دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

ترمیمی عملی4

دانشكده دندانپزشكي

نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09
ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

علی محمدی

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

سعیده زاهدیان

مرتضی گرجی

کوثرالسادات اسالمی

جواد حلیمی

محمدصالح دلفرخش

عادله یوسفی

مرضیه کاظم نسب

الهه مهرانفر

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل
بیماریهای دهان و تشخیص عملی 3دانشكده دندانپزشكي
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09
ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

محمدحسین مساعدی

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

نادر خسروزاده

مرتضی گرجی

علی محمدی

کوثرالسادات اسالمی

جواد سلطان زاده

سعیده زاهدیان

زهره حاتمی نیاء

جواد حلیمی

الهه مهرانفر

عادله یوسفی

مرضیه کاظم نسب

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

جراحی دهان عملی5
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09

دانشكده دندانپزشكي

ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

علی محمدی

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

نادر خسروزاده

مرتضی گرجی

کوثرالسادات اسالمی

جواد حلیمی

سعیده زاهدیان

عادله یوسفی

مرضیه کاظم نسب

الهه مهرانفر

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پروتز کامل عملی4
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09

دانشكده دندانپزشكي

ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

علی محمدی

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

سعیده زاهدیان

عادله یوسفی

جواد حلیمی

الهه مهرانفر

کوثرالسادات اسالمی
مرضیه کاظم نسب

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پروتز پارسیل عملی3
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09

دانشكده دندانپزشكي

ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

علی محمدی

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

سعیده زاهدیان

مرتضی گرجی

کوثرالسادات اسالمی

جواد حلیمی

الهه مهرانفر

محمدصالح دلفرخش

مرضیه کاظم نسب

عادله یوسفی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پریودانتیکس عملی4
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09

دانشكده دندانپزشكي

ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

محمدحسین مساعدی

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

سعیده زاهدیان

مرتضی گرجی

جواد سلطان زاده

کوثرالسادات اسالمی

جواد حلیمی

الهه مهرانفر

محمدصالح دلفرخش

علی محمدی

مرضیه کاظم نسب

عادله یوسفی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

ارتودانتیکس عملی4
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 09

دانشكده دندانپزشكي

ترم 11

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

آزاده محمودی

امیر حسین کاظمی

محمد مهدی ذکریا

میالد محرابی نیاء

مهرداد قلی پور

مینا حبیب اله پور

محمد ابراهیمی

رضا میرزاپور

ماریه کر

حسین عابدی زاده

زهرا نیکویی راد

معین جمشیدی

مرتضی رستمی

مه گل مهربانی

علی منتظری

فرزانه خیرخواه

پریسا معتمدی نسب

هدیه احسانی

مریم مصفا

امین حیدری

فاطمه سعیدی

مریم احمدی

الهه محمدی

سحر خورشیدی

سینا منصوری

مریم صدیقی نیا

عاطفه پور رحمانی

مائده اسماعیل نیا

جواد سلطان زاده

معصومه خزایی

سمانه مطهری نیا

بهروزمرادی

عادله یوسفی

جواد حلیمی

الهه مهرانفر

کوثرالسادات اسالمی
مرضیه کاظم نسب

محمدحسین مساعدی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پروتز کامل عملی2
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01

دانشكده دندانپزشكي

ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

کوثر شاکری

محمدحسین مساعدی

ماهان فاتح

فاطمه زواری

پرنیا دائی

تایماز شیرعلی

جواد سلطان زاده

نادیا هنگی
کوثر رضایی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پروتز ثابت عملی1
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01

دانشكده دندانپزشكي

ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

نادر خسروزاده

کوثر شاکری

تایماز شیرعلی

ماهان فاتح

فاطمه زواری

پرنیا دائی

نادیا هنگی
کوثر رضایی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پریودانتیکس عملی2
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01

دانشكده دندانپزشكي

ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

کوثر شاکری

تایماز شیرعلی

ماهان فاتح

فاطمه زواری

پرنیا دائی

نادیا هنگی
کوثر رضایی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

دندانپزشکی ترمیمی عملی3
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01

دانشكده دندانپزشكي

ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

کوثر شاکری

محمدحسین مساعدی

ماهان فاتح

فاطمه زواری

پرنیا دائی

تایماز شیرعلی

جواد سلطان زاده

نادیا هنگی
کوثر رضایی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

اندودانتیکس عملی1
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01

دانشكده دندانپزشكي

ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

کوثر شاکری

نادر خسروزاده

ماهان فاتح

فاطمه زواری

پرنیا دائی

تایماز شیرعلی

نادیا هنگی
کوثر رضایی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل
دندانپزشکی کودکان عملی 2دانشكده دندانپزشكي
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01
ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

کوثر شاکری

تایماز شیرعلی

ماهان فاتح

فاطمه زواری

پرنیا دائی

نادیا هنگی
کوثر رضایی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

ارتودانتیکس عملی2
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 01

دانشكده دندانپزشكي

ترم 0

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا آقاجانیان

مسعود خانلقی

رکسانا صادق عمل

نگین منصوری

راحله زارعی

محسن امامقلی پور

جعفر شیخی

مریم حسینی

آزاده مجیدیان

مطهره زارعی

سهیل خاکباز

جواد رمضانی نیا

مرضیه رنجبر

ساناز نجفی

رجا موجرلو

ذبیح اله کاوه آملی

محمدرضا رضوانی

زهرا هادیان

رومینا حاجی پور

انیس مسلمی

شادبهر شایقی

سعید یوسف زاده

الهام یحیی زاده

علی محمدی

کوثر شاکری

تایماز شیرعلی

ماهان فاتح

فاطمه زواری

سعیده زاهدیان

نادیا هنگی

محمدصالح دلفرخش

کوثر رضایی

پرنیا دائی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

مبانی اندودانتیکس1
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02

دانشكده دندانپزشكي

ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

فاطمه گل سرخ تبار

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

سجاد بهمدی

نجیبه اسماعیلی جلودار

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

مجید طاطاری

پرهام نخعی

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

جراحی دهان عملی2
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02

دانشكده دندانپزشكي

ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

فاطمه گل سرخ تبار

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

سجاد بهمدی

فاطمه عزیزی انارمرزی

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

پرهام نخعی

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

نجیبه اسماعیلی جلودار

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

رادیولوژی دهان عملی3
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02

دانشكده دندانپزشكي

ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

فاطمه گل سرخ تبار

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

سجاد بهمدی

فاطمه عزیزی انارمرزی

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

جواد سلطان زاده

نجیبه اسماعیلی جلودار

پرهام نخعی

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

محمدحسین مساعدی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل
بیماریهای دهان و تشخیص عملی 2دانشكده دندانپزشكي
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02
ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

فاطمه گل سرخ تبار

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

سجاد بهمدی

فاطمه عزیزی انارمرزی

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

مجید طاطاری

نجیبه اسماعیلی جلودار

پرهام نخعی

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

زهره حاتمی

پریسا معتمدی نسب

سعیده زاهدیان

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

آسیب شناسی دهان عملی2
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02

دانشكده دندانپزشكي

ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

سجاد بهمدی

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

نجیبه اسماعیلی جلودار

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل
سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1دانشكده دندانپزشكي
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02
ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

فاطمه گل سرخ تبار

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

سجاد بهمدی

فاطمه عزیزی انارمرزی

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

مجید طاطاری

نجیبه اسماعیلی جلودار

پرهام نخعی

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

پروتز پارسیل عملی1
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 02

دانشكده دندانپزشكي

ترم7

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مروا موعودی

مرتضی صباغ زاده

سیده سمیه حسینی

زهرا الری

زهرا محمدپور

رجا اسکیان

شروین مسعودی

سارا شفیع زاده

کوثر قره خان

مایده علی قلی زاده

موژان غفوری

مهدی حضوری

صدف اکبری

فروغ یاورزاده

سعیده براتی کلر

مصطفی احمدی

محمدعلی عالئی بخش

نگین عباچی

فاطمه گل سرخ تبار

نعیمه نمدچیان

پویان زرافشان

مهدیه وحیدی

مهروز ابراهیمی

سجاد بهمدی

فاطمه عزیزی انارمرزی

محمدرضا شعبانی

آلتن قانقرمه

عماد بهروزی مقدم

مجید طاطاری

نجیبه اسماعیلی جلودار

پرهام نخعی

زهرا عزیزی

وحید عزیزی

صدرا یوسف نیاء

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

مبانی پروتز کامل

دانشكده دندانپزشكي

نيم سال اول  06ـ05

ورودي 03
ترم 5

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

احسان روح اله پور

رضا توسلی

زهرا فرح زادی

زهره غفاری

علی آسمانی

سینا سبزواری

فرسته ارساری

مهتاب بنی مصطفی عرب

یونس سعدآبادی

پارسا نوری

ندا جعفرزاده

سحر حقیقی

علیرضا جمشیدی

محمد عزیززاده

مهشید شکیبافرد

عاطفه شریفیان

علی قربانیان

بابک رنجبر

سکینه کامفر

آرزو گرجی زاده

سینا جعفری

مجید رجب زاده

بهناز وحیدی

ستایش عبداله پور

مجتبی سیفی

محمد باقری

نوا شهره

مرجان محسن پور

محمد گرجی نژاد

محمد قاضی زاده

شکیبا احمدپور

معصومه فیروزی نیا

مرجان افضلی

کیمیا روحانی

نازنین عباسی

مریم سلطانی

نسیم چرم چی

مهرانگیز باقری

سپیده خناری نژاد

مریم علیزاده

مینا حسنی

فردخت شازده احمد

الهام نسیمی

احسان حسینی

مهدی مکانیکی

ايام هفته

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه4

شنبه

مبانی پروتز کامل

رادیولوژی عملی1

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

یکشنبه

رادیولوژی عملی1

مبانی پروتز کامل

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

مبانی پروتزهای پارسیل

دوشنبه

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

رادیولوژی عملی1

مبانی پروتز کامل

سه شنبه

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی پروتز کامل

رادیولوژی عملی1

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

رادیولوژی عملی1

دانشكده دندانپزشكي

نيم سال اول  06ـ05

ورودي 03
ترم 5

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

احسان روح اله پور

رضا توسلی

زهرا فرح زادی

زهره غفاری

علی آسمانی

سینا سبزواری

فرسته ارساری

مهتاب بنی مصطفی عرب

یونس سعدآبادی

پارسا نوری

ندا جعفرزاده

سحر حقیقی

علیرضا جمشیدی

محمد عزیززاده

مهشید شکیبافرد

عاطفه شریفیان

علی قربانیان

بابک رنجبر

سکینه کامفر

آرزو گرجی زاده

سینا جعفری

مجید رجب زاده

بهناز وحیدی

ستایش عبداله پور

مجتبی سیفی

محمد باقری

نوا شهره

مرجان محسن پور

محمد گرجی نژاد

محمد قاضی زاده

شکیبا احمدپور

معصومه فیروزی نیا

مرجان افضلی

کیمیا روحانی

نازنین عباسی

مریم سلطانی

نسیم چرم چی

مهرانگیز باقری

سپیده خناری نژاد

مریم علیزاده

مینا حسنی

فردخت شازده احمد

الهام نسیمی

احسان حسینی

مهدی مکانیکی

ايام هفته

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه4

شنبه

مبانی پروتز کامل

رادیولوژی عملی1

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

یکشنبه

رادیولوژی عملی1

مبانی پروتز کامل

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

مبانی پروتزهای پارسیل

دوشنبه

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

رادیولوژی عملی1

مبانی پروتز کامل

سه شنبه

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی پروتز کامل

رادیولوژی عملی1

و من ا ...توفیق
دكتر زهرا سادات مدنی
معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكی

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بابل

مبانی پروتزهای پارسیل
نيم سال اول  06ـ05

ورودي 03

دانشكده دندانپزشكي

ترم 5

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

احسان روح اله پور

رضا توسلی

زهرا فرح زادی

زهره غفاری

علی آسمانی

سینا سبزواری

فرسته ارساری
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