسا رنجبریان109 

2363176883182032ارتودانتیکس نظری 1 کلس 107شنبه 08:00 تا 09:00 مهدی رفیعی110 

مبانی اندودانتیکس 1 ) نظری 

-عملی (
2363176930182263 سه شنبه 09:00 تا 12:00 فهیمه رضوی111 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

632

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

مبانی اندودانتیکس 1 ) نظری 

-عملی (
2363176930182265 چهارشنبه 15:00 تا 18:00 علي غزل گو112 

مبانی اندودانتیکس 2 ) نظری 

-عملی (
2363176934182224 یکشنبه 14:00 تا 18:00 مریم زارع جهرمی113 

مبانی اندودانتیکس 2 ) نظری 

-عملی (
2363176934182226 شنبه 14:00 تا 18:00 پریسا رنجبریان114 

بی حسی موضعی ) نظری 

-عملی (
2363176951182042 یکشنبه 08:00 تا 09:00 مهدی ابریشمی115 

بیماریهای دهان و فک وصورت 

عملی 1
2363176955182302 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مريم علمه116 

بیماریهای دهان و فک وصورت 

عملی 1
2363176955182303 شنبه 09:00 تا 12:00 امیرمنصور شیرانی117 

بیماریهای دهان و فک وصورت 

عملی 1
2363176955182304 یکشنبه 09:00 تا 12:00 مجید عطاری118 

بیماریهای دهان و فک وصورت 

عملی 1
2363176955182305 سه شنبه 09:00 تا 12:00 فاطمه رشیدی میبدی119 

بیماریهای دهان و فک وصورت 

عملی 1
23631769551823055 دوشنبه 09:00 تا 12:00 فاطمه رشیدی میبدی120 

بیماریهای دهان وفک و صورت 

عملی 2
2363176961182236 دوشنبه 11:00 تا 12:00 مريم علمه121 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

بیماریهای دهان وفک و صورت 

عملی 2
2363176961182236 دوشنبه 11:00 تا 12:00 مريم علمه122 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

بیماریهای دهان وفک و صورت 

عملی 2
23631769611822366 یکشنبه 11:00 تا 12:00 فاطمه رشیدی میبدی123 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

بیماریهای دهان وفک و صورت 

عملی 2
23631769611822366 یکشنبه 11:00 تا 12:00 فاطمه رشیدی میبدی124 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

بیماریهای دهان وفک و صورت 

عملی 2
2363176961182237 دوشنبه 09:00 تا 11:00 امیرمنصور شیرانی125 

بیماریهای دهان وفک و صورت 

عملی 2
2363176961182238 یکشنبه 09:00 تا 11:00 فاطمه رشیدی میبدی126 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی ) 

نظری -عملی (
2363177033182298 شنبه 09:00 تا 12:00 مهرداد برکتین127 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی ) 

نظری -عملی (
2363177033182299 سه شنبه 09:00 تا 12:00 لیل پیشه ور اصفهانی128 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی ) 

نظری -عملی (
2363177033182300 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 لیل پیشه ور اصفهانی129 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی ) 

نظری -عملی (
2363177033182301 سه شنبه 14:00 تا 18:00 لیل پیشه ور اصفهانی130 

مدیریت کیفیت و تعالی 

خدمات بالینی ) نظری -عملی 

)

2363177054182347 چهارشنبه 13:00 تا 14:00 دانوش دهقانیان131 

دردوداروشناسی کاربردی 

دردندانپزشکی
2363177058182019 یکشنبه 08:00 تا 09:00 مريم علمه132 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 711

دردوداروشناسی کاربردی 

دردندانپزشکی
2363177058182019 یکشنبه 08:00 تا 09:00 مريم علمه133 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 711

مفصل گیجگاهی فکی و 

اکلوژن
2363177137182028 سه شنبه 13:00 تا 14:00 رضا دارابی134 

2363177140182053مواددندانی کاربردی چهارشنبه 14:00 تا 15:00 سارا قلیزاده135 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

732

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2363177140182053مواددندانی کاربردی چهارشنبه 14:00 تا 15:00 سارا قلیزاده136 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

2363177140182053مواددندانی کاربردی چهارشنبه 14:00 تا 15:00 سارا قلیزاده137 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

ناهنجاریهای دهان و فک و 

صورت
2363177141182339 یکشنبه 08:00 تا 09:00 نادر کلباسی غروی138 

نگارش علمی و دندانپزشکی 

مبتنی بر شواهد
2363177142182337 دوشنبه 11:00 تا 12:00 دانوش دهقانیان139 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

نگارش علمی و دندانپزشکی 

مبتنی بر شواهد
2363177142182337 دوشنبه 11:00 تا 12:00 دانوش دهقانیان140 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

بیماریهای دهان و فک و صورت 

عملی 3
2363177203182322 سه شنبه 09:00 تا 11:00 مجید عطاری141 

جراحی دهان ،فک وصورت 

نظری 2
2363184463182020 کلس 107سه شنبه 08:00 تا 09:00 حسن مومنی142 

2614125278897008درمان نظری ) 3 ( یکشنبه 08:00 تا 09:00 مسعود فیض بخش143 

2616101240897025ارتوسرجری شنبه 13:00 تا 14:00 مهدی رفیعی144 

اصول و مبانی دستگاههای 

متحرک
2616106542897014 شنبه 08:00 تا 09:00 سوسن صادقیان145 

2616111330897005بررسی مقالت ) 2 ( دوشنبه 08:00 تا 09:00 سعید آذربایجانی146 

2616113920897012پایان نامه 2  147

2616113922897003پایان نامه 4  148

2616114584897009پروتزهای دندانی یکشنبه 10:00 تا 11:00 منیره نیلی احمدآبادی149 

2616115136897010پریودانتیکس چهارشنبه 17:00 تا 18:00 وحید اصفهانیان150 

2616115175897015پری کلینیک ثابت یکشنبه 14:00 تا 16:00 سعید آذربایجانی151 

2616115177897016پری کلینیک متحرک شنبه 13:00 تا 14:00 سوسن صادقیان152 

2616116811897017تایپودنت یکشنبه 08:00 تا 09:00 سعید آذربایجانی153 

) imaging ( 2616118902897018تشخیص سه شنبه 08:00 تا 09:00 مهدی رفیعی154 

2616120964897006تکنیک ثابت ) 2 ( چهارشنبه 08:00 تا 09:00 سوسن صادقیان155 

2616121854897011جراحی دهان و فک و صورت یکشنبه 11:00 تا 12:00 حسن مومنی156 

2616125285897019درمان کلینیکی ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 مهدی رفیعی157 

2616125288897007درمان کلینیکی ) 4 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سعید آذربایجانی158 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

832

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2616125288897007درمان کلینیکی ) 4 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سعید آذربایجانی159 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2616125288897007درمان کلینیکی ) 4 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سعید آذربایجانی160 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2616125288897007درمان کلینیکی ) 4 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سعید آذربایجانی161 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2616125288897007درمان کلینیکی ) 4 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سعید آذربایجانی162 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2616125288897007درمان کلینیکی ) 4 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سعید آذربایجانی163 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

932

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان164 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان165 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان166 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1032

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان167 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان168 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان169 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1132

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان170 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان171 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان172 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1232

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2616125290897001درمان کلینیکی ) 6 ( شنبه 09:00 تا 12:00 سوسن صادقیان173 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2616128506897020روش شناسی تحقیق 1 شنبه 15:00 تا 17:00 نصراله بشردوست174 

2616128509897013روش شناسی تحقیق 2 هاجر شکرچی زاده 175 

اصفهانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

2616130287897002ریتنشن و ریلپس چهارشنبه 08:00 تا 09:00 سعید آذربایجانی176 

2616139505897021فتوگرافی بالینی چهارشنبه 13:00 تا 14:00 سوسن صادقیان177 

2616141359897022فیزیولوژی و بیولوژی دهان شنبه 14:00 تا 15:00 مريم علمه178 

معرفی بیمار ) ارزیابی نتایج 

درمان ( ) 1 (
2616150467897004 یکشنبه 14:00 تا 16:00 مهدی رفیعی179 

2616162570897023رشد و نمو سه شنبه 13:00 تا 14:00 مهدی رفیعی180 

2618101059899007ارایه مورد ) 2 ( دوشنبه 08:00 تا 09:00 مسعود خبیری181 

2618101063899001ارایه مورد ) 4 ( یکشنبه 08:00 تا 09:00 مریم زارع جهرمی182 

2618104785899015اصول آسیب شناسی دهان یکشنبه 16:00 تا 17:00 نادر کلباسی غروی183 

2618108612899024آناتومی سر و گردن کاربردی مجواد سعیدی 184 

بروجنی

شنبه 15:00 تا 17:00 

2618108976899008اندودانتیکس عملی 4 شنبه 09:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان185 

 

یکشنبه 14:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2618108976899008اندودانتیکس عملی 4 شنبه 09:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان186 

 

یکشنبه 14:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2618108976899008اندودانتیکس عملی 4 شنبه 09:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان187 

 

یکشنبه 14:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1332

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2618108976899008اندودانتیکس عملی 4 شنبه 09:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان188 

 

یکشنبه 14:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

2618108984899009اندودانتیکس نظری 4 دوشنبه 13:00 تا 15:00 کمال امینی189 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

2618108984899009اندودانتیکس نظری 4 دوشنبه 13:00 تا 15:00 کمال امینی190 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

2618108984899009اندودانتیکس نظری 4 دوشنبه 13:00 تا 15:00 کمال امینی191 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

ایمنی شناسی و میکروب 

شناسی دهان
2618110078899016 شنبه 08:00 تا 10:00 آرزو طهمورث پور192 

بافت شناسی و جنین 

شناسی دهان و فک و صورت
2618110792899017 یکشنبه 17:00 تا 18:00 نادر کلباسی غروی193 

EBD 2618127997899018روش تحقیق و شنبه 10:00 تا 12:00 نصراله بشردوست194 

2618132240899019ژورنال کلب ) 1 ( سه شنبه 13:00 تا 14:00 پریسا رنجبریان195 

2618132243899011ژورنال کلب ) 4 ( چهارشنبه 08:00 تا 09:00 کمال امینی196 

2618132245899004ژورنال کلب ) 6 ( سه شنبه 13:00 تا 14:00 مریم زارع جهرمی197 

سمینار بین بخشی ) ترمیمی 

- پروتز(
2618133588899006 مرضا مالکی 198 

پوراصفهانی

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

2618139441899020فارماکولوژی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ساسان زندی اصفهان199 

2618140842899013فوریتهای پزشکی شنبه 08:00 تا 09:00 مریم زارع جهرمی200 

2618141359899021فیزیولوژی و بیولوژی دهان شنبه 14:00 تا 15:00 مريم علمه201 

قوانین پزشکی و اخلق حرفه 

ای
2618142313899025 سه شنبه 08:00 تا 11:00 آرش قدوسی202 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
2618150081899012 یکشنبه 09:00 تا 12:00 مرجان حسینی203 

2618162644899022کنترل عفونت و ایمنی بیمار سه شنبه 15:00 تا 18:00 مرضا ساعی204 

2618162693899023اندودانتیکس نظری 1 دوشنبه 09:00 تا 12:00 مریم زارع جهرمی205 

2618162738899002اندودانتیکس نظری 6 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم زارع جهرمی206 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1432

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2618162738899002اندودانتیکس نظری 6 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم زارع جهرمی207 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

2618162738899002اندودانتیکس نظری 6 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم زارع جهرمی208 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

2618162738899002اندودانتیکس نظری 6 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم زارع جهرمی209 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

2618162738899002اندودانتیکس نظری 6 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم زارع جهرمی210 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

2618162738899002اندودانتیکس نظری 6 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم زارع جهرمی211 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

2618162771899003اندودانتیکس عملی 6 یکشنبه 09:00 تا 12:00 مریم زارع جهرمی212 

2618162780899005پایان نامه 5  213

)TMJ )1 2634100643905028اختللت یکشنبه 10:00 تا 12:00 رضا دارابی214 

2634108612905021آناتومی سر و گردن کاربردی مجواد سعیدی 215 

بروجنی

شنبه 15:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1532

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2634109963905029ایمپلنت عملی 1 - ب چهارشنبه 10:00 تا 12:00 میثم مهابادی216 

2634109966905006ایمپلنت عملی 2 - ب سه شنبه 09:00 تا 11:00 میثم مهابادی217 

2634109968905030ایمپلنت نظری ) 2 ( شنبه 08:00 تا 09:00 منیره نیلی احمدآبادی218 

ایمنی شناسی و میکروب 

شناسی دهان
2634110078905010 شنبه 08:00 تا 10:00 آرزو طهمورث پور219 

2634111336905023بررسی مقالت پروتز پارسیل سه شنبه 08:00 تا 09:00 م آذریان220 

بررسی مقالت پروتزهای 

دندانی ) 2 (
2634111339905007 سه شنبه 08:00 تا 09:00 میثم مهابادی221 

2634113922905001پایان نامه 4  222

پروتز متحرک پارسیل نظری ) 

) 1
2634114558905011 یکشنبه 08:00 تا 09:00 رضا دارابی223 

پروتز متحرک عملی ) 1 ( ) 

پری کلینیک (
2634114560905012 دوشنبه 09:00 تا 12:00 رضا دارابی224 

پروتز متحرک عملی / 

ماگزیلوفاشیال ) 3 ( - ب
2634114563905024 سه شنبه 09:00 تا 12:00 مجتبی شاه طوسی225 

 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

پروتز متحرک عملی / 

ماگزیلوفاشیال ) 3 ( - ب
2634114563905024 سه شنبه 09:00 تا 12:00 مجتبی شاه طوسی226 

 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

پروتز متحرک عملی / 

ماگزیلوفاشیال ) 4 ( - ب
2634114565905004 شنبه 14:00 تا 16:00 منیره نیلی احمدآبادی227 

 

شنبه 16:00 تا 19:00 

پروتز متحرک عملی / 

ماگزیلوفاشیال ) 4 ( - ب
2634114565905004 شنبه 14:00 تا 16:00 منیره نیلی احمدآبادی228 

 

شنبه 16:00 تا 19:00 

پری کلینیک ماگزیلوفاشیال 

)1(
2634115176905026 دوشنبه 09:00 تا 12:00 میثم مهابادی229 

دندانپزشکی زیبایی ) 

) esthetic dentistry
2634125562905031 یکشنبه 13:00 تا 14:00 منیره نیلی احمدآبادی230 

EBD 2634127997905013روش تحقیق و یکشنبه 10:00 تا 12:00 نصراله بشردوست231 

سمینار ارایه مورد ) 1 ( ) 

case presentation ( - الف
2634133496905014 چهارشنبه 08:00 تا 09:00 م آذریان232 

سمینار ارایه مورد ) 2 ( ) 

Case Presentation ( - ب
2634133499905027 دوشنبه 08:00 تا 09:00 میثم مهابادی233 

سمینار ارایه مورد ) 3 ( ) 

case presentation ( - ب
2634133501905005 یکشنبه 08:00 تا 09:00 منیره نیلی احمدآبادی234 

2634139441905015فارماکولوژی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ساسان زندی اصفهان235 

2634139505905002فتوگرافی بالینی شنبه 13:00 تا 14:00 منیره نیلی احمدآبادی236 

قوانین پزشکی و اخلق حرفه 

ای
2634142313905020 سه شنبه 08:00 تا 11:00 آرش قدوسی237 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
2634150081905025 شنبه 09:00 تا 12:00 م آذریان238 

2634162644905016کنترل عفونت و ایمنی بیمار پنج شنبه 16:00 تا 19:00 امیرحسین کوثری239 

2634162780905008پایان نامه 5  240

2634177328905017پروتز ثابت نظری ) 1 ( چهارشنبه 09:00 تا 10:00 م آذریان241 

پروتز ثابت عملی ) 1 ( ) پری 

کلینیک (
2634177333905018 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 م آذریان242 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1632

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

پروتز ثابت عملی ) 1 ( ) پری 

کلینیک (
2634177333905018 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 م آذریان243 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 18:00 

پروتز ثابت عملی ) 1 ( ) پری 

کلینیک (
2634177333905018 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 م آذریان244 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 18:00 

2634177340905003پروتز ثابت عملی ) 4 ( -ب شنبه 09:00 تا 12:00 منیره نیلی احمدآبادی245 

2634177342905019پروتز متحرک کامل نظری ) 1 ( یکشنبه 09:00 تا 10:00 منیره نیلی احمدآبادی246 

2638101057898020ارایه مورد ) 1 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 احسان رفیعی247 

2638101061898015ارایه مورد ) 3 ( مهدی صاحب جمع 248 

اتابکی

چهارشنبه 16:00 تا 18:00 

2638101205898025ارتودانتیکس شنبه 18:00 تا 19:00 مسعود فیض بخش249 

2638108672898013آناتومی کاربردی مجواد سعیدی 250 

بروجنی

شنبه 15:00 تا 17:00 

2638108964898026اندودانتیکس چهارشنبه 08:00 تا 09:00 مریم زارع جهرمی251 

بافت شناسی و جنین 

شناسی
2638110791898001 حمیرا مردانی 252 

سامانی

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

2638111331898016بررسی مقالت ) 3 ( شنبه 13:00 تا 14:00 وحید اصفهانیان253 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

2638111331898016بررسی مقالت ) 3 ( شنبه 13:00 تا 14:00 وحید اصفهانیان254 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

2638113871898002پاتولوژی دهان و فک و صورت حمیرا مردانی 255 

سامانی

چهارشنبه 17:00 تا 18:00 

2638115169898022پریودنتولوژی نظری 3 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 شیرین زهرا فرهاد256 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

2638115169898022پریودنتولوژی نظری 3 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 شیرین زهرا فرهاد257 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

2638115172898007پری کلینیک پریودانتیکس یکشنبه 10:00 تا 12:00 شیرین امینی سدهء258 

EBD 2638127997898011روش تحقیق و شنبه 10:00 تا 12:00 نصراله بشردوست259 

2638139474898003فارماکولوژی کاربردی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ساسان زندی اصفهان260 

2638141359898009فیزیولوژی و بیولوژی دهان شنبه 14:00 تا 15:00 مريم علمه261 

قوانین پزشکی و اخلق حرفه 

ای
2638142313898006 سه شنبه 08:00 تا 11:00 آرش قدوسی262 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
2638150081898023 شنبه 09:00 تا 12:00 شیرین امینی سدهء263 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
2638150081898023 شنبه 09:00 تا 12:00 شیرین امینی سدهء264 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

2638161576898017کلینیک ایمپلنت ) 2 ( شنبه 09:00 تا 12:00 وحید اصفهانیان265 

 

شنبه 14:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1732

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2638161576898017کلینیک ایمپلنت ) 2 ( شنبه 09:00 تا 12:00 وحید اصفهانیان266 

 

شنبه 14:00 تا 17:00 

2638161577898012کلینیک پریودنتولوژی ) 1 ( یکشنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء267 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

2638161577898012کلینیک پریودنتولوژی ) 1 ( یکشنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء268 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

2638161577898012کلینیک پریودنتولوژی ) 1 ( یکشنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء269 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

2638161577898012کلینیک پریودنتولوژی ) 1 ( یکشنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء270 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

2638161577898012کلینیک پریودنتولوژی ) 1 ( یکشنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء271 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

2638161579898024کلینیک پریودنتولوژی ) 3 ( شنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء272 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1832

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2638161579898024کلینیک پریودنتولوژی ) 3 ( شنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء273 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2638161579898024کلینیک پریودنتولوژی ) 3 ( شنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء274 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2638161579898024کلینیک پریودنتولوژی ) 3 ( شنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء275 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2638161579898024کلینیک پریودنتولوژی ) 3 ( شنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء276 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2638161579898024کلینیک پریودنتولوژی ) 3 ( شنبه 14:00 تا 18:00 شیرین امینی سدهء277 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

2638162644898008کنترل عفونت و ایمنی بیمار پنج شنبه 16:00 تا 19:00 پیمان ضیاء278 

2638207097895015پایان نامه 3  279

2638207097898021پایان نامه 3  280

2638207097899010پایان نامه 3  281

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1932

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

2690111329904017بررسی مقالت ) 1 ( سه شنبه 08:00 تا 09:00 افشین یادگاری نائینی282 

2690118925904018تشریح تنه و اندام ها مجواد سعیدی 283 

بروجنی

چهارشنبه 14:00 تا 16:00 

2690118928904018تشریح سر و گردن مجواد سعیدی 284 

بروجنی

چهارشنبه 16:00 تا 18:00 

269015694690415کارآموزی جراحی عمومی  285

2690177030904012سمینار بین بخشی ایمپلنت یکشنبه 08:00 تا 09:00 آرش گلستانه286 

2690177044904013کارآموزی بیماریهای داخلی  287

کارآموزی بیماریهای قلب و 

عروق
2690177046904014  288

2690177051904011جراحی عمومی  289

2690177085904021جراحی دهان دوشنبه 08:00 تا 09:00 افشین یادگاری نائینی290 

2690177088904022عفونت چهارشنبه 08:00 تا 09:00 حسن مومنی291 

2690177100904023تروما چهارشنبه 13:00 تا 14:00 حسن مومنی292 

مفصل گیجگاهی فکی و 

دردهای مزمن دهانی-صورتی
26901771159004001 شنبه 13:00 تا 14:00 حسن مومنی293 

2690177127904016رساله تخصصی ) 1 (  294

Case ( )1( ارایه مورد

)Presentation
2702101058896013 پروین میرزا کوچکی 295 

بروجنی

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

ارایه مورد بر مبنای شواهد 

Evidence Based
2702101068896001 شنبه 08:00 تا 09:00 مهرداد کاظمیان296 

آشنایی با سیستم های 

ترمیم ریختگی ماشینی 

CAD/CAM

2702104048896002 چهارشنبه 08:00 تا 09:00 مهرداد برکتین297 

آشنایی با لیزر در 

دندانپزشکی ترمیمی
2702104203896004 سه شنبه 08:00 تا 09:00 امیرمنصور شیرانی298 

2702111343896011بررسی مقالت ترمیمی ) 3 ( پروین میرزا کوچکی 299 

بروجنی

یکشنبه 14:00 تا 17:00 

2702111345896005بررسی مقالت ترمیمی ) 5 ( چهارشنبه 15:00 تا 18:00 مهرداد برکتین300 

2702113922896009پایان نامه 4  301

2702115173896018پری کلینیک ترمیمی ) 1 ( مرضا مالکی 302 

پوراصفهانی

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 17:00 

2702115173896018پری کلینیک ترمیمی ) 1 ( مرضا مالکی 303 

پوراصفهانی

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 17:00 

تشخیص و طرح درمان در 

ترمیمی
2702118915896019 مرضا مالکی 304 

پوراصفهانی

شنبه 08:00 تا 09:00 

دندانپزشکی ترمیمی عملی 

)3(
2702125527896014 دوشنبه 09:00 تا 12:00 مهرداد کاظمیان305 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

دندانپزشکی ترمیمی عملی 

)3(
2702125527896014 دوشنبه 09:00 تا 12:00 مهرداد کاظمیان306 

 

دوشنبه 14:00 تا 18:00 

دندانپزشکی ترمیمی عملی ) 

) 5
2702125531896006 مرضا مالکی 307 

پوراصفهانی

شنبه 09:00 تا 12:00 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

دندانپزشکی ترمیمی عملی ) 

) 5
2702125531896006 مرضا مالکی 308 

پوراصفهانی

شنبه 09:00 تا 12:00 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2032

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

دندانپزشکی ترمیمی 

نظری)1(
2702125532896020 یکشنبه 08:00 تا 10:00 لیل پیشه ور اصفهانی309 

2702125560896012دندانپزشکی زیبایی ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 سیده آلء شرفی310 

2702125561896003دندانپزشکی زیبایی ) 3 ( چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مهرداد کاظمیان311 

EBD 2702127997896021روش تحقیق و شنبه 10:00 تا 12:00 نصراله بشردوست312 

شناخت پوسیدگی و میکروبها 

در رابطه با پوسیدگی ) 1 (
2702135744896022 یکشنبه 10:00 تا 12:00 لیل پیشه ور اصفهانی313 

2702138563896008طلی مستقیم ) چسبنده ( چهارشنبه 18:00 تا 19:00 مهرداد برکتین314 

2702139441896023فارماکولوژی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ساسان زندی اصفهان315 

قوانین پزشکی و اخلق حرفه 

ای
2702142313896016 سه شنبه 08:00 تا 11:00 آرش قدوسی316 

2702149718896024مرفولوژی دندانی پروین میرزا کوچکی 317 

بروجنی

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
2702150081896015 پروین میرزا کوچکی 318 

بروجنی

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 3 (
2702150082896007 سه شنبه 14:00 تا 18:00 سارا قلیزاده319 

2702151954896025مواد دندانی مقدماتی ) 1 ( مرضا مالکی 320 

پوراصفهانی

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

2702162780896010پایان نامه 5  321

2702176918896017ایمنی بیمار و کنترل عفونت مرضا مالکی 322 

پوراصفهانی

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

2702207097896016پایان نامه 3  323

27022070979050001پایان نامه 3  324

2707101059895010ارایه مورد ) 2 ( هاجر عطارزاده 325 

جوزدانی

شنبه 17:00 تا 19:00 

2707101063895002ارایه مورد ) 4 ( داوود قاسمی 326 

تودشکچوئی

شنبه 13:00 تا 15:00 

2707101216895009ارتودانتیکس عملی )3( یکشنبه 17:00 تا 19:00 مرضا قاضی327 

2707111331895006بررسی مقالت ) 3 ( یکشنبه 08:00 تا 09:00 شهرزاد جوادی نژاد328 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

2707111331895006بررسی مقالت ) 3 ( یکشنبه 08:00 تا 09:00 شهرزاد جوادی نژاد329 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

2707111333895003بررسی مقالت ) 5 ( داوود قاسمی 330 

تودشکچوئی

شنبه 15:00 تا 16:00 

پژوهش در دندانپزشکی 

اجتماعی ) 1 (
2707115209895008 یکشنبه 15:00 تا 17:00 شهرزاد جوادی نژاد331 

تشریح کاربردی سر و گردن در 

کودکان
2707118969895016 مجواد سعیدی 332 

بروجنی

شنبه 15:00 تا 17:00 

درمان کودکان با نیازهای 

خاص ) 1 (
2707125291895005 یکشنبه 09:00 تا 12:00 شهرزاد جوادی نژاد333 

دندانپزشکی کودکان عملی ) 

) 1
2707125577895017 دوشنبه 09:00 تا 12:00 شهرزاد جوادی نژاد334 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

دندانپزشکی کودکان عملی ) 

) 1
2707125577895017 دوشنبه 09:00 تا 12:00 شهرزاد جوادی نژاد335 

 

چهارشنبه 09:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2132

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

دندانپزشکی کودکان عملی ) 

) 4
2707125583895014 داوود قاسمی 336 

تودشکچوئی

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

دندانپزشکی کودکان عملی ) 

) 4
2707125583895014 داوود قاسمی 337 

تودشکچوئی

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

دندانپزشکی کودکان عملی ) 

) 6
2707125585895001 داوود قاسمی 338 

تودشکچوئی

شنبه 09:00 تا 12:00 

دندانپزشکی کودکان نظری  

)1(
27071255868950018 داوود قاسمی 339 

تودشکچوئی

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

دندانپزشکی کودکان نظری ) 

) 4
2707125589895012 شنبه 09:00 تا 12:00 رویا فروغی ابری340 

2707127342895023روانشناسی کودک منصوره بهرامی 341 

پوراصفهانی

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

EBD 2707127997895019روش تحقیق و شنبه 10:00 تا 12:00 نصراله بشردوست342 

2707132217895020ژنتیک و کاربرد تحقیقاتی در آن مریم استادشریف 343 

معمار

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

2707136924895013ضایعات دهانی در کودکان شنبه 08:00 تا 09:00 رویا فروغی ابری344 

2707141359895021فیزیولوژی و بیولوژی دهان شنبه 14:00 تا 15:00 مريم علمه345 

قوانین پزشکی و اخلق حرفه 

ای
2707142313895022 سه شنبه 08:00 تا 11:00 آرش قدوسی346 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
2707150081895007 چهارشنبه 14:00 تا 18:00 شهرزاد جوادی نژاد347 

کارگاه تجویز منطقی داروها در 

دندانپزشکی کودکان
2707159401895011 هاجر عطارزاده 348 

جوزدانی

شنبه 14:00 تا 17:00 

27071626449050001کنترل عفونت و ایمنی بیمار چهارشنبه 15:00 تا 18:00 آناهیتا هراتیان349 

2707162780895004پایان نامه 5  350

case ( ارایه مورد

persentation ( 5
4887101065902001 دوشنبه 14:00 تا 18:00 فاطمه رشیدی میبدی351 

بررسی مقالت ) 5 ( - ژورنال 

کلب
4887111333902002 چهارشنبه 08:00 تا 09:00 فاطمه رشیدی میبدی352 

4887113215902003بیماریهای دهان ) 6 ( چهارشنبه 14:00 تا 18:00 امیرمنصور شیرانی353 

4887113839902004پاپان نامه  354

4910132141898005ژنتیک در پريودانتیکس مریم استادشریف 355 

معمار

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

میکروب شناسي کاربردي 

دهان
4910152759898004 شنبه 08:00 تا 10:00 آرزو طهمورث پور356 

4910162780898018پايان نامه 5  357

4911110589904003بازسازی بافت نرم و سخت سه شنبه 14:00 تا 17:00 افشین یادگاری نائینی358 

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 3
4911121858904010 سه شنبه 09:00 تا 12:00 افشین یادگاری نائینی359 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 18:00 

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 3
4911121858904010 سه شنبه 09:00 تا 12:00 افشین یادگاری نائینی360 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2232

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 3
4911121858904010 سه شنبه 09:00 تا 12:00 افشین یادگاری نائینی361 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 18:00 

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 5
4911121860904001 شنبه 09:00 تا 12:00 حسن مومنی362 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 5
4911121860904001 شنبه 09:00 تا 12:00 حسن مومنی363 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 5
4911121860904001 شنبه 09:00 تا 12:00 حسن مومنی364 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

جراحی دهان و فک و صورت 

عملی 5
4911121860904001 شنبه 09:00 تا 12:00 حسن مومنی365 

 

شنبه 14:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 18:00 

شکاف لب و کام و 

ناهنجاریهای مادرزادی و 

سندرم ها

4911136096904004 یکشنبه 09:00 تا 12:00 آرش گلستانه366 

4911177129904007رساله تخصصی ) 2 (  367

4911177131904002رساله تخصصی ) 4 (  368

4911178084904005جراحی پلستیک و ترمیمی  369

جراحی های استیک و 

فانکشنال
4911178135904009 یکشنبه 13:00 تا 18:00 آرش گلستانه370 

کنفرانس آسیب شناسی 

CPC( 1 ( بالینی
4911178142904008 آتوسا امین زاده 371 

گوهری

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

case () 5( ارایه مورد

)presentation
4916101066901001 شنبه 09:00 تا 12:00 آزاده ترک زاده372 

4916104860901016اصول ایمپلنت های دندانی یکشنبه 13:00 تا 14:00 شیرین امینی سدهء373 

اصول تکنیک های اختصاصی 

 MRI. ( تصویربرداری

) Sono,CT,CBCT

4916105108901009 دوشنبه 13:00 تا 14:00 روشنک غفاری374 

4916111329901022بررسی مقالت ) 1 ( چهارشنبه 08:00 تا 09:00 نگین خسروي375 

4916111332901012بررسی مقالت ) 4 ( شنبه 13:00 تا 14:00 نسیم جعفری پزوه376 

4916111334901007بررسی مقالت ) 6 ( دوشنبه 08:00 تا 09:00 روشنک غفاری377 

4916118928901023تشریح سر و گردن مجواد سعیدی 378 

بروجنی

شنبه 15:00 تا 17:00 

4916119081901013تصویربرداری سر و گردن ) 1 ( پنج شنبه 13:00 تا 19:00 آذر اسلمی منوچهری379 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2332

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

4916119083901002تصویربرداری سر و گردن ) 3 (  380

4916119439901024تفسیر ضایعات عملی ) 1 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 نگین خسروي381 

 

چهارشنبه 14:00 تا 16:00 

4916119439901024تفسیر ضایعات عملی ) 1 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 نگین خسروي382 

 

چهارشنبه 14:00 تا 16:00 

4916119442901010تفسیر ضایعات عملی ) 4 ( دوشنبه 14:00 تا 18:00 روشنک غفاری383 

4916119444901003تفسیر ضایعات عملی ) 6 ( شنبه 14:00 تا 18:00 آزاده ترک زاده384 

4916119445901025تفسیر ضایعات نظری ) 1 ( دوشنبه 09:00 تا 12:00 آزاده ترک زاده385 

4916119448901020تفسیر ضایعات نظری ) 4 ( چهارشنبه 15:00 تا 19:00 نسیم جعفری پزوه386 

4916119450901005تفسیر ضایعات نظری ) 6 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 آزاده ترک زاده387 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

4916119450901005تفسیر ضایعات نظری ) 6 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 آزاده ترک زاده388 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

4916121854901015جراحی دهان و فک و صورت پنج شنبه 08:00 تا 10:00 حسن مومنی389 

رادیوگرافی خارج دهانی - 

عملی ) 3 (
4916126045901018 یکشنبه 14:00 تا 16:00 روشنک غفاری390 

رادیوگرافی خارج دهانی - 

عملی ) 5 (
4916126047901006 دوشنبه 09:00 تا 12:00 روشنک غفاری391 

4916126048901026رادیوگرافی داخل دهانی دوشنبه 08:00 تا 09:00 آزاده ترک زاده392 

رادیوگرافی داخل دهانی - 

عملی ) 1 (
4916126049901027 سه شنبه 10:00 تا 12:00 نسیم جعفری پزوه393 

EBD 4916127997901028روش تحقیق و شنبه 10:00 تا 12:00 نصراله بشردوست394 

4916133723901029سمینار داخلی بخشی 1 سه شنبه 14:00 تا 16:00 آذر اسلمی منوچهری395 

4916133726901019سمینار داخلی بخشی 4 یکشنبه 16:00 تا 18:00 نسیم جعفری پزوه396 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 2 (
4916150081901014 شنبه 14:00 تا 18:00 نسیم جعفری پزوه397 

مشارکت در آموزش 

دانشجویان ) 4 (
4916150083901004 یکشنبه 14:00 تا 18:00 آزاده ترک زاده398 

4916162780901008پایان نامه 5  399

Applied  ( آناتومی کاربردی

) Anatomy
4916177389901011 شنبه 08:00 تا 09:00 آزاده ترک زاده400 

Case  () 3( ارایه مورد

) Presentation
4916177392901017 شنبه 09:00 تا 12:00 نسیم جعفری پزوه401 

4916207097901021پايان نامه 3  402

49162070979010211پايان نامه 3  403

5326100280182006اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 1 کلس 711شنبه 13:00 تا 14:00 نصراله بشردوست404 

5326101215182201ارتودانتیکس عملی2 یکشنبه 11:00 تا 12:00 مهدی رفیعی405 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

5326101215182201ارتودانتیکس عملی2 یکشنبه 11:00 تا 12:00 مهدی رفیعی406 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

5326101215182202ارتودانتیکس عملی2 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 مرضا قاضی407 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2432

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5326101215182202ارتودانتیکس عملی2 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 مرضا قاضی408 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

5326101216182166ارتودانتیکس عملی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا ساعی409 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326101216182166ارتودانتیکس عملی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا ساعی410 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326101216182167ارتودانتیکس عملی 3 یکشنبه 09:00 تا 11:00 مهدی رفیعی411 

5326101216182168ارتودانتیکس عملی 3 شنبه 09:00 تا 11:00 مرضا ساعی412 

5326101217182141ارتودانتیکس عملی 4 سه شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا قاضی413 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

5326101217182141ارتودانتیکس عملی 4 سه شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا قاضی414 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

5326101217182142ارتودانتیکس عملی 4 دوشنبه 14:00 تا 16:00 مرضا قاضی415 

5326101217182143ارتودانتیکس عملی 4 دوشنبه 16:00 تا 18:00 مرضا قاضی416 

5326101217182144ارتودانتیکس عملی 4 سه شنبه 14:00 تا 16:00 مهدی رفیعی417 

5326101217183144ارتودانتیکس عملی 4 سه شنبه 14:00 تا 16:00 مرضا قاضی418 

آسیب شناسی عمومی 

نظری
5326103717182724 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا کسايي کوپايي419 

 

پنج شنبه 10:00 تا 10:30 

آسیب شناسی عمومی 

نظری
5326103717182724 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا کسايي کوپايي420 

 

پنج شنبه 10:00 تا 10:30 

آسیب شناسی عمومی 

نظری
5326103717182747 جمعه 08:00 تا 10:00 زهرا کسايي کوپايي421 

 

جمعه 10:00 تا 10:30 

کلس 102

آسیب شناسی عمومی 

نظری
5326103717182747 جمعه 08:00 تا 10:00 زهرا کسايي کوپايي422 

 

جمعه 10:00 تا 10:30 

کلس 102

5326107003182708اقتصاد سلمت کلس 85شنبه 17:00 تا 19:00 م محسنی423 

آموزش مهارت های ارتباطی 

بالینی
5326108397182719 سه شنبه 15:00 تا 17:00 نادر کلباسی غروی424 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 107

آموزش مهارت های ارتباطی 

بالینی
5326108397182719 سه شنبه 15:00 تا 17:00 نادر کلباسی غروی425 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 107

5326108974182003اندودانتیکس نظری 2 کلس 711سه شنبه 08:00 تا 09:00 مریم زارع جهرمی426 

5326108999182160اندودانتیکس عملی 2 دوشنبه 09:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان427 

5326108999182161اندودانتیکس عملی 2 سه شنبه 09:00 تا 12:00 کمال امینی428 

5326108999182162اندودانتیکس عملی 2 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان429 

5326108999182320اندودانتیکس عملی 2 پنج شنبه 14:00 تا 17:00 مریم زارع جهرمی430 

5326109000182125اندودانتیکس عملی 3 یکشنبه 16:00 تا 18:00 مرجان حسینی431 

5326109000182126اندودانتیکس عملی 3 یکشنبه 14:00 تا 16:00 مرجان حسینی432 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2532

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5326109000182127اندودانتیکس عملی 3 یکشنبه 11:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان433 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

5326109000182127اندودانتیکس عملی 3 یکشنبه 11:00 تا 12:00 پریسا رنجبریان434 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

5326109000182128اندودانتیکس عملی 3 یکشنبه 09:00 تا 11:00 پریسا رنجبریان435 

5326109000182321اندودانتیکس عملی 3 پنج شنبه 14:00 تا 17:00 مریم زارع جهرمی436 

انگل شناسی و قارچ 

شناسی
5326109531182738  437

5326109969182116ایمپلنت های دندانی عملی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 میثم مهابادی438 

5326109971182002ایمپلنت های دندانی نظری دوشنبه 13:00 تا 14:00 میثم مهابادی439 

5326110065182741ایمنی شناسی عملی آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژیشنبه 15:00 تا 16:00 آرزو طهمورث پور440 

5326110065182751ایمنی شناسی عملی آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژیشنبه 17:00 تا 18:00 آرزو طهمورث پور441 

5326110065182752ایمنی شناسی عملی آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژیشنبه 13:00 تا 14:00 آرزو طهمورث پور442 

5326110065182753ایمنی شناسی عملی آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژیپنج شنبه 11:00 تا 12:00 آرزو طهمورث پور443 

5326110073182722ایمنی شناسی نظری شنبه 10:00 تا 12:00 آرزو طهمورث پور444 

 

شنبه 18:30 تا 19:00 

کلس 102

5326110073182722ایمنی شناسی نظری شنبه 10:00 تا 12:00 آرزو طهمورث پور445 

 

شنبه 18:30 تا 19:00 

کلس 102

5326110073182746ایمنی شناسی نظری دوشنبه 10:00 تا 12:00 آرزو طهمورث پور446 

 

دوشنبه 18:30 تا 19:00 

کلس 101

5326110073182746ایمنی شناسی نظری دوشنبه 10:00 تا 12:00 آرزو طهمورث پور447 

 

دوشنبه 18:30 تا 19:00 

کلس 101

5326110874182712باکتری شناسی عملی  آزمایشگاه انگل شناسی و یکشنبه 13:00 تا 15:00 آرزو طهمورث پور448 

میکروب شناسی

5326110874182713باکتری شناسی عملی  آزمایشگاه انگل شناسی و یکشنبه 15:00 تا 17:00 آرزو طهمورث پور449 

میکروب شناسی

5326110874182743باکتری شناسی عملی  آزمایشگاه انگل شناسی و سه شنبه 17:00 تا 19:00 آرزو طهمورث پور450 

میکروب شناسی

5326110887182711باکتری شناسی نظری یکشنبه 09:00 تا 10:00 آرزو طهمورث پور451 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 107

5326110887182711باکتری شناسی نظری یکشنبه 09:00 تا 10:00 آرزو طهمورث پور452 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 107

بیماریهای دهان وتشخیص 

عملی 3
5326113231182199 شنبه 09:00 تا 11:00 مريم علمه453 

بیماریهای دهان وتشخیص 

عملی 3
5326113231182200 شنبه 11:00 تا 12:00 مجید عطاری454 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

بیماریهای دهان وتشخیص 

عملی 3
5326113231182200 شنبه 11:00 تا 12:00 مجید عطاری455 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326113261182149بیماریهای سیستمیک 4 سه شنبه 14:00 تا 16:00 مريم علمه456 

5326113261182150بیماریهای سیستمیک 4 سه شنبه 16:00 تا 18:00 مريم علمه457 

5326113261182151بیماریهای سیستمیک 4 شنبه 14:00 تا 16:00 فاطمه سهیلی پور458 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس
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تاریخ:
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175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5326113261182152بیماریهای سیستمیک 4 شنبه 16:00 تا 18:00 امیرمنصور شیرانی459 

5326113618182730بیوشیمی عملی آزمایشگاه بیوشیمیدوشنبه 13:00 تا 15:00 غلمرضا قلمکاری460 

5326113618182740بیوشیمی عملی آزمایشگاه بیوشیمیدوشنبه 15:00 تا 17:00 غلمرضا قلمکاری461 

5326113618182750بیوشیمی عملی آزمایشگاه بیوشیمیدوشنبه 17:00 تا 19:00 غلمرضا قلمکاری462 

5326113668182733بیوشیمی نظری یکشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا قلمکاری463 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 85

5326113668182733بیوشیمی نظری یکشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا قلمکاری464 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 85

5326114521182121پروتز های پارسیل عملی 2 سه شنبه 18:00 تا 19:00 بهرام مجیدی465 

5326114521182122پروتز های پارسیل عملی 2 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 اکرم گوهری فر466 

5326114521182123پروتز های پارسیل عملی 2 چهارشنبه 18:00 تا 19:00 مجتبی شاه طوسی467 

5326114521182124پروتز های پارسیل عملی 2 شنبه 18:00 تا 19:00 اکرم گوهری فر468 

5326114578182207پروتزهای پارسیل عملی 1 شنبه 14:00 تا 18:00 بهرام مجیدی469 

5326114578182208پروتزهای پارسیل عملی 1 یکشنبه 14:00 تا 18:00 امیرحسین کوثری470 

5326114582182175پروتزهای ثابت عملی 1 شنبه 14:00 تا 18:00 امیرحسین کوثری471 

5326114582182176پروتزهای ثابت عملی 1 چهارشنبه 14:00 تا 18:00 بهرام مجیدی472 

5326114582182177پروتزهای ثابت عملی 1 دوشنبه 09:00 تا 12:00 بهرام مجیدی473 

5326114583182145پروتزهای ثابت عملی 2 سه شنبه 09:00 تا 12:00 بهرام مجیدی474 

5326114583182146پروتزهای ثابت عملی 2 دوشنبه 09:00 تا 12:00 اکرم گوهری فر475 

5326114583182147پروتزهای ثابت عملی 2 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 امیرحسین کوثری476 

5326114583182148پروتزهای ثابت عملی 2 شنبه 09:00 تا 12:00 اکرم گوهری فر477 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

عملی
5326114588182110 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 فرهاد اسماعیلی478 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

عملی
5326114588182110 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 فرهاد اسماعیلی479 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

عملی
5326114588182111 یکشنبه 09:00 تا 12:00 امیرم مهابادی480 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

عملی
5326114588182111 یکشنبه 09:00 تا 12:00 امیرم مهابادی481 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

عملی
5326114588182112 سه شنبه 09:00 تا 12:00 مرضا عسگری جزی482 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

عملی
5326114588182112 سه شنبه 09:00 تا 12:00 مرضا عسگری جزی483 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

5326114602182203پروتزهای کامل عملی 2 سه شنبه 14:00 تا 18:00 بهرام مجیدی484 

5326114602182204پروتزهای کامل عملی 2 یکشنبه 09:00 تا 12:00 غلمرضا طباخیان485 

5326115146182294پریودانتیکس عملی 1 یکشنبه 14:00 تا 16:00 پیمان ضیاء486 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي دندانپزشکي

5326115146182295پریودانتیکس عملی 1 یکشنبه 16:00 تا 18:00 پیمان ضیاء487 

5326115146182296پریودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 14:00 تا 16:00 نسیم فرخانی488 

5326115146182297پریودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 16:00 تا 18:00 نسیم فرخانی489 

5326115149182163پریودانتیکس عملی 3 شنبه 09:00 تا 11:00 شیرین زهرا فرهاد490 

5326115149182164پریودانتیکس عملی 3 سه شنبه 09:00 تا 11:00 شیرین امینی سدهء491 

5326115149182165پریودانتیکس عملی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 شیرین زهرا فرهاد492 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326115149182165پریودانتیکس عملی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 شیرین زهرا فرهاد493 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326115151182129پریودانتیکس عملی 4 چهارشنبه 09:00 تا 11:00 احسان رفیعی494 

5326115151182130پریودانتیکس عملی 4 سه شنبه 09:00 تا 11:00 نسیم فرخانی495 

5326115151182131پریودانتیکس عملی 4 دوشنبه 09:00 تا 11:00 احسان رفیعی496 

5326115151182132پریودانتیکس عملی 4 دوشنبه 11:00 تا 12:00 احسان رفیعی497 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

5326115151182132پریودانتیکس عملی 4 دوشنبه 11:00 تا 12:00 احسان رفیعی498 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

5326115155182011پریودانتیکس نظری 3 کلس 711شنبه 08:00 تا 09:00 شیرین امینی سدهء499 

تروماتولوژی دهان و فک و 

صورت
5326118847182010 داوود قاسمی 500 

تودشکچوئی

کلس 102دوشنبه 08:00 تا 09:00 

5326119275182707تغذیه در سلمت دهان کلس 102چهارشنبه 15:00 تا 16:00 زهرا مقصودی501 

جراحی دهان، فک و صورت 

عملی 2
5326121844182248 دوشنبه 14:00 تا 16:00 مسعود وطنی502 

جراحی دهان، فک و صورت 

عملی 2
5326121844182249 دوشنبه 16:00 تا 18:00 مسعود وطنی503 

جراحی دهان، فک و صورت 

عملی 2
5326121844182250 چهارشنبه 14:00 تا 16:00 مهدی ابریشمی504 

جراحی دهان، فک و صورت 

عملی 2
5326121844182251 چهارشنبه 16:00 تا 18:00 مهدی ابریشمی505 

جراحی دهان، فک وصورت 

عملی 3
5326121845182190 سه شنبه 09:00 تا 12:00 غلمرضا شهسواری506 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان، فک وصورت 

عملی 3
5326121845182190 سه شنبه 09:00 تا 12:00 غلمرضا شهسواری507 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان، فک وصورت 

عملی 3
5326121845182191 دوشنبه 09:00 تا 12:00 مسعود وطنی508 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان، فک وصورت 

عملی 3
5326121845182191 دوشنبه 09:00 تا 12:00 مسعود وطنی509 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان ، فک و صورت 

عملی 4
5326121859182172 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 داود داوري510 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان ، فک و صورت 

عملی 4
5326121859182172 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 داود داوري511 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2832

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

جراحی دهان ، فک و صورت 

عملی 4
5326121859182173 شنبه 09:00 تا 12:00 غلمرضا شهسواری512 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان ، فک و صورت 

عملی 4
5326121859182173 شنبه 09:00 تا 12:00 غلمرضا شهسواری513 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان ، فک و صورت 

عملی 4
5326121859182174 یکشنبه 09:00 تا 12:00 مهدی ابریشمی514 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

جراحی دهان ، فک و صورت 

عملی 4
5326121859182174 یکشنبه 09:00 تا 12:00 مهدی ابریشمی515 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

حاکمیت خدمات بالینی و 

بهبود کیفیت خدمات سلمت 

دهان

5326122405182007 چهارشنبه 13:00 تا 14:00 دانوش دهقانیان516 

5326125257182104درمان جامع دندانپزشکی 1 یکشنبه 09:00 تا 12:00 پیمان ضیاء517 

5326125257182105درمان جامع دندانپزشکی 1 دوشنبه 09:00 تا 12:00 سارا قلیزاده518 

5326125257182106درمان جامع دندانپزشکی 1 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 وحید اصفهانیان519 

5326125258182107درمان جامع دندانپزشکی 2 شنبه 14:00 تا 18:00 پیمان ضیاء520 

5326125258182108درمان جامع دندانپزشکی 2 آرمین خسروي 521 

بروجني

سه شنبه 14:00 تا 18:00 

5326125258182109درمان جامع دندانپزشکی 2 دوشنبه 14:00 تا 18:00 سیده آلء شرفی522 

5326125527182137دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 شنبه 09:00 تا 11:00 مهرداد کاظمیان523 

5326125527182138دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 مهرداد کاظمیان524 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326125527182138دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 مهرداد کاظمیان525 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

5326125527182139دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 یکشنبه 09:00 تا 11:00 سارا قلیزاده526 

5326125527182140دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 یکشنبه 11:00 تا 12:00 سارا قلیزاده527 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

5326125527182140دندانپزشکی ترمیمی عملی 3 یکشنبه 11:00 تا 12:00 سارا قلیزاده528 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

5326125533182017دندانپزشکی ترمیمی نظری 2 دوشنبه 13:00 تا 14:00 مهرداد کاظمیان529 

5326125540182016دندانپزشکی تشخیصی 4 شنبه 13:00 تا 14:00 آزاده ترک زاده530 

5326125543182012دندانپزشکی تشخیصی 6 یکشنبه 08:00 تا 09:00 نادر کلباسی غروی531 

5326125545182009دندانپزشکی تشخیصی 7 سه شنبه 13:00 تا 14:00 رضا دارابی532 

5326125563182342دندانپزشکی قانونی چهارشنبه 08:00 تا 09:00 آرش قدوسی533 

5326125580182169دندانپزشکی کودکان عملی 2 سه شنبه 09:00 تا 12:00 شهرزاد جوادی نژاد534 

5326125580182170دندانپزشکی کودکان عملی 2 شنبه 14:00 تا 18:00 مریم ابراهیمیان535 

5326125580182171دندانپزشکی کودکان عملی 2 دوشنبه 14:00 تا 18:00 مریم ابراهیمیان536 

5326125581182133دندانپزشکی کودکان عملی 3 دوشنبه 09:00 تا 12:00 مریم ابراهیمیان537 

5326125581182134دندانپزشکی کودکان عملی 3 هاجر عطارزاده 538 

جوزدانی

یکشنبه 09:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2932

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5326125581182135دندانپزشکی کودکان عملی 3 هاجر عطارزاده 539 

جوزدانی

شنبه 09:00 تا 12:00 

5326125581182136دندانپزشکی کودکان عملی 3 چهارشنبه 09:00 تا 12:00 رویا فروغی ابری540 

5326125581182340دندانپزشکی کودکان عملی 3 شنبه 14:00 تا 18:00 مریم ابراهیمیان541 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 3
5326126067182205 شنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری542 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 3
5326126067182205 شنبه 11:00 تا 12:00 آذر اسلمی منوچهری543 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

رادیولوژی دندان، فک و صورت 

عملی 3
5326126067182206 شنبه 09:00 تا 11:00 آذر اسلمی منوچهری544 

5326126307182178رساله پایان نامه 2  545

5326126308182153رساله پایان نامه 3  546

5326126309182113رساله پایان نامه 4  547

روانشناسی و مهارت های 

ارتباطی
5326127326182727 کلس 85یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام می548 

5326128824182005روشهای آمار زیستی کلس 102دوشنبه 19:00 تا 20:00 سمیه عباسی549 

5326132108182706ژنتیک انسانی مریم استادشریف 550 

معمار

کلس 106سه شنبه 10:00 تا 12:00 

5326133152182004سالمند شناسی چهارشنبه 13:00 تا 14:00 نادر کلباسی غروی551 

5326133390182728سلمت دهان و جامعه دوشنبه 10:00 تا 11:30 معلی ضیاء552 

 

جمعه 13:00 تا 14:00 

کلس 85

5326133390182728سلمت دهان و جامعه دوشنبه 10:00 تا 11:30 معلی ضیاء553 

 

جمعه 13:00 تا 14:00 

کلس 85

5326133392182717سلمت دهان و دخانیات کلس 55485 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 2
5326133402182195 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 دانوش دهقانیان555 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 2
5326133402182195 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 دانوش دهقانیان556 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 2
5326133402182196 چهارشنبه 09:00 تا 11:00 دانوش دهقانیان557 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 3
5326133403182101 هاجر شکرچی زاده 558 

اصفهانی

شنبه 09:00 تا 11:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 3
5326133403182102 هاجر شکرچی زاده 559 

اصفهانی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 3
5326133403182102 هاجر شکرچی زاده 560 

اصفهانی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی عملی 3
5326133403182103 دوشنبه 09:00 تا 11:00 دانوش دهقانیان561 

سلمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی نظری 2
5326133405182013 هاجر شکرچی زاده 562 

اصفهانی

کلس 85چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

5326138928182726علوم تشریحی1 مجواد سعیدی 563 

بروجنی

شنبه 09:00 تا 10:00 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 85

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3032

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5326138928182726علوم تشریحی1 مجواد سعیدی 564 

بروجنی

شنبه 09:00 تا 10:00 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 85

5326138928182726علوم تشریحی1 مجواد سعیدی 565 

بروجنی

شنبه 09:00 تا 10:00 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 85

5326138930182701علوم تشریحی 2 مجواد سعیدی 566 

بروجنی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 107

5326138930182701علوم تشریحی 2 مجواد سعیدی 567 

بروجنی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 107

5326138930182705علوم تشریحی 2 مجواد سعیدی 568 

بروجنی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 107

5326138930182705علوم تشریحی 2 مجواد سعیدی 569 

بروجنی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 107

5326138931182710علوم تشریحی 3 مجواد سعیدی 570 

بروجنی

دوشنبه 08:00 تا 09:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 106

5326138931182710علوم تشریحی 3 مجواد سعیدی 571 

بروجنی

دوشنبه 08:00 تا 09:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 106

5326138931182745علوم تشریحی 3 مجواد سعیدی 572 

بروجنی

دوشنبه 09:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 106

5326138931182745علوم تشریحی 3 مجواد سعیدی 573 

بروجنی

دوشنبه 09:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 106

5326141615182729فیزیک پزشکی دوشنبه 13:00 تا 13:30 شریفه شاهی574 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 102

5326141615182729فیزیک پزشکی دوشنبه 13:00 تا 13:30 شریفه شاهی575 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 102

5326145617182721مبانی مواد دندانی کلس 85سه شنبه 13:00 تا 14:00 سیده آلء شرفی576 

مبانی نور و لیرز در 

دندانپزشکی
5326145719182001 کلس 711پنج شنبه 13:00 تا 14:00 امیرمنصور شیرانی577 

مهندسی بافت و نانو بیومواد 

دندانی
5326151579182008 کلس 102یکشنبه 08:00 تا 09:00 پیمان ضیاء578 

5326154926182114نگارش علمی دوشنبه 11:00 تا 12:00 دانوش دهقانیان579 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

5326154926182114نگارش علمی دوشنبه 11:00 تا 12:00 دانوش دهقانیان580 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

5326154926182115نگارش علمی هاجر شکرچی زاده 581 

اصفهانی

سه شنبه 09:00 تا 12:00 

5326158110182702کاربرد رایانه در دندانپزشکی سه شنبه 16:00 تا 17:00 مرضیه قبادی پور582 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 85

5326158110182702کاربرد رایانه در دندانپزشکی سه شنبه 16:00 تا 17:00 مرضیه قبادی پور583 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 85

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3132

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5326161722182718کنترل عفونت شنبه 08:00 تا 10:00 نادر کلباسی غروی584 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

5326161722182718کنترل عفونت شنبه 08:00 تا 10:00 نادر کلباسی غروی585 

 

سه شنبه 18:00 تا 19:00 

5326162693182015اندودانتیکس نظری 1 دوشنبه 08:00 تا 09:00 فهیمه رضوی586 

آسیب شناسی عمومی 

عملی
5326176882182725 آزمایشگاه آناتومی، آسیب دوشنبه 13:00 تا 14:00 زهرا کسايي کوپايي587 

شناسی و بافت شناسی

آسیب شناسی عمومی 

عملی
5326176882182735 آزمایشگاه آناتومی، آسیب دوشنبه 17:00 تا 18:00 زهرا کسايي کوپايي588 

شناسی و بافت شناسی

آسیب شناسی عمومی 

عملی
5326176882182744 آزمایشگاه آناتومی، آسیب دوشنبه 15:00 تا 16:00 زهرا کسايي کوپايي589 

شناسی و بافت شناسی

آسیب شناسی عمومی 

عملی
5326176882182754 آزمایشگاه آناتومی، آسیب دوشنبه 16:00 تا 17:00 زهرا کسايي کوپايي590 

شناسی و بافت شناسی

آسیب شناسی دهان ،فک و 

صورت عملی 1
5326176895182290 آتوسا امین زاده 591 

گوهری

سه شنبه 09:00 تا 11:00 

آسیب شناسی دهان ،فک و 

صورت عملی 1
5326176895182291 حمیرا مردانی 592 

سامانی

چهارشنبه 09:00 تا 11:00 

آسیب شناسی دهان ،فک و 

صورت عملی 1
5326176895182292 آتوسا امین زاده 593 

گوهری

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

آسیب شناسی دهان ،فک و 

صورت عملی 1
5326176895182292 آتوسا امین زاده 594 

گوهری

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

آسیب شناسی دهان ،فک و 

صورت عملی 1
5326176895182293 حمیرا مردانی 595 

سامانی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

آسیب شناسی دهان ،فک و 

صورت عملی 1
5326176895182293 حمیرا مردانی 596 

سامانی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

5326177942182197اندودانتیکس عملی 1 چهارشنبه 14:00 تا 18:00 فهیمه رضوی597 

5326177942182198اندودانتیکس عملی 1 سه شنبه 14:00 تا 18:00 مرجان حسینی598 

پروتزهای دندانی پیشرفته 

نظری 2
5326177972182014 کلس 102شنبه 08:00 تا 09:00 بهرام مجیدی599 

5331110065182723ایمنی شناسی ) عملی (  600

53311100651994145053ایمنی شناسی ) عملی (  601

5331141246182714فیزیولوژی عملی مریم استادشریف 602 

معمار

آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژیسه شنبه 13:00 تا 15:00 

5331141246182715فیزیولوژی عملی مریم استادشریف 603 

معمار

آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژیسه شنبه 15:00 تا 17:00 

5331141246182716فیزیولوژی عملی مریم استادشریف 604 

معمار

آزمایشگاه ایمنولوژی و فیزیولوژییکشنبه 17:00 تا 19:00 

5331141343182732فیزیولوژی نظری حمید عزیزی ملک 605 

آبادی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 712

5331141343182732فیزیولوژی نظری حمید عزیزی ملک 606 

آبادی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 712

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3232

بسمه تعالی

10:16:42ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دندانپزشکي

5331141343182732فیزیولوژی نظری حمید عزیزی ملک 607 

آبادی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 712

5332125526182193دندانپزشکی ترمیمی عملی 2 مرضا مالکی 608 

پوراصفهانی

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

5332125526182194دندانپزشکی ترمیمی عملی 2 سه شنبه 09:00 تا 12:00 سارا قلیزاده609 

5332125526182335دندانپزشکی ترمیمی عملی 2 پنج شنبه 08:00 تا 09:00 سارا قلیزاده610 

6179162780903001پایان نامه )5(  611

پايان گزارش


