برًاهِ ثبت ًام ًيوسال اٍل 97-98
تاريخ

ٍرٍدي

شٌبِ 97/06/10

ٍرٍدي بْوي 94رشتِ دًداًپسشكي ( ترم )6
ٍ ٍرٍدي ّاي هاقبل(  77تا هْر )91
ٍرٍدي هْر ٍ بْوي  93رشتِ کارشٌاسي پيَستِ پرٍتس (باقي هاًدُ ّا )

يک شٌبِ 97/06/11

ٍرٍدي بْوي  ٍ 91هْر  95رشتِ دًداًپسشكي (ترم ّاي )5 ،12
ٍرٍدي هْر ٍ بْوي  93رشتِ کارشٌاسي پيَستِ پرٍتس (باقي هاًدُ ّا )

دٍ شٌبِ 97/06/12

ٍرٍدي هْرٍ ٍ 92رٍدي بْوي 95رشتِ دًداًپسشكي (ترم ّاي )11،4
ٍرٍدي بْوي  94رشتِ دًداًپسشكي تكويلي ( ترم ٍ ٍ ) 12رٍدي ّاي هاقبل از آى ترم 13
(داًشجَياًي کِ از ابتداي سال چْارم ٍارد شدُ اًد )

سِ شٌبِ 97/06/13

ٍرٍدي بْوي ٍ ٍ 92رٍدي هْر  96رشتِ دًداًپسشكي (ترم ّاي )3 ، 10
ٍرٍدي هْر  95رشتِ دًداًپسشكي داًشجَياى تكويلي (ترم )13
(داًشجَياًي کِ از ابتداي سال پٌجن ٍارد شدُ اًد )

چْارشٌبِ 97/06/14

ٍرٍدي هْر ٍ ٍ 93رٍدي بْوي  96رشتِ دًداًپسشكي (ترم)2 ، 9
ٍرٍدي هْر  95رشتِ دًداًپسشكي داًشجَياى تكويلي (ترم )13
(داًشجَياًي کِ از ابتداي سال پٌجن ٍارد شدُ اًد )

پٌج شٌبِ 97/06/15

ٍرٍدي بْوي  93رشتِ دًداًپسشكي ( ترم ) 8
ٍرٍدي بْوي  95رشتِ دًداًپسشكي داًشجَياى تكويلي( ترم ٍ ٍ )4رٍدي ّاي هاقبل از آى تر م ّاي ٍ(6 ٍ 5رٍدي
هْر  ٍ 95بْوي ٍ . )94رٍدي هْر ٍ بْوي  ( 96ترهْاي )2ٍ3
(داًشجَياًي کِ بر اساس ليست ٍاحدّا ٍارد شدُ اًد )

جوعِ 97/06/16

ٍرٍدي هْر  93رشتِ دًداًپسشكي ( ترم ) 7
ٍرٍدي بْوي  95رشتِ دًداًپسشكي داًشجَياى تكويلي( ترم ٍ ٍ )4رٍدي ّاي هاقبل از آى تر م ّاي ٍ(6 ٍ 5رٍدي
هْر  ٍ 95بْوي ٍ . )94رٍدي هْر ٍ بْوي  ( 96ترهْاي )2ٍ3
(داًشجَياًي کِ بر اساس ليست ٍاحدّا ٍارد شدُ اًد )

شٌبِ 97/06/17

رفع اشكال

بٍ اطالع داوشجًيان محتسم ميسساود كٍ ثبت وام ويمسال ايل  89-89بٍ صًزت ايىتسوتي مي باشد لرا جُت ثبت وام دز
زيشَاي تعييه شدٌ بٍ آدزس ذيل مساجعٍ فسماييد .
http://dentaliau.ac.ir
ساعت ثبت وام اش 1بامداد تا 44:22ميباشد
شايان ذكس است ثبت وام بصًزت مساجعٍ حضًزي امكان پريس ومي باشد ي دز صًزت َسگًوٍ مشكل آمًششي:
داوشجًيان تسم َاي  1تا  14با شمازٌ تلفه َاي  44228222-44398844-44242291-3داخلي  449ي44943248
داوشجًيان زشتٍ پسيتص ي تكميلي با شمازٌ تلفه َاي 44228222-44398844- 44242291-3داخلي  424ي 44943223
ي جُت زفع مشكالت مالي با تلفه  44943222ي يا  44242291-3داخلي  439تماس حاصل فسماييد .

