
(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

 _پیوست_

  _تاریخ_

 _شماره_

استاد محترم سر کار خانم دکتر راحله اخوان رسول زاده 
  سالم علیكم ؛

        احتراماً، ضمن تشکر از همکاری سرکار عالی پیرو هماهنگی قبلی و تصمیم شورای آموزشی دانشکده ارائه دروس و تاریخ امتحانات 
پایان ترم ذیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ٩٨-٩٧  حضورتان اعالم میگردد. خواهشمند است جهت برگزاری هر چه بهتر کالسهای 

دروس تئوری و عملی ، و امتحانات همکاری الزم را در خصوص موارد ذیل با دانشکده مبذول فرمائید.

      ١-هماهنگی قبلی با آموزش جهت هرگونه جابجایی کالس و کارآموزی و یا تشکیل کالس جبرانی
٢-برگزاری تعداد جلسات کالس طبق واحد درسی اعالم شده

       ٣-تاریخ شروع کالسها  ازتاریخ٩٧/١١/١٣  و اتمام کالسها در تاریخ٩٨/٣/٢٣  خواهد بود.
٤-حضور اساتید و یا یکی از اعضاء محترم گروه در جلسه امتحانی واحد درسی خود الزامی می باشد .

٥ -الزم است مدت زمان امتحان در باالی برگه امتحانی قید گردد.
۶-خواهشمند است پس از آخرین جلسه کالس برگه حضور غیاب به آموزش دانشکده تحویل داده شود

برنامه امتحانی برنامه کالسی دوره میزان واحد
ساعت مورخ روز ساعت روز ورودی ترم عملی نظری

عنوان درس

یف
رد

١١/٣٠ ٩٨/٤/٩ یکشنبه  ٨/٣٠-٧/٣٠ دوشنبه  ٩٣ ١٠ - ٠/٣٧ پریو دانتیکس نظری ٣ ١

- - - ١٢-٩ طول هفته  ٩٥ ٦ ٢/٥ - پریو دانتیکس عملی ١ ٢

- - - ١٢-٩ طول هفته ٩٤ ٨ ٢/٥ - پریو دانتیکس عملی ٢ ٣

- - - ١٢-٩ طول هفته ٩٢پ ١١ ٢/٥ - پریو دانتیکس عملی ٣ ٤

- - - ١٢-٩ طول هفته ٩٣ ١٠ ٢/٥ - پریو دانتیکس عملی٤ ٥

٨/٣٠ ٩٨/٤/١٦ یکشنبه  ١٠-٨ دوشنبه  ٩٦ ٤ - ٠/٠٥٨ کنترل عفونت  در دندانپزشکی  ٦

١٢-٩ طول هفته  ٩٤ ٨ ١/٤٢ - سالمت دهان و دندانپزشکی 
اجتماعی ١

٧

١٢-٩ طول هفته  ٩٣ ١٠ ١/٤٢ - سالمت دهان و دندانپزشکی 
اجتماعی ٢

٨

١٢-٩ طول هفته ٩٢پ ١١ ١/٤٢ - سالمت دهان و دندانپزشکی 
اجتماعی ٣

٩

دکتر محمد علی مقدم
معاونت آموزشی  دانشکده

#signature#




