
 

 

 

 

 

  

 

نپزشکی  تقویم اجرایی دادکشنه دندا
 

79-89سال تحصیلی  دومنیمسال   
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 و نهایی نمرات نظری *بازه زمانی ثبت موقت  به مناسبت زاد روز فردوسی برنامه کانون ادبی رویش  ≤

 دوشنبه  97/11/01
 *جلسه شورای آموزش دانشکده مک هزینهکاعالم و اقدام جهت  اسامی دانشجویان مقطع پی اچ دی مشمول قطع  *

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

 10:30ساعت  /1*تکثیر سواالت پریونظری

 مانی ثبت موقت و نهایی نمرات نظری*بازه ز جلسه شورای پژوهشی دانشگاه □

 سه شنبه  97/11/02

 نشست با دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی  *

 )شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده (

 10:30ساعت  / 1دندانپزشکی کودکان *تکثیر سواالت 

 11:30ساعت  ترماتولوژی/ *تکثیر سواالت

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

 400آمفی تئاتر   /08:30  /5/ ترم   1* سالمت دهان نظری
 97/11/03 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نظری دریافت نمرات ارتقا بین الملل ورودی نیمسال های دوم *

 چهارشنبه 

 

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

 پنج شنبه  04/11/97  آزمون آزمایشی الکترونیکی  ارتقا دستیاران *
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤نشجویی رویداد دا/□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

  *انتخاب واحد *ثبت نام و انتخاب واحد

 

97/11/06 

 

 شنبه 

 *جلسه شورای اموزش دانشگاه کمیته اخالق □

 *اخرین مهلت ثبت نمرات نظری 

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

 11:30ساعت  /1سیستمیک ثیر سواالت *تک 

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

  *انتخاب واحد جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی □

97/11/07 
 *ثبت نام و انتخاب واحد یکشنبه 

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

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

 11:30/ ساعت  اخالق پزشکی *تکثیر سواالت * دریافت نمرات ارتقا بین الملل ورودی نیمسال های دوم

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

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

 97/11/09 *انتخاب واحد احد*ثبت نام و انتخاب و

 سه شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□
 10:00/ ساعت  فارماکولوژی  *تکثیر سواالت

 11:30/ ساعت  های روانیبیماری  *تکثیر سواالت
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

  *پایان  انتخاب واحد انتخاب واحد پایان *

 چهارشنبه  97/11/10

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

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

 *شروع کالس ها

 شروع انتخاب واحد دستیاران بین الملل  *

 رشد*صدور احکام دستیاران ا

 2.4*شروع کالسهای مقطع علوم پایه ترم های 

 

 شنبه  97/11/13

 یکشنبه  97/11/14  

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

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

 چهارشنبه  97/11/17  

 شنبه  97/11/20  

 یتخصص انیدانشجو نمرات اعالم فرصت نیخرآ □
 یکشنبه  97/11/21 

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

 دوشنبه  97/11/22  

 یلیتکم التیتحص نمرات ورود*

 یلیتکم التیتحص نمرات دورو□

 آخرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحها □

 

 چرخش اول -12.10.8.6ترم  -*شروع ترم بالینی

 

 

97/11/23 

 سه شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس□

 6ترم  -5گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *

 8ترم -5تا1گروه -ورود به بخش بیماری های دهان عملی *

 پایان انتخاب واحد دستیاران بین المل *

 *صدور احکام دستیاران ارشد

 6ترم- 2گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *

 ( 14و13)گروه 10(و5و3)گروه 8ترم -2* ورود به بخش پارسیل عملی 

 

97/11/24 

 چهارشنبه 

 هایی نمرات باقی مانده دو نیمسال قبل*ثبت موقت و ن

 *اتمام بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نیمسال اول

 یلیتکم التیتحص نمرات ورود□

آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت طرح در  □
 شورای پژوهشی دانشکده
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤ویی رویداد دانشج/□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 *حذف و اضافه 

  *شروع حذف و اضافه 

 

97/11/27 

 
 شنبه 

 6ترم -3گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *

 10ترم -5تا1گروه -نفره90امفی-12:15-2*ورود به بخش کودکان عملی

 (3.4)گروه10ترم-2* ورود به بخش ثابت عملی 

 6ترم-5تا1گروه -نفره400امفی-12:15-1*ورود به بخش ترمیم عملی

 10ترم-10تا6گروه -نفره 400امفی-12:15-3*ورود به بخش ترمیم عملی

  * حذف و اضافه  اضافه و حذف*

 

 

97/11/28 
 یکشنبه 

جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان□  

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□
 6ترم-1گروه -2بخش رادیو  عملی  ورود به*

 *شروع کالس های قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 

 *شروع کالس های حاکمیت بالینی

 *برگزاری دروس علوم پایه دستیاران بین المل بر اساس انتخاب واحد مجزا

 شورای بورس دانشکده □

 دوشنبه  97/11/29 * حذف و اضافه بزرگداشت دکترمصفا≤
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□د تخصصی/ رویداد پژوهشی*رویدا

  6ترم-4گروه -2ورود به بخش رادیو عملی * اضافه و حذف*

 شورای معاونین بین الملل گروه های آموزشی □ * شروع کالس های فتو گرافی بالینی دوشنبه  97/11/29

 جلسه شورای نمایندگان* از اساتید بخش ارتودانتیکس  تجلیل

 * حذف و اضافه  اضافه و حذف*

 سه شنبه  97/11/30

جلسه شورای پژوهشی□  

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی□
 10ترم-10تا6گروه -نفره 90امفی-12:15-2*ورود به بخش اندو عملی

   CPRکارگاه 

  اضافه و حذف*
 و اضافه * پایان حذف

 چهارشنبه  97/12/01

 8ترم-18تا15گروه -نفره 90امفی-12:15-1*ورود به بخش اندو عملی

کمیته اخالق/ شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی□  

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی ترمیمی□

 شنبه  04/12/97 

روه زیست مواد دندانیجلسه شورای پژوهشی گ□  

 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□
 

05/12/97 

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

جشن علوم پایه≤  06/12/97 *جلسه شورای آموزش دانشکده 

 دوشنبه 

 ژوهشی گروه جراحیجلسه شورای پ□
 14:00-12:00/کارگاه های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی≤

 چگونه از بستر الکرتونیکی برای آموزش به فراگیران استفاده کنیم ؟≤

آخرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحها □ 

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان، فک و صورت□

 شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکانجلسه □

 

07/12/97 

 

 

 سه شنبه 

آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت □

 طرح در شورای پژوهشی دانشکده
 10ترم–10تا6گروه -نفره400آمفی-12:15-3*ورود به بخش پریو عملی 

08/12/97 
 چهارشنبه 

 شنبه  11/12/97 13:00-12:00جلسه دفتر توسعه آموزش/≤ 

جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان□  

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□

 12/12/97 
 یکشنبه 

 دوشنبه  13/12/97  جشن والدت حضرت علی و حضرت زهرا ≤

جلسه شورای پژوهشی□  

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی□

 14/12/97 

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

 
آمفی تئاتر /13:00-12:00/کارگاه آشنایی با سیستم جدید طرح شعاع≤

 نفره90

15/12/97 
 چهارشنبه 

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی ترمیمی□

 

18/12/97 

 شنبه  

آمفی تئاتر /13:00-12:00/کارگاه آشنایی با سیستم جدید طرح شعاع≤ جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□

 نفره60

 یکشنبه  19/12/97

 20/12/97 جلسه شورای نمایندگان* *شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

 شنبهدو

  جراحی گروه پژوهشی شورای جلسه□

 * ثبت موقت و نهایی نمرات باقی مانده دو نیمسال قبل

 ثبت نمرات   باز شدن سامانه سیپاد□

آمفی تئاتر /13:00-12:00/کارگاه آشنایی با سیستم جدید طرح شعاع≤

 نفره90

21/12/97 

 سه شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

 ه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکسجلس□
 

معاونت آموزش تخصصی و تحصیالت  –* اتمام به روز رسانی سایت دانشکده 

 تکمیلی 
 22/12/97 

 چهارشنبه

 ثبت نمرات  باز شدن سامانه سیپاد□

 *ثبت موقت و نهایی نمرات باقی مانده دو نیمسال قبل
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤ویی رویداد دانشج/□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 پنج شنبه  24/12/97 در استانبول ترکیه  YUDSAکنگره دانشجویی □ 

 شنبه 25/12/97 در استانبول ترکیه YUDSAکنگره دانشجویی □ 

 یکشنبه  26/12/97 در استانبول ترکیه YUDSAکنگره دانشجویی □ 

 وشنبه د 27/12/97  

 سه شنبه 28/12/97  

 اغاز بازه زمانی استعالم جذب دانشجوی فلوشیپ از گروه های مربوطه *

 

17/01/98 

 کمیته اخالق□ شنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی□
آمفی تئاتر /13:00-12:00/شعاعکارگاه آشنایی با سیستم جدید طرح ≤

 نفره60

18/01/98 
 یکشنبه 

 19/01/98  کرسی آزاد اندیشی ≤

 دوشنبه 

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی□



تحصیلی  دوم نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

 

11 
 

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

 وزال کامل و مصوبه گروه برای طرحهاآخرین موعد ارسال پروپ□

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس□

 

20/01/98 

 سه شنبه

آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت □
 طرح در شورای پژوهشی دانشکده

آمفی تئاتر /13:00-12:00/عکارگاه آشنایی با سیستم جدید طرح شعا≤

 نفره90

21/01/98 
 چهارشنبه

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی ترمیمی□
 ADEE بازدید نمایندگان انجمن آموزش دندانپزشکی اروپا□

24/01/98 
 شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان□

 ادیولوژیجلسه شورای پژوهشی گروه ر□

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□

  ADEE بازدید نمایندگان انجمن آموزش دندانپزشکی اروپا□

25/01/98 

 یکشنبه 

 اکران فیلم≤

 ADEE  26/01/98 بازدید نمایندگان انجمن آموزش دندانپزشکی اروپا□

 دوشنبه 

 8ترم–نفره 400آمفی -8:00-میان ترم-*مبانی پروتزثایت

 جلسه شورای نمایندگان*

 14:00-12:00/کارگاه های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی≤

 چگونه یک محتوای الکترونیکی اثربخش طراحی کنیم؟≤
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 ژوهشیجلسه شورای پ□

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان، فک و صورت□

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی□

  ADEE  بازدید نمایندگان انجمن آموزش دندانپزشکی اروپا□

27/01/98 

 سه شنبه

 چهارشنبه ADEE  28/01/98  دندانپزشکی اروپابازدید نمایندگان انجمن آموزش □ پایان بازه زمانی استعالم جذب دانشجوی فلوشیپ از گروه های مربوطه *

 31/01/98  شروع بازه زمانی استعالم وضعیت جذب دانشجوی مقطع ام دی پی اچ *

 شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

 یکشنبه  01/02/98  

 02/02/98 12ترم – 2-پری کلینیک-13:00-پایان ترم –*بلیچینگ  جشن شعبانیه≤

 دوشنبه 
 *جلسه شورای آموزش دانشکده جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی□

 

 

 آخرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحها□

 03/02/98  الزاما با روز گروه یکی نیستاین روز -به دلیل تعطیل رسمی-*روز جبرانی

 سه شنبه

 6ترم -5گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *

 10ترم -5تا1گروه -نفره90آمفی-12:15-2ش کودکان عملی*خروج از بخ

 10ترم-7.9گروه -نفره 90امفی-12:15-2*خروج از بخش اندو عملی

 14-13.عصر 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *



تحصیلی  دوم نیمسال  اجراییتقویم 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 

 

 

آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت طرح در □
 شورای پژوهشی دانشکده

  الزاما با روز گروه یکی نیستاین روز  -به دلیل تعطیل رسمی-*روز جبرانی

 

04/02/98 

 

 چهارشنبه

 6ترم -2گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *

 8ترم-17.18گروه -نفره 90امفی-12:15-1ز بخش اندو عملی*خروج ا

 10ترم8.10-گروه–نفره 90امفی-12:15-2*خروج از بخش اندو عملی

 14-13.عصر 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

  وه یکی نیستالزاما با روز گراین روز  -به دلیل تعطیل رسمی-*روز جبرانی کالس های فیزیولوژی شروع*

 

 

07/02/98 

 

 

 شنبه

 ارسال درخواست مجوز برگزاری آزمون های فلو به دبیرخانه *

 اتمام بازه زمانی استعالم وضعیت جذب دانشجوی مقطع ام دی پی اچ*

 6ترم -3گروه -2عملی رادیو خروج از بخش *

 10ترم -نفره90آمفی-12:15-10تا6گروه -2*ورود به بخش کودکان عملی

 8ترم-15.16گروه–نفره 90امفی-12:15-1بخش اندو عملی *خروج از

 8ترم-5تا1گروه -2*خروج از بخش پارسیل عملی 

 کمیته اخالق□

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی ترمیمی□

 

 6ترم -نفره400آمفی-12:15-میان ترم-1*ترمیمی نظری

 14-13.عصر 12-10صبح  –یه گروه های آموزشی ارزشیابی بالینی کل*
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان□

 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□

 وژیجلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتول□

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی□

  الزاما با روز گروه یکی نیستاین روز  -به دلیل تعطیل رسمی-*روز جبرانی

 

 

 

08/02/98 
 یکشنبه 

 *پایان گردش اول 

 6ترم -4گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *

 8ترم -12:15-5تا1گروه -* خروج ازبخش بیماری های دهان عملی

 6ترم -نفره90آمفی-12:15ساعت -10تا6گروه-1ج از بخش سالمت دهان عملی خرو*

 10ترم -5تا1گروه  -2* خروج از بخش پارسیل عملی 

 12ترم -نفره400آمفی -12:15-پایان ترم-7*تشخیصی

 10ترم-10تا6گروه–نفره 90امفی-12:15-2*خروج از بخش اندو عملی

 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی * ام دی پی اچ اطالع رسانی کشوری و داخلی جذب دانشجوی *

  *شروع گردش دوم  

09/02/98 

 دوشنبه 

 6ترم -7گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *
 8ترم -10تا6گروه -ورود به بخش بیماری های دهان عملی

 جلسه شورای نمایندگان*

 در جزیره کیش M8اجالس گروه □

 14:00-12:00/ارگاه های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمیک≤

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

 جلسه شورای پژوهشی□

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

 10/02/98 در جزیره کیش M8ه اجالس گرو□

 سه شنبه

 6ترم -6گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *

 (15.16)گروه 10(و7.9)گروه 8ترم -2* ورود به بخش پارسیل عملی 

آمفی -12:15-10و8ترم -(میان ترم 2)پارسیل نظری1*پروتز پیشرفته نظری

 نفره400

 
 6ترم -9گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *

11/02/98 

 چهارشنبه
 12ترم -نفره400آمفی -12:15-پایان ترم-*پروتزپیشرفته عملی)نظری(

 12ترم --2پری کلینیک-09:00-پایان ترم-*پروتزپیشرفته عملی

  *شروع حذف اضطراری  حذف اضطراری *

 

14/02/98 

 

 

 

 

 

 

 

 شنبه

 *آغاز ثبت نام الکترونیکی آزمون ارتقا

 6ترم -8گروه -2ورود به بخش رادیو عملی *

 6ترم -10تا6گروه -نفره 400آمفی-12:15-1*ورود به بخش ترمیمی عملی 

 10ترم -10نفره 400آمفی-12:15-5تا1گرو-3*ورود به بخش ترمیمی عملی 

 10تا6گروه  -10ترم -2* ورود به بخش ثابت عملی 

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

نفره 400امفی -12:15-میان ترم-(2نظری*درمان بیماران با بی دندانی کامل)

 8ترم –

 13:00-12:00جلسه دفتر توسعه/≤
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 * حذف اضطراری

 15/02/98 * حذف اضطراری

 یکشنبه 

 6ترم -10گروه -2لی ورود به بخش رادیو  عم*

 16/02/98 *شروع حذف اضطراری * حذف اضطراری

 دوشنبه 
 جشن روز استاد≤

 10ترم-5تا1گروه–نفره 90امفی-12:15-2*ورود به بخش اندو عملی

 جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی□

 17/02/98 *شروع حذف اضطراری * حذف اضطراری

 سه شنبه
 ل کامل و مصوبه گروه برای طرحهاآخرین موعد ارسال پروپوزا□

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس□
 8ترم-14تا11گروه–نفره 90امفی-12:15-1*ورود به بخش اندو عملی

 * حذف اضطراری

 *پایان ثبت نام الکترونیکی آزمون ارتقا
 *پایان حذف اضطراری

18/02/98 

 چهارشنبه
شورای پژوهشی گروه جهت  آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در□

 طرح در شورای پژوهشی دانشکده

آمفی -08:00-10ترم -میان ترم-(2)ثابت نظری2*پروتز پیشرفته نظری

 نفره400

 

 اطالع رسانی کشوری و داخلی آزمون های فلوشیپ *

 6ترم-نفره400آمفی-12:15-میان ترم-1*پروتزکامل نظری

 

21/02/98 
 شنبه
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□ژوهشی*رویداد تخصصی/ رویداد پ

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

 شنبه 21/02/98 8ترم -12:15-میان ترم-2*ترمیمی نظری

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان□

 ورای پژوهشی گروه رادیولوژیجلسه ش□

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□

 

 

22/02/98 
 یکشنبه 

  شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده *
 دوشنبه  23/02/98

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

 انجلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودک□
 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی□

 

24/02/98 

 سه شنبه

بررسی و گزارش وضعیت ثبت نمرات شرکت کنندگان آزمون ارتقا تا یک  *
  نیمسال قبل

28/02/98 
 شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

 یکشنبه  29/02/98  

 30/02/98 12ترم - -2پری کیلینیک -09:00-پایان ترم-*ایمپلنت عملی افطاری انجمن اسالمی≤

 

 دوشنبه 
 استعالم اسامی شرکت کنندگان مجاز در آزمون ارتقا از گروه های آموزشی *

 شورای معاونین بین الملل گروه های آموزشی □

 14:00-12:00/کارگاه های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی≤

 آسکی≤

 سه شنبه 31/02/98  خرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحهآ□
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 شروع بازه زمانی دریافت و آماده سازی  فرمهای حق التدریس دستیاران ایرانی *
 5ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-1المت دهان نظریس*

 

01/03/98 

 چهارشنبه
آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت طرح در □

 شورای پژوهشی دانشکده

 شروع بازه زمانی بازبینی و ارسال مدارک شرکت کنندگان آزمون ارتقا*

 9ترم-ربوطهگروه م-12:00-جبرانی-2اندو نظری*
04/03/98 

 شنبه
 کمیته اخالق□

 یکشنبه  05/03/98  بازبینی و ارسال مدارک شرکت کنندگان آزمون ارتقا*

 06/03/98 *جلسه شورای آموزش دانشکده بازبینی و ارسال مدارک شرکت کنندگان آزمون ارتقا*
 دوشنبه 

 7ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-(2ب ن)آسی 3دندانپزشکی تشخیصی* جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی□

 بازبینی و ارسال مدارک شرکت کنندگان آزمون ارتقا*
 5ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-مبانی ترمیمی *

 11ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-ترماتولوژی*

07/03/98 

 جلسه شورای پژوهشی□ سه شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

 بازبینی و ارسال مدارک شرکت کنندگان آزمون ارتقا*
 9ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-3ارتونظری*

 7ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-1کودکان نظری*

08/03/98 
 چهارشنبه

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی□

 دانپزشکی ترمیمیجلسه شورای پژوهشی گروه دن□

 

گروه -12:00-جبرانی-(1)بیماری دهان نظری1بیماریهای سیستمیک*

 5ترم -مربوطه

11/03/98 

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

 4ترم-12:00تا9:00 -1پری کلینیک-پایان ترم-*آناتومی و مرفولوژی مللشروع انجام امور حق التدریس دستیاران بین ال *

 7ترم-گروه مربوطه-12:00-جبرانی-1پارسیل نظری*

 9ترم-گروه مربوطه-12:00-جبرانی-5دندانپزشکی تشخیصی*

12/03/98 

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

 آخرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحها□
آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت □

 طرح در شورای پژوهشی دانشکده

 13/03/98 جلسه شورای نمایندگان*

 2/10:00بیماری سیستمیک  *تکثیر سواالت  دوشنبه 

 5ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-2رادیو نظری*

 شروع بازه زمانی ثبت نام الکترونیک آزمون دانشنامه*

 18/03/98 8ترم -نفره400آمفی -12:15-پایان ترم-2*بیماری سیستمیک 

 13:00-12:00جلسه دفتر توسعه/≤ شنبه

 گروه مربوطه-12:00-جبرانی-2آسیب شناسی عملی*

 لسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهانج□

 کارشناسی - -1پری کلینیک   -9:00-1*پروتز کامل عملی

 5ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-مبانی پروتز پارسیل*

 7ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-1پریو نظری*

19/03/98 

 یکشنبه 

 جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی□

 2ترم -کده قدیم دانش-08:30-پایان ترم-*روانشناسی

 4ترم -دانشکده قدیم-10:00-پایان ترم-*کاربرد رایانه در دندانپزشکی

 9ترم-گروه مربوطه-12:00-جبرانی-(2)ثابت نظری1ثابت نظری *

 

20/03/98 

 دوشنبه 

 10:00فوریت های پزشکی/ *تکثیر سواالت 
 11:00/ سالمندشناسی *تکثیر سواالت 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□ی*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهش

 جلسه شورای پژوهشی □

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان، فک و صورت□

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی□

 نمرات دانشجویان عمومی زمان باز شدن سیپاد جهت ورود □

 کارشناسی- -1پری کلینیک  -9:00-1*پروتز ثابت عملی

 11ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-درد و داروشناسی*

21/03/98 

 سه شنبه

 22/03/98 *پایان کالس ها *پایان  بازه زمانی ثبت نام الکترونیک آزمون دانشنامه

 چهارشنبه
 سازی  فرمهای حق التدریس دستیاران ایرانی پایان بازه زمانی دریافت و آماده*

 4ترم -دانشکده قدیم-10:30-پایان ترم-*انگل شناسی نظری

 7ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-1ارتونظری*

 5ترم-گروه مربوطه-12:00-جبرانی-کمپلکس پالپ و پری اپیکال*

 شروع آزمون های علوم پایه ترم دوم*
 ون فلوشیپشروع بازه زمانی ثبت نام آزم*

 2ترم -مرکز طبی -10:30-2*اندیشه اسالمی 
 6ترم -نفره400آمفی-12:15-پایان ترم-*فوریت های پزشکی

 گروه مربوطه-12:00-جبرانی-سمینارآسیب شناسی*

 11ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-حاکمیت خدمت بالینی*

25/03/98 

 شنبه

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □
 ی پژوهشی گروه آسیب شناسیجلسه شورا□

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی ترمیمی□

 10:00تئوری مبانی پروتز ثابت/ *تکثیر سواالت 

 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□
 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□

 4ترم -مرکز طبی- 10:30-*انقالب اسالمی
 8ترم -نفره400آمفی-12:15-پایان ترم-*سالمندشناسی

 5ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-1جراحی نظری*
 511ترم -گروه مربوطه-12:00-جبرانی-ایمپلنت نظری*

 کارشناسی- -1پری کلینیک - 9:00-*پروتز پارسیل عملی

26/03/98 

 یکشنبه 

 دوشنبه  27/03/98 شورای معاونین بین الملل گروه های آموزشی□ 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□هشی*رویداد تخصصی/ رویداد پژو

 

 04/98/مورخ 24*اتمام بازه ثبت نمرات نظری تا پایان امتحانات 

 دوشنبه  27/03/98

 6ترم -7گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *
 10ترم -نفره400آمفی12:15-3*خروج از بخش پریوعملی

 4ترم -مرکز طبی/9:00هنگ و تمدن اسالمی/*فر
 2ترم -مرکز طبی/10:30*دانش خانواده/

 14:00-12:00/کارگاه های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی≤

≥PBL 

 آخرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحها□
 2ترم -مرکز طبی/9:00*اخالق اسالمی/

 ز طبیمرک/10:30*متون اسالمی/
 8ترم -نفره400آمفی -12:15-*تئوری مبانی پروتز ثابت

 کارشناسی- -1پری کلینیک -9:00-*اکلوژن

28/03/98 

 سه شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس□

 29/03/98 *شروع بازه ثبت موقت و نهایی نمرات  شروع بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نیمسال دوم *

 چهارشنبه
آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت طرح در □

 شورای پژوهشی دانشکده

 مرکز طبی/9:00*دفاع مقدس/

 4ترم -دانشکده قدیم-10:30-پایان ترم-*تغذیه در سالمت

 10:00*تکثیر سواالت سالمت دهان نظری و عملی/

توسط آموزش 98ون دانشنامه سال *آغاز ارسال الکترونیکی مدارک متقاضیان آزم
 تخصصی

 6ترم -8گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *

 8ترم-11.12گروه-1*خروج از بخش اندو عملی

 10ترم-1.2گروه-2*خروج از بخش اندو عملی

98/04/01 

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

 کمیته اخالق□

 2ترم -مرکز طبی-08:30-پایان ترم- 1*زبان پیش 

 2ترم -مرکز طبی-13:30-پایان ترم-2*زبان پیش

 2ترم -مرکز طبی-10:30-پایان ترم-*زبان عمومی

 کارشناسی-آموزشکده-09:00-پایان ترم-1*پروتزکامل نظری

98/04/01 

 شنبه

 14-13.عصر 12-10صبح  –ای آموزشی ارزشیابی بالینی کلیه گروه ه*

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 شروع بازه زمانی ثبت نام آزمون  ام دی پی اچ *

 6ترم–نفره 400امفی-12:15-1*خروج از بخش جراحی عملی

 8ترم-13.14گروه-1*خروج از بخش اندو عملی

 (17.18)گروه10(و8.9)گروه 8ترم -نفره90آمفی -2* خروج از پارسیل عملی 

98/04/02 

 یکشنبه 

 4ترم -دانشکده قدیم-10:30-پایان ترم-*آسیب شناسی عمومی نظری

 جلسه شورای پژوهشی گروه سالمت دهان□
 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی□

 14-13عصر -ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 98/04/03 این روز با روز گروه متفاوت است-به دلیل تعطیل رسمی-*روز جبرانی لسه شورای پژوهشی گروه جراحیج□

 دوشنبه 
 *جلسه شورای آموزش دانشکده 

 
 6ترم -9گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *

 10ترم -10تا6گروه -نفره90آمفی12:00-2*خروج ازبخش کودکان عملی
 ترم-5گروه-2ملی*خروج از بخش اندو ع
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 

 8ترم -نفره400آمفی-12:15-پایان ترم-2سالمت دهان نظری * *

 6ترم -5تا1گروه -نفره400آمفی-12:15-پایان ترم-1سالمت دهان عملی *

98/04/03 

 وشنبه د

 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 10:00/ 1رادیونظری *تکثیر سواالت 

 11:00درمان بیماران با بی دندانی کامل/ *تکثیر سواالت 
 3/14:00پریونظری *تکثیر سواالت 

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 جلسه شورای پژوهشی□

  این روز با روز گروه متفاوت است-تعطیل رسمیبه دلیل -*روز جبرانی
 
 
 
 

98/04/04 

 
 

 سه شنبه

 6ترم -6گروه -2خروج از بخش رادیو عملی *

 10ترم -12:15ساعت  -4خروج از بخش جراحی عملی *

 کارشناسی ناپیوسته-آموزشکده-09:00-پایان ترم-1پروتز ثابت نظری*

 6ترم -رهنف400آمفی-07:45-پایان ترم-1مبانی اندو *

 14-13.عصر 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 10:00کلیات آناتومی و مرفولوژی/ *تکثیر سواالت 

 1/11:00ترمیمی نظری *تکثیر سواالت 

 1/12:00پیشرفته نظری *تکثیر سواالت پروتز

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□پژوهشی*رویداد تخصصی/ رویداد 

 پایان آزمون های علوم پایه ترم دوم  *

 پایان بازه زمانی ثبت نام آزمون فلوشیپ*

توسط آموزش 98*پایان ارسال الکترونیکی مدارک متقاضیان آزمون دانشنامه سال *

 تخصصی

 اع از پایان نامه دستیارانآخرین مهلت دف *

 98/04/05 *پایان گردش دوم 

 

 

 چهارشنبه

 این روز با روز گروه متفاوت است-به دلیل تعطیل رسمی-*روز جبرانی

 6ترم -10گروه -2خروج از بخش رادیو  عملی *

 8ترم -10تا6گروه-* خروج ازبخش بیماری های دهان عملی

 6ترم -نفره400آمفی-12:15-پایان ترم-1*تجهیزات و ارگونومی 

 4ترم -نفره400آمفی-09:00-پایان ترم-1رادیو نظری *

 10ترم -3.4گروه -2*خروج از بخش اندو عملی 

 2ترم -دانشکده قدیم-08:30-پایان ترم-2علوم تشریحی نظری *

 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 10:00مبانی مواددندانی/ *تکثیر سواالت 
 11:00پوسیدگی شناسی/ *تکثیر سواالت 

 پنج شنبه  06/04/98 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات آزمون ارتقا *

 شنبه 98/04/08 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□اد بین الملل  *رویداد آموزشی/ روید ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□

 4ترم -نفره400آمفی-08:30-پایان ترم-کلیات آناتومی و مرفولوژی*

 6ترم -نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-1ترمیمی نظری*

 10و8ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم-1پروتز پیشرفته نظری*

 کارشناسی ناپیوسته –آموزشکده -09:00-پایان ترم-* پروتزپارسیل نظری

98/04/09 

 یکشنبه 

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 

 * آزمون های فلوشیپ

 10:00علوم نوین در دندانپزشکی / *تکثیر سواالت 

 11:00/ 4دندانپزشکی تشخیصی *تکثیر سواالت 

 6/12:00دندانپزشکی تشخیصی ت *تکثیر سواال

98/04/10 

 دوشنبه 

 *شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 آخرین موعد ارسال پروپوزال کامل و مصوبه گروه برای طرحها□
 8ترم -نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-درمان بیماران با بی دندانی کامل  *

 10ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم-3و نظریپری *

98/04/11 

 سه شنبه

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□

آخرین موعد تحویل فرم بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی گروه جهت □

 طرح در شورای پژوهشی دانشکده

 2ترم -دانشکده قدیم-08:30-پایان ترم-2فیزیولوژی نظری*

 کارشناسی ناپیوسته –آموزشکده -09:00-پایان ترم-اکلوژن نظری *

 6ترم -نفره400آمفی-08:30-پایان ترم-مبانی مواد دندانی*

 4ترم -نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-* پوسیدگی شناسی

98/04/12 

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

 

 1/11:00دندانپزشکی تشخیصی *تکثیر سواالت 

 12:00/ 2پروتز پیشرفته نظری *تکثیر سواالت 

98/04/12 

 چهارشنبه

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 * ارزشیابی دستیاران و پی اچ دی

 4ترم -نفره400آمفی-08:30-مپایان تر-علوم نوین در دندانپزشکی*

 8ترم -نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-4دندانپزشکی تشخیصی*

 10ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم-6دندانپزشکی تشخیصی*

98/04/15 

 شنبه

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات 12-10کلیه گروه های آموزشی  PhD*ارزشیابی تخصصی و 

 6ترم -نفره400آمفی-08:30-پایان ترم-1دندانپزشکی تشخیصی* سالمت دهانجلسه شورای پژوهشی گروه □
98/04/16 

 یکشنبه 

 * اتمام بازه ثبت موقت و نهایی نمرات دروس عملی  

 جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی□

 98/04/17 4ترم -نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-2و1زبان تخصصی*

 دوشنبه 

 09:30/ 2ارتو نظری *تکثیر سواالت 
 10:30/ 2کودکان نظری *تکثیر سواالت 
 11:30/ 2ترمیمی نظری *تکثیر سواالت 

 12:30/ 2دندانپزشکی تشخیصی *تکثیر سواالت 

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات
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 های هفتهروز تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 * دریافت نمرات ارتقا دستیاران بین المل از گروه ها و اقدام
 10ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم-2پروتز پیشرفته نظری*

 

98/04/18 

 جلسه شورای پژوهشی□ سه شنبه

 جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای دهان، فک و صورت□

 جلسه شورای پژوهشی گروه ارتودنسی□

 10:00/ 1روش تحقیق ت *تکثیر سواال

 

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 *اتمام بازه زمانی ثبت نام ام دی پی اچ 

 *آزمون سراسری شفاهی مقطع پی اچ دی

 6ترم -نفره400آمفی-08:30-پایان ترم-4و3زبان تخصصی*

 8ترم -نفره 400آمفی-10:00 -پایان ترم-2*ارتو نظری

 2ترم -دانشکده قدیم-12:00-پایان ترم- 2بیوشیمی نظری *
 8ترم -کلیه گروه ها- -1خروج از بخش ارتو عملی *

98/04/19 

 چهارشنبه

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □

 10ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم-2کودکان نظری* *

 8م تر-نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-2ترمیمی نظری*

98/04/22 

 شنبه

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□

 جلسه شورای پژوهشی گروه پریودنتولوژی□

 6ترم -نفره400آمفی-08:30-پایان ترم-2دندانپزشکی تشخیصی*

 

98/04/23 

 10:00/ 1پروتزکامل نظری *تکثیر سواالت  یکشنبه 

 11:00/ 2نظری جراحی *تکثیر سواالت 

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 * آزمون مقطع ام دی پی اچ

 6ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم-1روش تحقیق*

 

98/04/24 

 دوشنبه 

 ه ثبت موقت و نهایی نمرات* باز

 جلسه شورای پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان□
 جلسه شورای پژوهشی گروه اندودنتیکس□

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات
 سه شنبه 98/04/25

 

 6ترم -نفره400آمفی-08:30-پایان ترم-1پروتزکامل نظری*

 8ترم -نفره400آمفی-10:00-پایان ترم-1اندونظری*
 10ترم -نفره400آمفی-11:30-پایان ترم- 2نظری جراحی*

98/04/26 

 چهارشنبه

 * بازه ثبت موقت و نهایی نمرات

 24/04/98*اتمام بازه ثبت نمرات دروس نظری تا تاریخ امتحانات مورخ  
 پنج شنبه  27/04/98

 نبهش 98/04/29 26/04/98*اتمام بازه ثبت نمرات دروس نظری تا تاریخ امتحانات مورخ  

  پایان  انجام امور حق التدریس دستیاران بین الملل *
 یکشنبه  98/04/30

 * بررسی و گزارش وضعیت ثبت نمرات شرکت کنندگان  آزمون دانشنامه 

  پایان بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات نیسمال دوم

98/04/31 

 دوشنبه 

 انه سیپادآخرین مهلت ورود نمرات پایان نامه های عمومی در سام□

 *ارسال و اقدام جهت قطع کمک هزینه دستیاران مشمول
 

98/05/01 
 سه شنبه

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

 چهارشنبه 98/05/02  التحصیالن به همراه جزئیات از ابتدای تاسیس*ارائه آماردقیق و نهایی فارغ 

 *آغاز ارسال تقاضای مدرس به گروه های داخلی و خارج دانشکده
 

98/05/05 
 شنبه

 شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی□

 به دوشن 98/05/07 *جلسه شورای آموزش دانشکده * آغازارسال تقاضای مدرس دستیاران بین الملل

  *پایان ارسال تقاضای مدرس دستیاران بین الملل
98/05/09 

 چهارشنبه

 شنبه 98/05/12  *بازبینی الکترونیکی مدارک عودت داده شده متقاضیان آزمون دانشنامه

  جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی□
98/05/13 

 یکشنبه

 سه شنبه 98/05/15  *آخرین مهلت دفاع پایان نامه دستیاران بین الملل

 *پایان ارسال تقاضای مدرس به گروه های داخلی و خارج دانشکده

 *پایان مهلت بازبینی الکترونیکی  مدارک عودت داده شده متقاضیان آزمون دانشنامه 
 

98/05/16 
 چهارشنبه

 شنبه 98/05/26  * مهلت دریافت نتایج آزمون ام دی پی اچ

 به دوشن 98/06/04  آزمون دانشنامه تخصصی*



تحصیلی  دوم نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

 

30 
 

 

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

 شنبه 98/06/09  شروع بازه زمانی ارائه درس در سامانه سیپاد *

 سه شنبه 98/06/12  

 چهارشنبه 13/6/98  اتمام بازه زمانی ارائه درس در سامانه سیپاد *

 شنبه 98/06/16  

 شنبه 98/06/30  

 یکشنبه 98/06/31  آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع پی اچ دی*



تحصیلی  دوم نیمسال  اجراییتقویم 
97-89سال   

 

31 
 

 

 جلسات دانشکده 

 جلسات دانشگاه 

 و حذف اضطراریحذف و اضافه 

 بازه موقت و نهایی ثبت نمرات

 انتخاب واحد 

 های نظری آزمون 

 بخش های آموزشی آزمون های عملی ورود و خروج 

 تکثیر سواالت 

 و فرهنگی   کارگاه  آموزشی و رویدادها دانشجویی


