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413320
آطیب شٌاطی دُاى،فک ّ صْرت

2بیواریِای دُاى ّ تشخیص عولی 413341
1عولی 

413321
آطیب شٌاطی دُاى،فک ّ صْرت

3بیواریِای دُاى ّ تشخیص عولی 413342
2عولی 

ایوپلٌت ُای دًذاًی ًظزی413339فیشیْلْژی عولی412318

1بیواریِای دُاى ّ تشخیص عولی 413340ّیزّص شٌاطی412319

2اًذّداًتیکض عولی 413337فیشیک پششکی412316

412517
3اًذّداًتیکض عولی 413338فیشیْلْژی ًظزی 

412317

2اًذّداًتیکض ًظزی 2413335علْم تشزیحی 412314

1اًذّداًتیکض عولی 3413336علْم تشزیحی 412315

2هباًی اًذّداًتیکض 413333طالهت دُاى ّ جاهع412312َ

1اًذّداًتیکض ًظزی 1413334علْم تشزیحی 412313

4ارتْداًتیکض عولی 413331رّاًشٌاطی ّ هِارت ُای ارتباطی412310

1هباًی اًذّداًتیکض 413332ژًتیک اًظاًی412311

2ارتْداًتیکض عولی 413329بیْشیوی ًظزی412308

3ارتْداًتیکض عولی 413330بیْشیوی عولی412309

3ارتْداًتیکض ًظزی 413327باکتزی شٌاطی ًظزی412306

1ارتْداًتیکض عولی 413328باکتزی شٌاطی عولی412307

1ارتْداًتیکض ًظزی 413325ایوٌی شٌاطی ًظزی412304

2ارتْداًتیکض ًظزی 413326ایوٌی شٌاطی عولی412305

آًاتْهی ّ هْرفْلْژی دًذاى413323آطیب شٌاطی عوْهی عولی412302

413324اًگل شٌاطی ّ لارچ شٌاطی پششکی412303
اخالق پششکی ، تعِذ حزفَ ای

ّ لاًْى

ًام درصکذ درص ًام درصکذ درص 

آهْسع هِارت ُای ارتباطی بالیٌی413322آطیب شٌاطی عوْهی ًظزی412301
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 2دًذاًپششکی تزهیوی عولی 3413383پزیْداًتیکض ًظزی 413362

3دًذاًپششکی تزهیوی عولی 1413384پزیْداًتیکض عولی 413363

2دًذاًپششکی تزهیوی ًظزی 1413381پزیْداًتیکض ًظزی 413360

 1دًذاًپششکی تزهیوی عولی 2413382پزیْداًتیکض ًظزی 413361

هباًی دًذاًپششکی تزهیوی 413379  1پزّتشُای دًذاًی پیشزفتَ ًظزی 413358

 1دًذاًپششکی تزهیوی ًظزی 413380  2پزّتشُای دًذاًی پیشزفتَ ًظزی 413359

1413377پزّتشُای ثابت عولی 413356
حاکویت خذهات بالیٌی ّ بِبْد 

کیفیت خذهات طالهت دُاى

درد ّ دارّ شٌاطی در دًذاًپششکی2413378پزّتشُای ثابت عولی 413357

1413375پزّتشُای پارطیل عولی 413354
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

3عولی 

2413376پزّتشُای پارطیل عولی 413355
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

4عولی 

1413373پزّتشُای کاهل عولی 413352
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

1عولی 

2413374پزّتشُای کاهل عولی 413353
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

2عولی

413371هباًی پزّتشُای پارطیل413350
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

1ًظزی 

413372هباًی پزّتشُای ثابت دًذاًی413351
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

2ًظزی 

تزّهاتْلْژی دُاى ّ فک ّ صْرت413369هباًی پزّتشُای کاهل413348

تغذیَ در طالهت دُاى413370درهاى بیواراى با بی دًذاًی کاهل413349

پْطیذگی شٌاطی3413367بیواریِای طیظتویک 413346

تجِیشات دًذاًپششکی ّ ارگًْْهی4413368بیواریِای طیظتویک 413347

3پزیْداًتیکض عولی 1413365بیواریِای طیظتویک 413344

4پزیْداًتیکض عولی 2413366بیواریِای طیظتویک 413345

ًام درصکذ درص ًام درصکذ درص 

2پزیْداًتیکض عولی 413364بیواری ُای رّاًی413343
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1رطالَ پایاى ًاهَ 1413425سباى اًگلیظی تخصصی 413404

2رطالَ پایاى ًاهَ 2413426سباى اًگلیظی تخصصی 413405

2درهاى جاهع دًذاًپششکی 1413423رّع شٌاطی تحمیك 413402

پزّتشُای دًذاًی پیشزفتَ عولی2413424رّع شٌاطی تحمیك 413403

413400
رادیْلْژی دًذاى،فک ّ صْرت

ًگارع علوی413421
2عولی 

413401
رادیْلْژی دًذاى،فک ّ صْرت

1درهاى جاهع دًذاًپششکی 413422
3عولی 

413398
رادیْلْژی دًذاى،فک ّ صْرت

گْع ّ حلك ّ بیٌی413419
2ًظزی

413399
رادیْلْژی دًذاى،فک ّ صْرت

هباًی هْاد دًذاًی413420
1عولی 

کٌتزل عفًْت3413417دًذاًپششکی کْدکاى عولی 413396

413397
رادیْلْژی دًذاى،فک ّ صْرت

کوپلکض پالپ ّ پزی اپیکال413418
1ًظزی 

فْریت ُای پششکی در دًذاًپششکی1413415دًذاًپششکی کْدکاى عولی 413394

کاربزد رایاًَ در دًذاًپششکی2413416دًذاًپششکی کْدکاى عولی 413395

1413413دًذاًپششکی کْدکاى ًظزی 413392
طالهت دُاى ّ دًذاًپششکی

3اجتواعی عولی 

فارهاکْلْژی عوْهی2413414دًذاًپششکی کْدکاى ًظزی 413393

6413411دًذاًپششکی تشخیصی 413390
طالهت دُاى ّ دًذاًپششکی

1اجتواعی عولی 

7413412دًذاًپششکی تشخیصی 413391
طالهت دُاى ّ دًذاًپششکی

2اجتواعی عولی 

4413409دًذاًپششکی تشخیصی413388
طالهت دُاى ّ دًذاًپششکی

1اجتواعی ًظزی 

5413410دًذاًپششکی تشخیصی413389
طالهت دُاى ّ دًذاًپششکی

2اجتواعی ًظزی

4سباى اًگلیظی تخصصی 413407 2دًذاًپششکی تشخیصی 413386

طالوٌذ شٌاطی3413408دًذاًپششکی تشخیصی413387

ًام درصکذ درص ًام درصکذ درص 

3سباى اًگلیظی تخصصی 413406 1دًذاًپششکی تشخیصی 413385
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هباًی هطالعات تحلیل اجشای هحذّد414445

هباًی طاسهاى ّ هذیزیت414446

هذیزیت خذهات بِذاشتی414447

طالهت دُاى ّ دخاًیات414442

هباًی ًْر ّ لیشر در دًذاًپششکی414443

414444
کاربزدُای کلیٌیکی لیشر

در دًذاًپششکی

دًذاًپششکی لاًًْی414439

رّاًشٌاطی در دًذاًپششکی414440

رّشِای آهار سیظتی414441

درهاى بلیچیٌگ414436

دًذاًپششکی خاًْادٍ در ًظام طالهت 414437

دًذاًپششکی در بحزاى414438

جاهعَ شٌاطی طالهت414434

414435
جزاحی دُاى،فک ّ صْرت

5عولی 

ایوپلٌت ُای دًذاًی عولی414432

5پزیْداًتیکض عولی 414433

بافت شٌاطی دُاى ّ دًذاى ****2414451اپیذهیْلْژی پیشزفتَ ًظزی 414430

التصاد طالهت414431

علْم ًْیي در دًذاًپششکی4414449رطالَ پایاى ًاهَ 413428

هٌِذطی بافت ّ ًاًْ بیْهْاد دًذاًی414450 1اپیذهیْلْژی پیشزفتَ ًظزی 414429

ًام درصکذ درص ًام درصکذ درص 

هْاد دًذاًی عولی3414448رطالَ پایاى ًاهَ 413427


