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:نتیپاورپو  
1 27/11/99 آشنایی باآناتومی، بافت شناسی  مجازی  

 وعملکرد لثه

 سخنرانی 

 

از  ویدیو -

نتیپاورپو  " 

2 4/12/99 ی آشنایی باآناتومی، بافت شناس " 

مان ن پریودنتال ،سوعملکرد لیگاما

 واستخوان آلوئول

" " " 

3 11/12/99  " " " اتیولوژی بیماری های پریودنتال " 

4 18/12/99 الطبقه بندی بیماری های پریودنت "   " " " 

5 25/12/99 اییکنترل مکانیکی پالک باکتری "   " " " 

6 16/1/1400 آشنایی با اینسترومنت های   

هاآنپریودنتال واصول کار کردن با  

" " " 

7 23/1/1400 تالتعریف و پاتوژنز پاکت پریودن "   " " " 

8 30/1/1400 ای تشخیص کلینیکی در بیماری ه " 

 پریودنتال                   

" " " 

http://www.pubmed.com/
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9 6/2/1400  " " " پروگنوز بیماریهای پریودنتال     " 

10 13/2/1400 الگوهای تخریب استخوان در  " 

 بیماری های پریودنتال

" " " 

11 20/2/1400 زار استفاده از رادیوگرافی بعنوان اب " 

تالتشخیصی در بیماری های پریودن  

" " " 

12 27/2/1400  " " " ترومای اکلوزال " 

13 3/3/1400 اییکنترل شیمیایی پالک باکتری "   " " " 

14 10/3/1400  " " " طرح درمان در بیماران پریودنتال " 

15 24/3/1400 مان بوی بد دهانعلل ودر "   " " " 
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