
کلکبرورزیکبرگبهیعملینظری

جراحی، 

بیمبری دهبن

9.56.5319جمع واحذ

385
مببنی مواد دنذانی- آنبتومی دنذان

ترمیمیترمیمی
ببفت دنذان 

12مببنی دنذانپسؼکی ترمیمی416373

پروتسپروتسمببنی مواد دنذانی- آنبتومی دنذان385

معبون آموزؼیمعبون آموزؼینذارد151

12مببنی پروتسهبی کبمل416351

1تجهیسات دنذانپسؼکی و ارگونومی416371

IT و پصوهؽی ITنذارد151

فبرمبکولوشیفبرمبکولوشینذارد234

1کبربرد رایبنه در دنذانپسؼکی416412

2فبرمبکولوشی416410

اجتمبعیاجتمبعینذارد151

جراحیجراحینذارد126

1آموزغ مهبرت هبی ارتببطی  ببلینی416322

0.50.5بی حعی موضعی416342

 بیمبری دهبنآظیب، بیمبری دهبننذارد117

جراحیجراحینذارد126

11بیمبریهبی ظیعتمیک  416347

0.50.5فوریت هبی پسؼکی در دنذانپسؼکی416411

زببن دانؽکذهزببن دانؽکذهنذارد117

انذودانتیکطانذودانتیکطببفت دنذان 117

21زببن انگلیعی تخصصی 416396

1کمپلکط پبلپ و پری اپیکبل416413

رادیولوشیرادیولوشی1رادیولوشی نظری134

رادیولوشیرادیولوشی1رادیولوشی نظری117

11رادیولوشی دنذان ،فک و صورت عملی416390

 بیمبری دهبنروانؽنبظی و مهبرتهبی ارتببطی125

21رادیولوشی دنذان ،فک و صورت نظری416389

10.50.5دنذانپسؼکی تؽخیصی 416405

 98درًش ارائو شده ترم پنجم دندانپسشکی ًرًدی 

نبم درضکذ درض
واحذ

معئول درضگروه آموزؼیدروض پیػ نیبزظبعت



کلکبرورزیکبرگبهیعملینظری

آظیب، بیمبری دهبن

جراحی

20

پسؼکی اجتمبعیپسؼکی اجتمبعی1روغ ؼنبظی تحقیق 151

7.511.51جمع واحذ

21روغ ؼنبظی تحقیق 416394

پروتسپروتسمببنی کبمل117

پروتسپروتسمببنی کبمل268

1درمبن بیمبران بب بی دنذانی کبمل416352

12پروتس هبی کبمل عملی 416355

385
مببنی کبمل، مببنی مواد دنذانی

پروتسپروتس
مببنی ترمیمی

12مببنی پروتس هبی پبرظیل416353

260
کمپلکط پبلپ،آنبتومی دنذان، 

انذودانتیکطانذودانتیکط
1ببفت دنذان، رادیولوشی عملی

ارتودانتیکطارتودانتیکطنذارد117

10.51.5مببنی  انذودانتیکط 416332

11ارتودانتیکط نظری 416325

134
مببنی  ترمیمی ، مببنی مواد دنذانی،

ترمیمیترمیمی
کنترل عفونت، بی حعی موضعی

پریودانتیکطپریودانتیکط1پریودانتیکط نظری134

11دنذانپسؼکی ترمیمی عملی416376

11پریودانتیکط عملی 416367

پریودانتیکطپریودانتیکط1پریودانتیکط نظری117

آظیبآظیب1آظیب ؼنبظی عملی134

21پریودانتیکط نظری 416365

21آظیب ؼنبظی دهبن ،فک و صورت عملی416321

زببن دانؽکذهزببن دانؽکذهنذارد117

رادیولوشیرادیولوشی1 ، رادیولوشی عملی2رادیولوشی نظری134

41زببن انگلیعی تخصصی 416398

21رادیولوشی دنذان ،فک و صورت عملی416391

جراحیجراحی1جراحی نظری134

بیمبریهببیمبریهب2 ،ظیعتمیک1،ظیعتمیک 1بیمبریهبی دهبن عملی134

11جراحی دهبن ،فک و صورت عملی416382

آظیب ،ببفت دنذان1بیمبریهبی دهبن عملی234

21بیمبریهبی دهبن ،فک و صورت عملی416344

32دنذانپسؼکی تؽخیصی416407

 97درًش ارائو شده ترم ىفتم دندانپسشکی ًرًدی 

نبم درضکذ درض
واحذ

معئول درضگروه آموزؼیدروض پیػ نیبزظبعت



کلکبرورزیکبرگبهیعملینظری

آظیب، بیمبری دهبن

جراحی، رادیولوشی

512320جمع واحذ

پصوهػپصوهػ2روغ ؼنبظی تحقیق134

پسؼکی اجتمبعیپسؼکی اجتمبعی1روغ ؼنبظی تحقیق 151

11رظبله پبیبن نبمه  413425

پروتسپروتسآنبتومی و مورفولوشی102

21روغ ؼنبظی تحقیق 413403

22مببنی پروتس ثببت413351

پروتسپروتسمببنی ثببت- مببنی پبرظیل 117

جراحیجراحیکنترل عفونت- فوریت پسؼکی  -1جراحی نظری 134

11پروتس پیؽرفته نظری 413358

11جراحی دهبن ،فک و صورت عملی 413373

268
کنترل عفونت- مببنی ترمیمی - 1مببنی  انذودانتیکط

کودکبنکودکبن
1رادیولوشی عملی  -1رادیولوشی نظری 

12دنذانپسؼکی کودکبن عملی 413394

پروتسپروتسمببنی پروتس هبی پبرظیل268

 ارتودانتیکط ارتودانتیکط1 ارتودانتیکط عملی 134

12پروتس هبی پبرظیل عملی 413354

21 ارتودانتیکط عملی 413329

انذودانتیکط انذودانتیکط 1مببنی  انذودانتیکط  268

ترمیمیترمیمی1ترمیمی عملی 268

12  انذودانتیکط عملی 413336

22دنذانپسؼکی ترمیمی عملی413383

پریودانتیکطپریودانتیکط2پریودانتیکط عملی 134

 اجتمبعی اجتمبعی1ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی نظری117

31پریودانتیکط عملی 413365

21ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی نظری 413410

پریودانتیکطپریودانتیکط2پریودانتیکط نظری117

جراحیجراحی1جراحی نظری117

31پریودانتیکط نظری 413362

بیمبری دهبن1دنذانپسؼکی تؽخیصی117

21جراحی دهبن ،فک و صورت نظری413372

51دنذانپسؼکی تؽخیصی413389

  اسفند ماه96درًش ارائو شده ترم نيم دندانپسشکی ًرًدی 

نبم درضکذ درض
واحذ

معئول درضگروه آموزؼیدروض پیػ نیبزظبعت



کلکبرورزیکبرگبهیعملینظری

آظیب، بیمبری دهبن

جراحی، رادیولوشی

413118جمع واحذ

پصوهػپصوهػ2روغ ؼنبظی تحقیق134

پسؼکی اجتمبعیپسؼکی اجتمبعی1روغ ؼنبظی تحقیق 151

11رظبله پبیبن نبمه  413425

1نگبرغ علمی413421

جراحیجراحی3بیمبریهبی ظیعتمیک 385

جراحیجراحی1جراحی دهبن ،فک و صورت عملی 134

41بیمبریهبی ظیعتمیک 413347

21جراحی دهبن ،فک و صورت عملی 413374

268
کنترل عفونت- مببنی ترمیمی - 1مببنی  انذودانتیکط

کودکبنکودکبن
1رادیولوشی عملی  -1رادیولوشی نظری 

12دنذانپسؼکی کودکبن عملی 413394

پروتسپروتسمببنی پروتس هبی پبرظیل268

 ارتودانتیکط ارتودانتیکط1 ارتودانتیکط عملی 134

12پروتس هبی پبرظیل عملی 413354

21 ارتودانتیکط عملی 413329

انذودانتیکط انذودانتیکط 1مببنی  انذودانتیکط  268

ترمیمیترمیمی1ترمیمی عملی 268

12  انذودانتیکط عملی 413336

22دنذانپسؼکی ترمیمی عملی413383

پریودانتیکطپریودانتیکط2پریودانتیکط عملی 134

 اجتمبعی اجتمبعی1ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی نظری117

31پریودانتیکط عملی 413365

21ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی نظری 413410

پریودانتیکطپریودانتیکط2پریودانتیکط نظری117

جراحیجراحی1جراحی نظری117

31پریودانتیکط نظری 413362

بیمبری دهبن1دنذانپسؼکی تؽخیصی117

21جراحی دهبن ،فک و صورت نظری413372

51دنذانپسؼکی تؽخیصی413389

 96درًش ارائو شده ترم نيم دندانپسشکی ًرًدی 

نبم درضکذ درض
واحذ

معئول درضگروه آموزؼیدروض پیػ نیبزظبعت



کلکبرورزیکبرگبهیعملینظری

پریودانتیکط

پروتس

بیمبری دهبن

اجتمبعی

بیمبریهب ،جراحی، انذو

ترمیمی،پریو،پروتس

1.515.5219جمع واحذ

پصوهػپصوهػ2رظبله پبیبن نبمه 134

2136
3، پریوعملی1،ثببت عملی 1،پبرظیل عملی2،تؽخیص عملی 2انذوعملی

بیمبریهب
1،2،3،4،5،6،7،تؽخیص2،اجتمبعی نظری4،جراحی عملی3ترمیمی عملی 

31رظبله پبیبن نبمه  413427

12درمبن جبمع دنذانپسؼکی 413422

 اجتمبعی اجتمبعی2ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی عملی  134

بیمبری دهبنبیمبری دهبن2بیمبریهبی دهبن و تؽخیص عملی134

31ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی عملی 413413

31بیمبریهبی دهبن و تؽخیص عملی413342

رادیولوشیرادیولوشی2رادیولوشی عملی134

پروتسپروتس1پروتس هبی  ثببت  عملی 268

31رادیولوشی دنذان ،فک و صورت عملی413401

22پروتس هبی ثببت  عملی 413357

پروتسپروتس1پروتس هبی کبمل عملی 268

جراحیجراحی2جراحی نظری  - 3جراحی  عملی 268

22پروتس هبی کبمل عملی 413353

42جراحی دهبن ،فک و صورت عملی 413376

کودکبنکودکبن1کودکبن نظری  - 2 کودکبن عملی 268

 ارتودانتیکط ارتودانتیکط2 ارتودانتیکط عملی 134

32دنذانپسؼکی کودکبن عملی 413396

31 ارتودانتیکط عملی 413330

انذودانتیکط انذودانتیکط 2  انذودانتیکط عملی 134

پریودانتیکطپریودانتیکط3پریودانتیکط عملی 134

31  انذودانتیکط عملی 413338

بیمبری دهبننذارد117

41پریودانتیکط عملی 413366

پریودانتیکط3جراحی عملی  - 3پریودانتیکط عملی  - 1ثببت عملی 117

0.50.5ظبلمنذ ؼنبظی413408

1ایمپلنت دنذانی نظری413389

 95درًش ارائو شده ترم یازدىم دندانپسشکی ًرًدی 

نبم درضکذ درض
واحذ

معئول درضگروه آموزؼیدروض پیػ نیبزظبعت



کلکبرورزیکبرگبهیعملینظری

بیمبریهب ،جراحی، انذو
ترمیمی،پریو،پروتس

 اجتمبعی

پروتس

0.59.5212جمع واحذ

بیمبریهب1درمبن جبمع دنذانپسؼکی2136 22درمبن جبمع دنذانپسؼکی413423

ترمیمیترمیمی2ترمیمی نظری 260

 ارتودانتیکط ارتودانتیکط3 ارتودانتیکط عملی 134

0.51.5درمبن بلیچینگ 414436

41 ارتودانتیکط عملی 413331

جراحیجراحی2جراحی  عملی 268

پروتسپروتس1پروتس هبی پبرظیل عملی 268

32جراحی دهبن ،فک و صورت عملی 413375

پروتس2پروتس هبی پیؽرفته نظری 268

22پروتس هبی پبرظیل عملی 413355

 اجتمبعی1ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی عملی  134

2پروتس هبی پیؽرفته  عملی 413424

21ظالمت دهبن و دنذانپسؼکی اجتمبعی عملی 413412

 94درًش ارائو شده ترم سیسدىم دندانپسشکی ًرًدی 

نبم درضکذ درض
واحذ

معئول درضگروه آموزؼیدروض پیػ نیبزظبعت


