
 

 

 

 

 

  

 

نپزشکی  تقویم اجرایی دادکشنه دندا
 

79-89سال تحصیلی  اول نیمسال   

 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

2 
 

 هفتهروزهای  تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 شنبه  03/06/97  

  04/06/97  یکشنبه  

 دوشنبه  05/06/97  

 
 

 

06/06/97 
 سه شنبه 

 چهارشنبه  07/06/97  

 شنبه  10/06/97 جهت دانشجویان دارای واحدهای مختلفتعریف الین * 

 یکشنبه  11/06/97 تعریف الین جهت دانشجویان دارای واحدهای مختلف* 

 دوشنبه  12/06/97 دانشجویان دارای واحدهای مختلفتعریف الین جهت * 

 سه شنبه  13/06/97 تعریف الین جهت دانشجویان دارای واحدهای مختلف* 

 چهارشنبه  14/06/97 تعریف الین جهت دانشجویان دارای واحدهای مختلف* 

 *انتخاب واحد دستیاران 
 *انتخاب واحد

 مختلف تعریف الین جهت دانشجویان دارای واحدهای*

 

17/06/97  

 

 شنبه 

 *جلسه شورای آموزش دانشگاه  آخرین فرصت اعالم نمرات دانشجویان تخصصی □
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 *انتخاب واحد *انتخاب واحد دستیاران

 دانشجویان دارای واحدهای مختلفتعریف الین جهت *

 یکشنبه  18/06/97

 دوشنبه 19/06/97 *انتخاب واحد *انتخاب واحد دستیاران

 *انتخاب واحد دستیاران

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی

 *انتخاب واحد

 *آخرین مهلت تحویل ارایه پرینت انتخاب واحد به معاونت آموزشی

 

20/06/97  

 

 سه شنبه

 *آخرین مهلت تحویل ارایه پرینت انتخاب واحد به معاونت آموزشی تحصیالت تکمیلیورود نمرات □

 *انتخاب واحد دستیاران

 *انتخاب واحد

21/06/97 

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی چهارشنبه

 ورود نمرات تحصیالت تکمیلی□

 24/06/97 *شروع کالس های علوم پایه و بالینی  *انتخاب واحد دستیاران بین الملل

 شنبه 

 
 ورود به بخش رادیولوژی ازمون *

 (4بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

 *انتخاب واحد دستیاران بین الملل
 ورود به بخش رادیولوژی ازمون *

 (5بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *
 یکشنبه  25/06/97
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 *انتخاب واحد دستیاران بین الملل

 *جلسه تعهد حرفه ای
 ورود به بخش رادیولوژی ازمون *

 (2بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

26/06/97 

 دوشنبه 

 مراسم ویژه محرم عاشورا تاسوعا )برنامه مشترک( ≤

 واحد دستیاران بین الملل*انتخاب 

 امتحان ورود به بخش رادیولوژی*

 (3بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *
 سه شنبه  27/06/97

 تعطیل /چهارشنبه  28/06/97  *انتخاب واحد دستیاران بین الملل

 *انتخاب واحد دستیاران بین الملل
 شنبه  31/06/97 *جلسه شورای آموزش دانشگاه

 شنبه  31/06/97 به بخش  ترمیمی *ازمون ورود 

 یکشنبه  01/07/97 ترمیمی *ازمون ورود به بخش  *انتخاب واحد دستیاران بین الملل

بازدید از موزه )انجمن اسالمی( ≤  02/07/97 *جلسه شورای آموزش دانشکده  

 دوشنبه 

 *ازمون ورود به بخش  ترمیمی 

 روهگتحقیقاتی و ارائه مصوبه حهای آخرین فرصت تکمیل پروپوزال طر□

 سه شنبه  03/07/97 *ازمون ورود به بخش  ترمیمی

جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □  
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □  
 ترمیمی *ازمون ورود به بخش 

 (1بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

04/07/97 
 چهارشنبه 

 *حذف و اضافه

 *حذف و اضافه )دو درس نظری(

 

07/07/97 

 

 شنبه 
 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

 شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □

 کمیته اخالق □

اضافه*حذف و   *حذف و اضافه )دو درس نظری( 

 

 

 

 

08/07/97 
 یکشنبه 

جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان □  

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □  

جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □  

(*حذف و اضافه )دو درس نظری *حذف و اضافه   

09/07/97 
 دوشنبه 

 *جلسه شورا آموزش تخصصی

بین الملل دانشکدهجلسه شورای  □  

المللجلسه شورای پژوهشی پردیس بین □  
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 10/07/97 *حذف و اضافه )دو درس نظری( *حذف و اضافه
 سه شنبه 

جلسه شورای پژوهشی دانشکده □ 2امتحان ورود به بخش آسیب شناسی عملی *   

 چهارشنبه  11/07/97 *حذف و اضافه )دو درس نظری( *حذف و اضافه

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □
 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

14/07/97 
 شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژی جلسه شورای پژوهشی گروه  □

 

 

 یکشنبه 15/07/97

کالس های فرهنگی اساتید ≤  

 ≥ برنامه ویژه ورودی های جدید
 دوشنبه 16/07/97 جلسه شورای نمایندگان*

 روهگطرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه آخرین فرصت تکمیل پروپوزال □

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □
 

 سه شنبه 17/07/97

 چهارشنبه 18/07/97  جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

 شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □

آخرین فرصت اعالم نمرات دانشجویان تخصصی □  

 جلسه دفتر توسعه آموزش≤

 1/00:12امتحان جبرانی/رادیو نظری *

21/07/97 

 شنبه
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان □  

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □  

جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □  

 

 

 یکشنبه 22/07/97

کالس های فرهنگی اساتید ≤  جلسه شورای نمایندگان* 
 دوشنبه 23/07/97

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی 

 12:00جبرانی/علوم نوین در دندانپزشکی/امتحان * ورود نمرات تحصیالت تکمیلی □
24/07/97 

 سه شنبه 

جلسه شورای پژوهشی دانشکده □  

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی
 چهارشنبه  25/07/97 

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □
 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 شنبه  28/07/97 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 

 

29/07/97 

 

 یکشنبه 

 دوشنبه  30/07/97  جلسه شورای فرهنگی≤
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □
 

97/08/01 
 سه شنبه 

 *جلسه تعهد حرفه ای

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

 شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □

 کمیته اخالق □

 کالس وارونه≤

97/08/05 

 

 

 شنبه 

 (1)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان □  

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □  

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □

 

 

 یکشنبه  97/08/06

 مراسم به مناسبت اربعین حسینی  ≤
 97/08/07 *جلسه شورای آموزش دانشکده

 دوشنبه 

 گروه الف  /10-12زمون میکروب عملی /*آ

 سه شنبه  97/08/08  جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □

 چهارشنبه  97/08/09 (1)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش * 

 شنبه  97/08/12 *جلسه شورای اموزش دانشگاه جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□رویداد پژوهشی*رویداد تخصصی/ 

 دندانپزشکی ترمیمیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 ازمون خروج از بخش رادیولوژی*

 (4بیماری ها)گروه *ازمون خروج از بخش

 (1)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 

97/08/12 

 
 شنبه 

 400آمفی تئاتر /1/08:00*ازمون میان ترم ثابت نظری

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □
 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 خروج از بخش رادیولوژی ازمون*

 (5بیماری ها)گروه *ازمون خروج از بخش
 

97/08/13 
 یکشنبه 

 تحلیل وقایع تسخیر النه جاسوسی)برنامه انجمن(   ≤

 97/08/14 جلسه شورای نمایندگان *

 ازمون خروج از بخش رادیولوژی* دوشنبه 

 (2بیماری ها)گروه ازمون خروج از بخش *

 دانشکدهجلسه شورای پژوهشی  □

 97/08/15 امتحان  خروج از بخش رادیولوژی*

 سه شنبه 
 (1)گروه1مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 10:00*تکثیر سواالت مبانی کامل/ ساعت 

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماری های دهان، فک وصورت □

 آسیب شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 (1)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *
97/08/19 

 شنبه 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 
 400آمفی تئاتر    /12:15/میان ترم / 3دندانپزشکی تشخیصی  *

 400آمفی تئاتر /5/08:00*مبانی کامل /ترم

97/08/19 
 شنبه 

جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان □  
جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □  

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □

 (3بیماری ها)گروه ازمون خروج از بخش *
 (1)گروه1مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 

97/08/20 
 یکشنبه 

انون واره کبرگزاری مسابقه کتاب  خوانی )برنامه بسیج( اردوی جمکران ،جشن  ≤
 مهریار

  نمایندگانجلسه شورای *

97/08/21 
 دوشنبه 

 (1بیماری ها)گروه ازمون خروج از بخش *

 7ترم  1سالمت دهان عملی  ازمون خروج از بخش *

 9ترم  2سالمت دهان عملی  ازمون خروج از بخش *

 11ترم  2سالمت دهان عملی  ازمون خروج از بخش *

 

 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه □

 روهگپروپوزال طرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه آخرین فرصت تکمیل □

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □

 )گردش اول(2*امتحان خروج از بخش آسیب عملی 

 امتحان ورود به بخش رادیولوژی*

 (8بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

97/08/22 

 سه شنبه

 

 امتحان ورود به بخش رادیولوژی*

 (6بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

 30:12*امتحان میان ترم ایمونولوژی/ 

 

97/08/23 

 

 چهارشنبه 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □

 پروتزهای دندانیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 آخرین فرصت اعالم نمرات دانشجویان تخصصی □

 97/08/26 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

 (9بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش * شنبه 

 /30:12*آزمون میان ترم فارماکولوزی/

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □
 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

ترمیمیبخش  خروج از*ازمون   
)گردش دوم(2*آزمون ورود به بخش آسیب عملی  

 (10بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

 

97/08/27 

 یکشنبه 

 

 

ترمیمیبخش  خروج از*ازمون   

 (7بیماری ها)گروه ازمون ورود به بخش *

 باکتری شناسی پزشکیآزمون میان ترم *

97/08/28 

 دوشنبه  

 □ جلسه شورای بین الملل دانشکده

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی

 ورود نمرات تحصیالت تکمیلی□

 

ترمیمیبخش  از خروج*ازمون   

 

 

 سه شنبه  97/08/29

 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی
 تکمیلیورود نمرات تحصیالت □

ترمیمیبخش  از خروج*ازمون   چهارشنبه  97/08/30 

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □  
 

97/09/03 
 شنبه 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 شنبه  97/09/03  کمیته اخالق □

 *جلسه شورای آموزش دانشکده جشن میالد حضرت محمد )انجمن اسالمی و بسیج( ≤

علوم نوین در /2امتحان جبرانی/دندانپزشکی تشخیصی*
 12:00دندانپزشکی/

97/09/05 
 دوشنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی □

 *جلسه تعهد حرفه ای

 2/12:00امتحان جبرانی/ترمیمی نظری*

97/09/06 

 سه شنبه
 روهگآخرین فرصت تکمیل پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه □

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □

  *حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی( *حذف اضطراری

97/09/10 
 شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □
 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

 1/00:12امتحان جبرانی/ترمیمی نظری*

 نفره1/15:12/400امتحان میان ترم پروتز پارسیل نظری*

 *حذف اضطراری

 * حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی(

 00:12(/3)رادیو نظری4جبرانی/دندانپزشکی تشخیصیامتحان *

 

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □ یکشنبه  97/09/11
 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 حذف اضطراری*
 *حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی(

 بگروه  /01-12زمون میکروب عملی /*آ

 1/00:12امتحان جبرانی/دندانپزشکی تشخیصی*

97/09/12 
 دوشنبه 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

13 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 97/09/12  بازدید رییس دانشکده دندانپزشکی مستنصریه بغداد و تیم همراه□ *جلسه شورای آموزش تخصصی 
 دوشنبه 

 کارگاه روش تدریس و ارزیابی مهارت های ارتباطی ≤ زاری مناظرهآذر(انجمن اسالمی،یا برگ 16برنامه ارتباط با مجلس)در ارتباط   ≤

  *حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی( *حذف اضطراری

 سه شنبه  97/09/13

 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □

 بازدید رییس دانشکده دندانپزشکی مستنصریه بغداد و تیم همراه□

 کارگاه روش تدریس و ارزیابی مهارت های ارتباطی ≤

 *حذف اضطراری

 *حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی(

 1/00:12امتحان جبرانی/پروتزپیشرفته نظری*

97/09/14 
 چهارشنبه 

 سمپوزیوم گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت□

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

 شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □
 7/12:00امتحان جبرانی/دندانپزشکی تشخیصی*

97/09/17 
 شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه کودکان □

 جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □

 دانشکده سشورای بور□

 2/12:00امتحان جبرانی/ارتو نظری*

 

97/09/18 
 یکشنبه 

 کالس های فرهنگی اساتید ≤

 جلسه شورای نمایندگان*

 2/12:00امتحان جبرانی/کودکان نظری*

97/09/19 

 دوشنبه 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

14 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□رویداد پژوهشی*رویداد تخصصی/ 

 روهگآخرین فرصت تکمیل پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه □

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □

 1/12:00نظریامتحان جبرانی/اندو *

97/09/20 

 سه شنبه 

 چهارشنبه  97/09/21 2/12:00امتحان جبرانی/پروتز پیشرفته نظری* 

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □
 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □
 آخرین فرصت اعالم نمرات دانشجویان تخصصی □

 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

 00:12بیماران با بی دندانی کامل/امتحان جبرانی/درمان *

97/09/24 
 شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □
 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 3/12:00امتحان جبرانی/پریو نظری*

 

97/09/25 

 یکشنبه 

 کالس های فرهنگی اساتید ≤

 نمایندگانجلسه شورای *

 2/12:00امتحان جبرانی/سالمت نظری*

97/09/26 

 دوشنبه 

 جلسه شورای بین الملل دانشکده □

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی 

 2/12:00امتحان جبرانی/جراحی نظری* ورود نمرات تحصیالت تکمیلی □

 

97/09/27 
 سه شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □

 تکمیلی *ورود نمرات تحصیالت

 ورود نمرات تحصیالت تکمیلی□

 10*تکثیر سواالت کنترل عفونت / ساعت 

 12:00امتحان جبرانی/مبانی مواد دندانی/*

97/09/28 
 چهارشنبه 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

15 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

  جلسه دفتر توسعه آموزش≤ *تقاضای مدرس از گروه های داخلی و علوم پایه 

 

97/10/01 

 شنبه 
 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

 شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □

 کمیته اخالق □

 08:30ساعت  / 5دندانپزشکی تشخیصی *تکثیر سواالت

 های داخلی و علوم پایه *تقاضای مدرس از گروه

 400آمفی تئاتر     /07:30  /9/ ترم   5* دندانپزشکی تشخیصی

 

97/10/02 
 یکشنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه کودکان □

 جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □

 *تقاضای مدرس از گروه های داخلی و علوم پایه

  آموزش دانشکده *جلسه شورای

 دوشنبه  97/10/03
 400آمفی تئاتر /5/12:15*کنترل عفونت/ترم

 *تقاضای مدرس از گروه های داخلی و علوم پایه

 10/ ساعت  مبانی پارسیل *تکثیر سواالت 

 12/ ساعت  دندانپزشکی قانونی *تکثیر سواالت 

 

97/10/04 

 سه شنبه 

 حرفه ای*جلسه تعهد 

 روهگآخرین فرصت تکمیل پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه □

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

16 
 

 هفتهروزهای  تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 (2)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش * *تقاضای مدرس از گروه های داخلی و علوم پایه
97/10/05 

 چهارشنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 97/10/08 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

 شنبه 
 (2)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 400آمفی تئاتر /5/08:00*مبانی پارسیل/ترم

 400آمفی تئاتر /11/12:15*دندانپزشکی قانونی/ترم

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 10/ ساعت  )نظری(مبانی ترمیمی*تکثیر سواالت 

 

 

 یکشنبه  97/10/09

 )گردش دوم(2*آزمون خروج از بخش آسیب عملی 

 دوشنبه  97/10/10  کالس های فرهنگی اساتید ≤

 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □

 400آمفی تئاتر /5/08:30ترم/)نظری(*مبانی ترمیمی

 400آمفی تئاتر /12:00 /2*جراحی عملی 

 

97/10/11 

 سه شنبه 
 (8)گروه 3بیماری ها  عملی  *ازمون خروج از بخش

 (10و2)گروه1بیماری ها عملی *آزمون خروج از بخش



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

17 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 
 10ساعت  / 2پریو نظری  *تکثیر سواالت 

 12:00ساعت  /2روش تحقیق*تکثیر سواالت 

97/10/11 
 سه شنبه 

 
 دانشکده قدیم   /08:30/   3و 1* فارسی /  ترم  

 دانشکده قدیم  /10:30/   3و  1*باکتری شناسی /  ترم  

 

97/10/12 

 
 چهارشنبه 

 

 (6)گروه 3بیماری ها عملی *ازمون خروج از بخش

 (2)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 (7و4)گروه1بیماری ها عملی خروج از بخش*آزمون 

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان و فک و صورت □

 شناسیجلسه شورای پژوهشی گروه آسیب □

 دانشکده قدیم   /08:30/   1* سالمت دهان و جامعه/  ترم

 دانشکده قدیم  /10:00/  3*ویروس شناسی /  ترم

 400آمفی تئاتر   /11:30/  9/  ترم 2*پریو نظری 

97/10/15 

 

 

 شنبه 

 

 امتحان خروج از بخش رادیولوژی*

 (9)گروه3بیماری ها عملی  *آزمون خروج از بخش

 (8و1)گروه1بیماری ها عملی *آزمون خروج از بخش

 (2)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 4و2*امتحان خروج از بخش پریو عملی 

 

97/10/15 

 شنبه  



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

18 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□تخصصی/ رویداد پژوهشی*رویداد 

 جلسه شورای پژوهشی گروه کودکان □

 جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان □

 امتحان خروج از بخش رادیولوژی*

 (2)گروه1مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 (6و3)گروه1بیماری ها عملی  *آزمون خروج از بخش

 

 

97/10/16 

 

 یکشنبه 

 00:10ساعت  / 1مبانی اندو *تکثیر سواالت 

 00:10ساعت  /3جراحی عملی  *تکثیر سواالت 

 

  400آمفی تئاتر   /12:15 /7/ ترم 2* روش تحقیق

97/10/17 

 دوشنبه 

 00:10ساعت  / 2مبانی اندو *تکثیر سواالت 

 امتحان خروج از بخش رادیولوژی*

 (7)گروه 3بیماری ها  عملی  *ازمون خروج از بخش

 (9و5)گروه1بیماری ها عملی  *آزمون خروج از بخش

  *پایان کالس ها            روهگآخرین فرصت تکمیل پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه □

97/10/18 
 سه شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس □

 400آمفی تئاتر /10:30/   7/ ترم 1مبانی اندو *

 دانشکده قدیم/10:30 /3/ ترم 1ایمونولوژی نظری *

 400آمفی تئاتر /12:00 /3*جراحی عملی 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

19 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی □

 

 (10بیماری ها)گروه *ازمون خروج از بخش

 (2)گروه2مبانی اندو  ازمون خروج از بخش *

 7ترم  1سالمت دهان عملی  ازمون خروج از بخش *

 9ترم  2سالمت دهان عملی  ازمون خروج از بخش *

 11ترم  2سالمت دهان عملی  ازمون خروج از بخش *

 

 

 

97/10/18 

 

 سه شنبه 

 00:9ساعت  /اخالق مهارت و روانشناسی  *تکثیر سواالت

 30:12ساعت  /5جراحی عملی  *تکثیر سواالت

 30:13/ ساعت  درد و داروشناسی *تکثیر سواالت

 المللجلسه شورای پژوهشی پردیس بین □

 دانشکده قدیم   /12:00/   1ترم /1*علوم تشریحی 

 400ر آمفی تئات  /08:30/   5* اخالق  مهارت و روانشناسی / ترم
 400آمفی تئاتر   /10:30/   9/ ترم 2* مبانی اندو

 400آمفی تئاتر /12:00 /5*جراحی عملی 

 

 چهارشنبه  97/10/19

  *جلسه شورای اموزش دانشگاه پایان ترم دستیاران *شروع آزمون

97/10/22 

 

 جلسه شورای پژوهشی گروه ترمیمی □ شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 کارگاه آموزشی طراحی و تحلیل آزمون چند گزینه ای ≤



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

20 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 آخرین فرصت اعالم نمرات دانشجویان تخصصی □

 الکترونیک  /09:00/   1/ ترم 1* اندیشه اسالمی

 دانشکده قدیم /10:30/   3/ ترم 3* علوم تشریحی

 شنبه  22/10/97 400آمفی تئاتر     /13:00 /11* درد و داروشناسی/ ترم 

 30:9ساعت  /2رادیولوژی نظری  *تکثیر سواالت

 30:11ساعت  /2اندو نظری  *تکثیر سواالت

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی □

 رادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه  □

 الکترونیک   /9:00/  3* تاریخ اسالم/ ترم

 400آمفی تئاتر   /08:30 /5ترم  /2رادیولوژی نظری * 

 400آمفی تئاتر   /11:30 /9ترم  /2* اندو نظری 

 

97/10/23 
 یکشنبه 

 30:10ساعت  /3تشخیصی  *تکثیر سواالت

 برنامه جشن به مناسبت حضرت زینب ≤

 الکترونیک   /9:00* فرهنگ و تمدن/ کارشناسی/

 400تئاتر  آمفی /10:00 /7ترم  /3* تشخیصی

 

 

97/10/24 

 

 دوشنبه 
 09:00ساعت  کمپلکس پالپ /  *تکثیر سواالت

 30:11ساعت  نگارش علمی /  *تکثیر سواالت

 30:12ساعت  /1پروتزثابت نظری  *تکثیر سواالت

 جلسه شورای بین الملل دانشکده □



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

21 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 الکترونیک   /10:30/   3* متون اسالمی/ ترم یان ترما*شروع بازه زمانی ثبت نمرات پ

 400آمفی تئاتر  /13:00 /11* نگارش علمی/ ترم 

 400آمفی تئاتر     /11:30 /9ترم  /1* پروتزثابت نظری

 

 

97/10/25 

 

 سه شنبه 
 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □

 09:00ساعت  /1پروتز پارسیل نظری *تکثیر سواالت

 10:00ساعت  /3ارتو نظری*تکثیر سواالت

  *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات )نظری/عملی( *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی

 

97/10/26 

 چهارشنبه 

 ورود نمرات تحصیالت تکمیلی□

 دانشکده قدیم  /08:30 /1ترم  /1 * بیو شیمی نظری

 400آمفی تئاتر  /08:30/   5* کمپلکس پالپ/ ترم

 400آمفی تئاتر  /10:00 /7ترم  /1* پروتز پارسیل نظری

 )عملی( / پایان ترم 3* دندانپزشکی تشخیصی 

 30:11ساعت  ایمپلنت نظری /  *تکثیر سواالت

 12:30ساعت  /1جراحی نظری *تکثیر سواالت

 *پایان آزمون پایان ترم دستیاران 

  *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات )نظری/عملی(

 5کالس   /08:30کارشناسی  /  /1* زبان پیش شنبه  97/10/29

 5کالس   /10:30* زبان عمومی / کارشناسی  / 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

22 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 

 5کالس   /13:30/ کارشناسی  /  2* زبان پیش

 دانشکده قدیم     /10:30 /3* ژنتیک/ ترم 

 400آمفی تئاتر    /11:30/   9ترم /3* ارتو نظری

 400آمفی تئاتر     /13:00  /11* ایمپلنت نظری / ترم  

 2بخش ارتو عملی *آزمون خروج از 

 

 

 شنبه  97/10/29

 09:00ساعت  /1ارتو نظری *تکثیر سواالت

 

  **اخرین مهلت ثبت نمرات عملی

 

 

 یکشنبه  97/10/30

     /08:30 /3و1ترم /1زبان پیش*

     /10:30  /3و1* زبان عمومی/ ترم

     /13:30 /3و1ترم /2زبان پیش*

 400آمفی تئاتر     /08:30 /5ترم  /1* جراحی نظری

 400آمفی تئاتر     /10:00 /7ترم  /1* ارتو نظری

 به مناسبت زاد روز فردوسی برنامه کانون ادبی رویش  ≤

  *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نظری 

 دوشنبه  97/11/01
 *جلسه شورای آموزش دانشکده
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 
 09:30ساعت  /1*تکثیر سواالت سالمت دهان نظری

 10:30ساعت  /1*تکثیر سواالت پریونظری

 

97/11/01 

 دوشنبه 

 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه □

  *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نظری

 

 سه شنبه  97/11/02

 10:30ساعت  / 1دندانپزشکی کودکان *تکثیر سواالت 

 11:30ساعت  ترماتولوژی/ *تکثیر سواالت

 *جلسه تعهد حرفه ای
 دانشکده قدیم   /10:30/  3* فیزیک پزشکی/ ترم

 400آمفی تئاتر   /08:30  /5/ ترم   1* سالمت دهان نظری

 

  *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نظری

 

97/11/03 

 

 چهارشنبه 

 دانشکده قدیم    /08:30 /1ترم  /1فیزیولوژی نظری*

 400آمفی تئاتر    /10:00  /7/ ترم   1* پریونظری

 400آمفی تئاتر   /11:30  /9/ ترم   1* دندانپزشکی کودکان

 400آمفی تئاتر   /13:00  /11* ترماتولوژی / ترم  

  واحد*انتخاب  *ثبت نام و انتخاب واحد

 شنبه  97/11/06
 کمیته اخالق □

 *جلسه شورای اموزش دانشگاه

 *اخرین مهلت ثبت نمرات نظری
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

  400آمفی تئاتر     /10:00 /7ترم /4و3* زیان تخصصی  

 شنبه  97/11/06
 

 11:30ساعت  /1سیستمیک *تکثیر سواالت 

 12:30/ ساعت  گوش و حلق و بینی *تکثیر سواالت

 *ثبت نام و انتخاب واحد

  *انتخاب واحد

97/11/07 
 یکشنبه 

 400آمفی تئاتر     /08:30 /5ترم  /1* سیستمیک

 400آمفی تئاتر     /13:00/  11* گوش و حلق و بینی/ ترم

 11:30/ ساعت  اخالق پزشکی *تکثیر سواالت

 97/11/08 *انتخاب واحد *ثبت نام و انتخاب واحد

 

 دوشنبه 

 400آمفی تئاتر     /10:00/  7* اخالق پزشکی/ ترم *جلسه شورای آموزش تخصصی 

  *انتخاب واحد *ثبت نام و انتخاب واحد

 سه شنبه  97/11/09

 
 10:00/ ساعت  فارماکولوژی  *تکثیر سواالت

 11:30/ ساعت  های روانیبیماری  *تکثیر سواالت

  *انتخاب واحد *ثبت نام و انتخاب واحد

 چهارشنبه  97/11/10

 
 400آمفی تئاتر    /08:30/  5* فارماکولوژی/ ترم

 400آمفی تئاتر   /10:00 /7* بیماری های روانی/ ترم 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

25 
 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 شنبه  97/11/13 علوم پایه *شروع کالس ها *شروع کالس ها

 دوشنبه  97/11/15  برنامه ویژه شهادت حضرت زهرا ≤

 سه شنبه  97/11/16  روهگآخرین فرصت تکمیل پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و ارائه مصوبه □

 شنبه  97/11/20 *جلسه شورای اموزش دانشگاه 

 یکشنبه  97/11/21  آخرین فرصت اعالم نمرات دانشجویان تخصصی □

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی

 بالینی *شروع کالس ها ورود نمرات تحصیالت تکمیلی□

 

 سه شنبه  97/11/23

 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □

 *ورود نمرات تحصیالت تکمیلی 

 ورود نمرات تحصیالت تکمیلی□

 *پایان بازه زمانی ثبت نمرات پایان ترم 

 

 

 چهارشنبه  97/11/24

 شنبه  97/11/27  *حذف و اضافه دروس نظری 

 یکشنبه  97/11/28 شورای بورس دانشکده□ *حذف و اضافه دروس نظری
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 جلسات دانشکده 

 جلسات دانشگاه 

 و حذف اضطراریحذف و اضافه 

 بازه موقت و نهایی ثبت نمرات

 انتخاب واحد 

 آزمون 

 آزمون های عملی ورود و خروج بخش های آموزشی 

 تکثیر سواالت 

 و رویدادها دانشجویی کارگاه  آموزشی

 

 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 دوشنبه  97/11/29 جلسه شورای بین الملل دانشکده □ *حذف و اضافه دروس نظری

 سه شنبه  97/11/30  *حذف و اضافه دروس نظری

01/12/97  *حذف و اضافه دروس نظری  چهارشنبه  


