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هاساتید مربوط رئوس مطالب  

وسایل کمک  شیوه ارائه

 آموزشی

:نتیپاورپو  

1 
62/11/99 

طبقه بندی کلینیکی ضایعات شایع  مجازی 
 دهان و فک

دکتر باقری 
 مقدم

از  ویدیو سخنرانی مجازی

نتیپاورپو  " 

2 
3/16/99 

طبقه بندی هیستوپاتولوژیک ضایعات  "
 ان و فکشایع ده

 دکتر روشن میر
" " 

3 
11/16/99 

" 
 ضایعات زخمی شایع دهان )حاد(

دکتر باقری 
 مقدم

" " 

4 
11/16/99 

" 
 (حادضایعات زخمی شایع دهان )

دکتر باقری 
 مقدم

" " 

5 
62/16/99 

ضایعات زخمی شایع دهان )عود  
 ده(کنن

دکتر باقری 
 مقدم

" " 

6 
11/11/1211 

" 
 ضایعات زخمی شایع دهان )منفرد(

دکتر باقری 
 مقدم

" " 

 " " دکتر ذکایی ضایعات زخمی شایع دهان )مزمن( " 66/11/1211 7

 " " دکتر ذکایی ضایعات زخمی شایع دهان )مزمن( " 69/11/1211 8

9 
11/16/1211 

تظاهرات میگروسکوپی ضایعات  "
 تی مخاطی زخمیپوس

 دکتر روشن میر
" " 

11 
16/16/1211 

تظاهرات میگروسکوپی ضایعات  "
 پوستی مخاطی زخمی

 دکتر روشن میر
" " 

11 
19/16/1211 

تظاهرات میگروسکوپی ضایعات  "
 پوستی مخاطی زخمی

 دکتر روشن میر
" " 

12 
16/13/1211 

تظاهرات میگروسکوپی ضایعات  "
 پوستی مخاطی زخمی

 ن میردکتر روش
" " 
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