
 

 

 

 

 

  

 

نپزشکی   تقویم اجرایی دادکشنه دندا
 رپدیس مارد  و رپدیس نیب الملل

 

 99-98سال تحصیلی  اول نیمسال 
 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

2 
 

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

 شنبه  02/06/98  کمیته اخالق □

 

 ترم تابستان  /2/8:30و1*زبان تخصصی

 ترم تابستان  /4/13:30و3**زبان تخصصی

 چهارشنبه  06/06/98

 به باال 2انتخاب واحد دستیاران سال  *

 جلسه ارتقا علمی اعضای هیات علمی *

09/06/98 
 ترم تابستان  /8:30**زبان عمومی کارشناسی/ شنبه 

  *انتخاب واحد 

 10/06/98 جلسه کلینیک ویژه * به باال 2انتخاب واحد دستیاران سال  *

 یکشنبه 

  *انتخاب واحد 

 به باال 2انتخاب واحد دستیاران سال  *
 *انتخاب واحد

 آموزشی کارشناس*آخرین مهلت تحویل ارایه پرینت انتخاب واحد به 

11/06/98 
 دوشنبه 

 سه شنبه  12/06/98  به باال 2انتخاب واحد دستیاران سال  *

 چهارشنبه  13/06/98  
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 شنبه  16/06/98  

 یکشنبه  17/06/98  

 دوشنبه  18/06/98  

 سه شنبه  19/06/98  

   شروع  کالسها*

  )علوم پایه و بالینی( شروع  کالسها*

23/06/98 

 

 شنبه 
 *شروع گردش اول 

 8گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 

 400آمفی /5تا 1گروه  /12:15/ 11ترم/3بیماری دهان عملی*آزمون ورود به بخش 

 یدندان مواد ستیز گروه یپژوهش یشورا جلسه□
 24/06/98 6گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 

 یکشنبه 

 جلسه کلینیک ویژه*

 25/06/98 9گروه  /9/08:45ترم/3رادیوعملی *آزمون ورود به بخش  نفره 90آمفی تئاتر/مراسم ویژه محرم عاشورا تاسوعا  ≤

 دوشنبه

 آسیب شناسی  گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 شدن باز - یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر□
 یتخصص پادیس سامانه

 10گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 
 سه شنبه 26/06/98
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□تخصصی/ رویداد پژوهشی*رویداد 

 7گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی  یتخصص پادیس سامانه شدن باز  □

 10تا6گروه /7/08:30ترم /1پارسیل عملی*آزمون ورود به بخش 

 14تا11گروه /9/13:00ترم /2کامل عملی*آزمون ورود به بخش 

27/06/98 

 چهارشنبه
 ورود نمرات دستیاران  تخصصی *

 پنج شنبه  28/06/98 سمپوزیوم بین المللی دندانپزشکی ترمیمی□ گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیآخر□

 جمعه  29/06/98 سمپوزیوم بین المللی دندانپزشکی ترمیمی□ 

 
 30/06/98 دانشکده  EDO*جلسه 

 شنبه 

 10تا6گروه /9/08:30ترم /1عملی *آزمون ورود به بخش ثابت

 یکشنبه  31/06/98  دیدار از باغ موزه دفاع مقدس  ≤

 01/07/98 *شورای آموزش دانشکده  المللانتخاب واحد دستیاران بین*

 دوشنبه 

 جلسه شورای فرهنگی ≤
آمفی /18تا15و  10تا6گروه /7/12:30ترم  /2*آزمون ورود به بخش ترمیمی عملی

 نفره400

 دانشکده یپژوهش یشورا جلسه□
 

02/07/98 
 سه شنبه 

 المللانتخاب واحد دستیاران بین*

 یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 
03/07/98 

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

  پروتز یپژوهش یشورا جلسه □ 
                                                        اخالق تهیکم□

 ()دو درس نظری*حذف و اضافه  دهان یهایماریب یپژوهش یشورا جلسه  □

06/07/98 

 
 شنبه 

 *حذف و اضافه

    کسیاندودنت گروه یپژوهش یشورا جلسه□

    یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه □  

 یمیترم یدندانپزشک یپژوهش یشورا جلسه  □

 (*حذف و اضافه )دو درس نظری

07/07/98 

 یکشنبه 

 *حذف و اضافه

 08/07/98 (اضافه )دو درس نظری*حذف و  12-14شورای فرهنگی/ ≤

 دوشنبه 
 یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 *جلسه شورای نمایندگان 

 *حذف و اضافه

                 یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیخر□

 سه شنبه  09/07/98 (*حذف و اضافه )دو درس نظری کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 *حذف و اضافه

 چهارشنبه  10/07/98  گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیآخر  □

 شنبه  13/07/98 جلسه ارتقا علمی اعضای  هیات علمی* 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO □/*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 یکشنبه  14/07/98 جلسه کلینیک ویژه * دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه □

 15/07/98 12-14 /11و 9، 7، 5*کالس جبرانی / ترم  صدور احکام دستیاری *
 دوشنبه 

 اردو /نفره90جشن ورودی های جدید/آمفی تئاتر ≤

 16/07/98 1گروه  /5/12:30ترم /1از بخش رادیوعملی *آزمون خروج  * صدور احکام دستیاری

 جلسه شورای پژوهشی دانشکده □ سه شنبه 

 یارتودنس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 17/07/98 2گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی  یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 چهارشنبه 
 * صدور احکام دستیاری

 جلسه شورای پژوهشی گروه پروتزهای دندانی □
 EDO*جلسه 

20/07/98 

 شنبه 
 * صدور احکام دستیاری

 جلسه شورای پژوهشی گروه زیست مواد دندانی □

 دندانپزشکی ترمیمی جلسه شورای پژوهشی گروه □

 رادیولوژی جلسه شورای پژوهشی گروه  □
 

21/07/98 

 یکشنبه

 * صدور احکام دستیاری

 7:30نفره/60آمفی تئاتر /کالس های فرهنگی اساتید  ≤

 12-400/14جشن صلح و ادب)کانون ادبی(/آمفی تئاتر  ≤
 

22/07/98 

 دوشنبه

 یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

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

  کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه  □
   یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر □ 

  یتخصص پادیس سامانه شدن باز   □
  دانشگاه یپژوهش یشورا جلسه □

23/07/98 

 سه شنبه

 دستیاری*صدور احکام 
 *ورود نمرات دستیاران تخصصی

 *شورای تخصصی

 گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیآخر □
 یتخصص پادیس سامانه شدن باز □

 نفره 400، گردش اول/9/12:15ترم/2*آزمون ورود به بخش پریو عملی

 نفره 400، اولگردش /11/12:40ترم /4*آزمون ورود به بخش پریو عملی

24/07/98 
 چهارشنبه

 جمعه  26/07/98  روز تربیت بدنی-مسابقات ورزشی ≤

 شنبه 27/07/98  

 28/07/98 جلسه کلینیک ویژه* دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه  □
 یکشنبه

 11-08:30/ارزشیابی بالینی پردیس بین الملل کلیه گروه های آموزشی * 

 7:30نفره/60آمفی تئاتر /کالس های فرهنگی اساتید  ≤

 29/07/98 11-12/شورای معاونین بین الملل دانشکده□
 دوشنبه

 12-14 /11و 9، 7، 5*کالس جبرانی / ترم 

 سه شنبه  30/07/98 11-08:30/ارزشیابی بالینی پردیس بین الملل کلیه گروه های آموزشی * دانشکده یپژوهش یشورا جلسه □
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 99-98سال 

8 
 

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

 چهارشنبه  01/08/98  یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□

     دهان یهایماریب یپژوهش یشورا جلسه    □

 اخالق تهیکم   □
 شنبه  04/08/98 

 یکشنبه  05/08/98  

 12-14نفره/400مراسم مذهبی/آمفی تئاتر  ≤

 

06/08/98 

 دوشنبه 
    یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر □

 سه شنبه  07/08/98  

  چهارشنبه 08/08/98 14-13عصر / 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی * 

 

 11/08/98 14-13عصر / 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 جلسه ارتقا علمی اعضای  هیات علمی* شنبه 

 7/12:30ترم/1پردیس بین الملل/ مبانی اندو* 

    کسیاندودنت گروه یپژوهش یشورا جلسه □

    یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه □

   یمیترم یدندانپزشک یپژوهش یشورا جلسه  □

 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه□

  جلسه کلینیک ویژه*

 

12/08/98 

 

 یکشنبه 

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

 10:00*تکثیر سواالت/تئوری مبانی کامل /

 3/11:00*تکثیر سواالت/ تشخیصی
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO □/*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 7:30نفره/60آمفی تئاتر /کالس های فرهنگی اساتید ≤

 نفره400آمفی تئاتر/14-12برنامه بسیج /≤

 13/08/98 *شورای آموزش دانشکده

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

 12-14 /11و 9، 7، 5*کالس جبرانی / ترم 

 9گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

   دانشکده یپژوهش یشورا جلسه  □

 کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه□
 14-13عصر / 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

14/08/98 

 سه شنبه 

 چهارشنبه  15/08/98  

 

 18/08/98 نفره 400آمفی تئاتر /07:30 /5ترم/تئوری مبانی کامل* 

 شنبه 
 12:00روانشناسی /-*تکثیر سواالت/تئوری اخالق

 8گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 1گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

    یدندان مواد ستیز گروه یپژوهش یشورا جلسه □

 یمیترم یدندانپزشک یپژوهش یشورا جلسه  □ 

 19/08/98 نفره400آمفی تئاتر  /12:15 /7میان ترم/ترم /3* تشخیصی

 یکشنبه 

 6گروه  /9/08:45ترم/3رادیوعملی *آزمون خروج از بخش 

 2گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO □/*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 7:30نفره/60آمفی تئاتر /کالس های فرهنگی اساتید  ≤

 12-14نفره/60مذهبی/آمفی تئاتر مراسم  ≤

 20/08/98 12-14 /11و 9، 7، 5*کالس جبرانی / ترم 

 دوشنبه 

 4و3گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 7گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 نفره 400 -گردش اول/9/12:15ترم/1کودکان عملی*آزمون خروج ازبخش 

 نفره 400 -گردش اول/12:15/ 11ترم /3کودکان عملی*آزمون خروج ازبخش 

 10:00/ 2*تکثیر سواالت/ترمیمی نظری* یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 21/08/98 نفره400آمفی تئاتر  /12:15 /5روانشناسی /میان ترم/ترم –* تئوری اخالق       یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر □

 سه شنبه 
 یارتودنس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 *پایان گردش اول 

 نفره 400-گردش اول/9/12:30و7ترم/2آزمون خروج ازبخش سالمت دهان عملی*

 10تا6گروه /7/08:30ترم /1پارسیل عملی*آزمون خروج از بخش 

 14تا11گروه/9/13:00ترم /2کامل عملی*آزمون خروج از بخش 

 گردش اول /12-9/ 11ترم /3اندو عملی*آزمون خروج ازبخش 

 10گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO □/*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 22/08/98  *شروع گردش دوم   گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیآخر□

 چهارشنبه 

 یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□
 2گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 

 نفره400آمفی /10تا6گروه /11/12:15ترم /3*آزمون ورود به بخش بیماری عملی 

 پنج شنبه  23/08/98 5تا1گروه  /11/09:00ترم /3از بخش بیماری عملی *آزمون خروج  

   پروتز یپژوهش یشورا جلسه□

 دهان یهایماریب یپژوهش یشورا جلسه □

 10:00*تکثیر سواالت/کنترل عفونت /

 11:00/ 1*تکثیر سواالت/ثابت نظری

25/08/98 

 شنبه 

 3 گروه /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 

 5تا1گروه /7/08:30ترم /1پارسیل عملی*آزمون ورود به بخش 

 5تا1گروه /9/08:30ترم /1ثابت عملی*آزمون ورود به بخش 

 18تا15گروه /9/13:00ترم /2کامل عملی*آزمون ورود به بخش 

 EDO*جلسه 

    یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه □
 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه □  

 26/08/98 جلسه کلینیک ویژه*

 یکشنبه 
 نفره400آمفی تئاتر  /12:15 /7میان ترم/ترم /2* ترمیمی نظری

 1گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 

 12-14نفره/400اکران فیلم/آمفی تئاتر  ≤

 27/08/98 11-12/شورای معاونین بین الملل دانشکده□

 دوشنبه 
 شورای نمایندگان*جلسه 

 4گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون ورود به بخش رادیوعملی 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

12 
 

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

 *ورود نمرات دستیاران تخصصی

 یتخصص پادیس سامانه شدن باز □
 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15دکترا /  5ترم/عفونتتئوری کنترل * 

 پردیس/12:15پردیس بین الملل /  /تئوری کنترل عفونت* 

28/08/98 

 سه شنبه

   دانشکده یپژوهش یشورا جلسه□
 کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه □        

 نفره400آمفی تئاتر  /12:15 /9میان ترم/ترم/1* ثابت نظری

 5گروه  /9/08:45ترم/3بخش رادیوعملی *آزمون ورود به 

 یتخصص پادیس سامانه شدن باز   □ 
 

29/08/98 

 چهارشنبه 

 *ورود نمرات دستیاران تخصصی

 پنج شنبه 30/08/98  /10تا6گروه /7/09:00ترم /1*آزمون ورود به بخش بیماری عملی  

 5/12:15ترم/پردیس بین الملل/ تئوری مبانی کامل*  اخالق تهیکم □
 شنبه  02/09/98

   کسیاندودنت گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 یمیترم یدندانپزشک یپژوهش یشورا جلسه□

 
 
 
 
 

03/09/98 

 یکشنبه 

 *جلسه شورای آموزش دانشکده  یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه □

 12-60/14ندانپزشکی/آمفی تئاترآشنایی با آیین نامه نظارت بر دکارگاه *
 دوشنبه  04/09/98

 یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر□

 

 

05/09/98 
 سه شنبه 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

13 
 

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

       گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیآخر□
 یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 چهارشنبه  06/09/98 

    پروتز یپژوهش یشورا جلسه□

 دهان یهایماریب یپژوهش یشورا جلسه  □

 09/09/98 جلسه ارتقا علمی اعضای  هیات علمی*

 شنبه 

 نفره400آمفی تئاتر/12/12:00ترم /پردیس بین الملل/ پروتز پیشرفته عملی* 

 10:00/ 1*تکثیر سواالت/پارسیل نظری

و  5تا1گروه /7/12:30ترم  /2به بخش ترمیمی عملی*آزمون ورود 

 نفره400آمفی /14تا11

    یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه □

 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه□  
 جلسه کلینیک ویژه*

10/09/98 
 یکشنبه 

 دوشنبه  11/09/98 جلسه کمیته ایمپلنت* 

     دانشکده یپژوهش یشورا جلسه □

   کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه  □ 

 یارتودنس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 نفره400آمفی تئاتر  /12:15 /7میان ترم/ترم /1* پارسیل نظری

12/09/98 

 سه شنبه

 چهارشنبه 13/09/98  



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

14 
 

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

 شنبه  16/09/98 *حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی( * حذف اضطراری

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

17/09/98 
 یکشنبه 

 یمیترم یدندانپزشک یپژوهش یشورا جلسه □

 12-14نفره/400دانشجو/آمفی تئاتر  روز جشن  ≤

 یا عملی(*حذف اضطراری)یک درس نظری 

 

18/09/98 

 یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه □   دوشنبه 

 * حذف اضطراری

 19/09/98 *حذف اضطراری)یک درس نظری یا عملی( * حذف اضطراری

 سه شنبه 
 5/9:00ترم/پردیس بین الملل/ تئوری مبانی ترمیمی*  یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر □

 20/09/98 10:00*تکثیر سواالت/آناتومی و مرفولوژی نظری / یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□
 چهارشنبه 

 12/08:00ترم /7پردیس بین الملل/ تشخیصی*        گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیخرآ□

    پروتز یپژوهش یشورا جلسه □
 دهان یهایماریب یپژوهش یشورا جلسه □

 10:00*تکثیر سواالت/حاکمیت بالینی /
23/09/98 

 شنبه 

 
 دانشکده EDO*جلسه 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO □/*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

    یدندان مواد ستیز گروه یپژوهش یشورا جلسه □
   یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه   □ 

 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 جلسه کلینیک ویژه*
24/09/98 

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

 11/08:00ترم پردیس بین الملل/ حاکمیت بالینی/* 

 

 25/09/98 11-12/شورای معاونین بین الملل دانشکده□

 5کالس/08:00کارشناسی/  1ترم/آناتومی مرفولوژی نظری*  دوشنبه 

 *جلسه شورای نمایندگان 

 دانشکده یپژوهش یشورا جلسه□
        یتخصص پادیس سامانه شدن باز□

    کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه□
 یارتودنس گروه یپژوهش یشورا جلسه □

 دانشکده قدیم /08:30 /3ترم/ایمونولوژی نظری* 

26/09/98 

 سه شنبه 

 *ورود نمرات دستیاران تخصصی

 27/09/98 نفره400آمفی تئاتر /07:30 /11ترم /حاکمیت بالینی*  یتخصص پادیس سامانه شدن باز  □     
 چهارشنبه 

 5کالس/08:00 /2کارشناسی ناپیوسته ترم/اتچمنت نظری*  *ورود نمرات دستیاران تخصصی

 

 30/09/98 دانشکده قدیم/08:30/  1ترم/سالمت دهان و جامعه* 

 08:30-11/پردیس بین الملل کلیه گروه های آموزشی  بالینیارزشیابی * شنبه 

 11:00*تکثیر سواالت/دندانپزشکی قانونی /



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

16 
 

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

    کسیاندودنت گروه یپژوهش یشورا جلسه  □
 یمیترم یدندانپزشک یپژوهش یشورا جلسه  □  

 08:30-11/*ارزشیابی بالینی پردیس بین الملل کلیه گروه های آموزشی 
01/10/98 

 یکشنبه 

 نفره 90جشن یلدا/آمفی تئاتر   ≤
 5کالس/08:00 /2ترمکارشناسی ناپیوسته  /ایمپلنت نظری* 

 11/12:15ترم پردیس بین الملل/ دندانپزشکی قانونی/* 
02/10/98 

 دوشنبه 
  *جلسه شورای آموزش دانشکده

 10:00*تکثیر سواالت/درد و داروشناسی / یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه□
 کلیه گروه های آموزشی *ارزشیابی دوره های تخصصی و پی اچ دی 11:00/ 5*تکثیر سواالت/تشخیصی

 یقاتیتحق یطرحها یبرا گروه مصوبه و پروپوزال ارسال فرصت نیآخر   □

 5کالس/08:00کارشناسی /  1ترم /ابزار شناسی* 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15 /11ترم /دندانپزشکی قانونی* 

 7/12:15ترم /2پردیس بین الملل/ ترمیمی نظری* 

03/10/98 

 سه شنبه 

 10:00/ 1سواالت/سالمت دهان نظری *تکثیر

 کل گروه ها//5/09:00*آزمون مبانی ترمیمی /ترم 

    گروه یپژوهش یشورا در پروپوزال یبررس یها برگه افتیدر مهلت نیآخر□

 

 نفره400آمفی تئاتر /07:30 /5ترم/کمپلکس پالپ و پری اپیکال* 
 دانشکده قدیم/08:30 /1ترم /1بیوشیمی نظری* 

 5کالس/13:00 /2کارشناسی ناپیوسته ترم /اصول حسابداری* 

04/10/98 

 چهارشنبه 

 یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه □
 نفره 400گردش دوم، /9/12:150ترم /2*آزمون خروج از بخش پریو عملی 

 نفره 400گردش دوم، /11/12:40ترم /4*آزمون خروج از بخش پریو عملی



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

17 
 

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

  پروتز یپژوهش یشورا جلسه  □

 کمیته اخالق □

 14-13عصر / 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *
07/10/98 

 شنبه 

 دانشکده قدیم /08:30 /3ترم /باکتری شناسی* 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15 /5ترم/1سالمت دهان نظری* 

 5/12:15ترم پردیس بین الملل/ کمپلکس پالپ و پری اپیکال/* 

 10:00*تکثیر سواالت/تئوری مبانی ترمیمی /

 11:00/ 2*تکثیر سواالت/سالمت دهان نظری

    یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه  □

 08/10/98 جلسه کلینیک ویژه*

 یکشنبه 

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

 دانشکده قدیم /13:00 /1ترم /فارسی * 

 نفره400آمفی تئاتر /07:30/  11ترم /درد و داروشناسی * 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15 /9ترم /5تشخیصی* 

 5کالس شماره/13:00کارشناسی پیوسته / 1ترم /مواد دندانی * 

 5کالس شماره/14:00 /2کارشناسی ناپیوسته ترم /های یاددهی و یادگیریروش* 

 10:00*تکثیر سواالت/نگارش علمی /

 09/10/98 10:00*تکثیر سواالت/اخالق و روانشناسی / *شورای تحصیالت تکمیلی

 12-14نفره/90مراسم مذهبی)روز پرستار، والدت حضرت زینب(/آمفی تئاتر   ≤ دوشنبه 

 

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

 7/08:00ترم /2پردیس بین الملل/سالمت دهان نظری* 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

18 
 

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

    دانشکده یپژوهش یشورا جلسه □

 کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه □ 

 10/10/98 14-13عصر / 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 سه شنبه 

 نفره400آمفی تئاتر /08:45/  5ترم /تئوری مبانی ترمیمی * 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15/  7ترم / 2سالمت دهان نظری* 

 

 

 11/10/98 14-13عصر / 12-10صبح  –ارزشیابی بالینی کلیه گروه های آموزشی *

 چهارشنبه 

 5کالس شماره/08:00کارشناسی ناپیوسته / 2ترم /ارتدنسی نظری * 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15/  11ترم /نگارش علمی * 

 5/12:15ترم /1پردیس بین الملل/ سالمت نظری* 

 2گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 دهان یهایماریب یپژوهش یشورا جلسه □

 14/10/98 10:00*تکثیر سواالت/آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی /

 شنبه 

آمفی تئاتر /07:30الملل / دکترا دانشکده و پردیس بین 5ترم /اخالق و روانشناسی * 
 نفره400

 5کالس شماره/13:00کارشناسی پیوسته / 1ترم /تشریح فک و صورت * 

 3گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 5گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 جلسه ارتقا علمی اعضای  هیات علمی*



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

19 
 

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

 یدندان مواد ستیز گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 10:00/ 1*تکثیر سواالت/سیستمیک

 11:00/ 2*تکثیر سواالت/روش تحقیق

15/10/98 

 

 یکشنبه 

 9/12:15 ترم/1پردیس بین الملل/ پروتز ثابت نظری* 

 1گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 6گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 نفره 400 -گردش دوم/9/12:15ترم/1کودکان عملی*آزمون خروج ازبخش 

 نفره 400گردش دوم./11/12:15ترم /3کودکان عملی*آزمون خروج ازبخش 

 12-14شورای فرهنگی/   ≤

 10:00/ 1*تکثیر سواالت/پروتز پارسیل نظری

 11:00/ 1*تکثیر سواالت/پروتز ثابت نظری

 12:00*تکثیر سواالت/تئوری مبانی پروتزپارسیل /

16/10/98 

 دوشنبه 

 یشناس بیآس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 11/12:15ترم پردیس بین الملل/نگارش علمی/* 
 نفره400آمفی /هر دو گردش/9/12:15ترم/3جراحی عملی*آزمون خروج ازبخش 

 نفره400هر دو گردش /آمفی /12:40/ 11ترم /5*آزمون خروج ازبخش جراحی عملی

 4گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 یارتودنس گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 17/10/98 *پایان گردش دوم 

 سه شنبه 

 نفره 400-گردش دوم/9/12:30و7ترم/2*آزمون خروج ازبخش سالمت دهان عملی

 گردش دوم/12-9/ 11ترم /3اندو عملی*آزمون خروج ازبخش 

 5گروه  /9/08:45ترم/3*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 7گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 5تا1گروه /7/08:30ترم /1پارسیل عملی*آزمون خروج از بخش 

 18تا15گروه /9/13:00ترم /2کامل عملی*آزمون خروج از بخش 



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

20 
 

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

 یودنتولوژیپر گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 *پایان کالس ها

 چهارشنبه 18/10/98

 نفره400آمفی تئاتر /08:30دکترا دانشکده/ 5ترم  /آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی * 

 دانشکده قدیم/08:30/  3ترم /ویروس شناسی * 

 5کالس شماره/09:00کارشناسی ناپیوسته / 2ترم /بهداشت حرفه ای * 

 5کالس شماره/11:00کارشناسی پیوسته / 1ترم /بافت شناسی * 

 نفره400آمفی تئاتر /12:15/  9و7 ترم/ 2مبانی اندو * 

 9/08:30ترم /5پردیس بین الملل/ تشخیصی * 

 7/09:30ترم /2پردیس بین الملل/ مبانی اندو* 

 5/11:00ترم پردیس بین الملل/ مبانی پروتز پارسیل/* 

 8گروه  /5/12:30ترم /1*آزمون خروج از بخش رادیوعملی 

 پروتز یپژوهش یشورا جلسه□

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

 دانشکده قدیم/08:30/  3ترم / 3علوم تشریحی* 

 نفره400آمفی تئاتر /10:00/  7ترم / 2روش تحقیق* 

 نفره400آمفی تئاتر /11:30/  9ترم / 2اندو نظری* 

 9/09:00ترم /2پردیس بین الملل/ اندو نظری* 

 7/11:00ترم /3پردیس بین الملل/ تشخیصی * 

 بخش ترمیمی/5/09:00ترم پردیس بین الملل/ آموزش مهارت های ارتباطی بالینی/* 

21/10/98 

 شنبه 

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

      یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه□

 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه □

 مرکزطبی/09:00/  3ترم /تاریخ اسالم * 

 نفره400آمفی تئاتر /08:30/  5ترم / 1سیستمیک* 
 11/09:00ترم پردیس بین الملل/ ایمپلنت نظری/* 

22/10/98 

 یکشنبه 
 جلسه کلینیک ویژه*

 10:00/ 3*تکثیر سواالت/تشخیصی
 12:00سواالت/ایمپلنت نظری /*تکثیر 

 یعموم پادیس سامانه بازشدن□
 مرکز طبی/10:30دکترا و کارشناسی پیوسته / 1ترم /دانش خانواده خانواده و جمعیت * 

 مرکز طبی/09:00دکترا و کارشناسی / 1ترم /ارزشهای دفاع مقدس * 

 نفره400آمفی تئاتر /10:00/  7ترم / 1پروتز پارسیل نظری* 

23/10/98 

 دوشنبه

 *ثبت نمرات
 1/13:00*تکثیرسواالت/کودکان نظری

 * شروع بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات 

    کودکان گروه یپژوهش یشورا جلسه  □    

 یتخصص پادیس سامانه شدن باز  □     

 24/10/98 * بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

 سه شنبه 

 مرکز طبی/10:30/  3 ترم/متون اسالمی * 
 نفره400آمفی تئاتر /08:30/  5ترم /تئوری مبانی پروتزپارسیل * 
 5کالس /09:00کارشناسی ناپیوسته / 2ترم /آمار و روش تحقیق * 

 نفره400آمفی تئاتر /11:30/  9ترم / 1پروتز ثابت نظری* 
 9/09:00ترم /1پردیس بین الملل/ کودکان نظری* 

 5/11:00ترم /1سیستمیکپردیس بین الملل/ * 

 *ورود نمرات دستیاران تخصصی
 10:00/ 1*تکثیر سواالت/جراحی نظری
 1/11:00*تکثیر سواالت/ارتو نظری

 12:00*تکثیر سواالت/ترماتولوژی /
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 هفتهروزهای  تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 یتخصص پادیس سامانه شدن باز □  

 دانشکده قدیم/08:30/  1ترم / 1علوم تشریحی* 
 5کالس/09:00کارشناسی / 1ترم /میکروب شناسی و کنترل عفونت * 

 نفره400آمفی تئاتر /08:30/  7ترم / 3تشخیصی* 
 نفره400آمفی تئاتر /11:30/  11ترم /ایمپلنت نظری * 
 11/11:00ترم حلق و بینی/ پردیس بین الملل/ گوش و* 

 7/09:00ترم /1پردیس بین الملل/ ارتو نظری* 

 چهارشنبه 25/10/98

 * اتمام بازه ثبت موقت و نهایی نمرات دروس عملی   *ورود نمرات دستیاران تخصصی

 

 28/10/98 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

 شنبه 

 مرکز طبی/08:30کارشناسی / / 1زبان پیش* 

 مرکز طبی/10:30کارشناسی / /زبان عمومی * 

 مرکز طبی/13:30کارشناسی / / 2زبان پیش* 

 نفره400آمفی تئاتر /08:30/  5ترم / 1جراحی نظری* 

 نفره400آمفی تئاتر /10:00/  7ترم / 1ارتو نظری* 

 نفره400آمفی تئاتر /11:30 /9ترم /1کودکان نظری* 

 11/09:00ترم پردیس بین الملل/ درد و داروشناسی/* 

 9/11:30ترم /3پردیس بین الملل/ ارتو نظری* 

 5/08:30ترم /1پردیس بین الملل/جراحی نظری* 

 11:00*تکثیر سواالت/گوش و حلق و بینی/

 12:00/ 2*تکثیر سواالت/رادیو نظری

 2/13:00و 1تکثیر سواالت/پریو نظری
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 

 29/10/98 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

 یکشنبه 

  /5تا1گروه /7/09:00ترم /1*آزمون خروج از بخش بیماری عملی 

 مرکز طبی/08:30/  دکترا 1ترم / 1زبان پیش* 

 طبیمرکز /10:00/  3و1ترم /زبان عمومی * 

 مرکز طبی /13:30/  دکترا1ترم / 2زباان پیش * 

 نفره400آمفی تئاتر /11:30/  11ترم /ترماتولوژی * 

 7/09:00ترم /1پردیس بین الملل/ پریو نظری* 

 09:30/ 3*تکثیر سواالت/ارتو نظری

 10:30/ 2*تکثیر سواالت/ترمیمی نظری

 

 11-12/شورای معاونین بین الملل دانشکده□
30/10/98 

 دوشنبه

 مرکز طبی/10:30 /2ناپیوسته ترمکارشناسی /زبان تخصصی پروتز * 

 7ترم /1پردیس بین الملل/ پارسیل نظری * 

 -/08:30دکترا /  /2و1زبان تخصصی * 

 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

 10:00*تکثیر سواالت/فارماکولوژی /
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 دانشگاه یوهشژپ یشورا جلسه  □

 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات
 

01/11/98 
 سه شنبه 

 7/09:00ترم /1پردیس بین الملل/پارسیل نظری* 

 

 نفره400آمفی تئاتر /08:30/  5ترم / 2رادیو نظری * 

 نفره400آمفی تئاتر /10:00/  7ترم / 1پریو نظری * 

 نفره400آمفی تئاتر /11:30/  9ترم / 2پریو نظری * 
 نفره400آمفی تئاتر /13:00/  11ترم /گوش و حلق و بینی * 

 دانشکده قدیم/10:00/  3ترم /ژنتیک * 

 11/10:00ترم پردیس بین الملل/ترماتولوژی/* 

 9/08:30ترم /2پریو نظریپردیس بین الملل/ * 

 7/11:30ترم /2پردیس بین الملل/ رایو نظری* 

 

02/11/98 

 
 چهارشنبه 

 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

 پنج شنبه  03/11/98 *بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات 

 جمعه  04/11/98 *اتمام  بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات دروس نظری 

   اخالق تهیکم □

 پروتز یپژوهش یشورا جلسه □

 05/11/98 دانشکده قدیم/10:00/  3ترم /فیزیک پزشکی * 

 دانشکده EDO*جلسه  شنبه 

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

    کسیاندودنت گروه یپژوهش یشورا جلسه □

    یولوژیراد گروه یپژوهش یشورا جلسه □   

 دهان سالمت گروه یپژوهش یشورا جلسه  □

 نفره400آمفی تئاتر /10:00 /7ترم / 2ترمیمی نظری * 

 نفره400آمفی تئاتر /11:30/  9ترم / 3ارتو نظری* 

 نفره 400. 3بعد ازآزمون ارتو نظری /9ترم  /2ارتودنسی عملی *

06/11/98 

 یکشنبه 

 *انتخاب واحد

 نفره400مراسم مذهبی)شهادت حضرت زهرا(/آمفی تئاتر   ≤

 

 نفره400آمفی تئاتر /08:30دکترا دانشکده / 5ترم /فارماکولوژی * 

 پردیس /08:30پردیس بین الملل /  /فارماکولوژی * 

 

07/11/98 

 دوشنبه 
 *جلسه شورای آموزش دانشکده 

 *انتخاب واحد

 سه شنبه  08/11/98 *انتخاب واحد 

  
 چهارشنبه  09/11/98

 شنبه  12/11/98 جلسه ارتقا علمی اعضای  هیات علمی* 

 یکشنبه  13/11/98 جلسه کلینیک ویژه* 

 دوشنبه  14/11/98 جلسه کمیته ایمپلنت* 

 سه شنبه  15/11/98  

 چهارشنبه  16/11/98 سمپوزیوم بین المللی اندودانتیکس□ 
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

 پنج شنبه  17/11/98 سمپوزیوم بین المللی اندودانتیکس□ 

 جمعه  18/11/98 سمپوزیوم بین المللی اندودانتیکس□ 

 شنبه  19/11/98  پروتز یپژوهش یشورا جلسه □

 دوشنبه  21/11/98  نفره  400بهمن/آمفی تئاتر 22مراسم   ≤

 سه شنبه  22/11/98  

 چهارشنبه  23/11/98  یعموم پادیس سامانه شدن بسته□

 شنبه  26/11/98 (*حذف و اضافه )دو درس نظری 

 27/11/98 جلسه کلینیک ویژه* 
 یکشنبه

 *حذف و اضافه )دو درس نظری( 

 28/11/98 11-12/شورای معاونین بین الملل دانشکده□ 
 دوشنبه

 *حذف و اضافه )دو درس نظری( 

 شنبه سه  29/11/98 *حذف و اضافه )دو درس نظری( 

 چهارشنبه  30/11/98  

 شنبه  03/12/98  
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 روزهای هفته تاریخ ≤EDO /□*رویداد آموزشی/ رویداد بین الملل   ≤رویداد دانشجویی /□*رویداد تخصصی/ رویداد پژوهشی

  
 یکشنبه  04/12/98

 دوشنبه  05/12/98  

 سه شنبه  06/12/98  

 چهارشنبه 07/12/98 همایش بین المللی آسیب شناسی دهان، فک و صورت  □ 

 پنج شنبه  08/12/98 همایش بین المللی آسیب شناسی دهان، فک و صورت  □ 

 جمعه  09/12/98 نفره400آمفی تئاتر/پردیس بین الملل92*جشن فارغ التحصیلی ورودی  

 دوشنبه  97/11/29  

 سه شنبه  97/11/30  

 چهارشنبه  01/12/97  



تحصیلی  اول نیمسال  اجراییتقویم 
 99-98سال 

28 
 

 

 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 

 کارگاه  آموزشی و رویدادها دانشجویی


