
1398 تهران کتاب المللی بین نمایشگاه از شده خریداری فارسی کتب
(راکوزی گریبر اطلس ترجمه)ارتودنسی در تشخیص کلینیکی اطلس

(2015میش) دندانی ایمپلنت پروتزهای تفکیکی سواالت مجموعه

جلداول/دوجلدی/ (2019 اندریاسن)دندان به ضربه از ناشی صدمات اصول

(سفید سیاه)2019 کریگ ترمیمی دندانی مواد

DSQ (2016دونالد مک)نوجوان و کودک دندانپزشکی تفکیکی سواالت مجموعه 

97 دندانپزشکی دستیاری آزمون سواالت مجموعه

96 دندانپزشکی دستیاری آزمون سواالت مجموعه

95 دندانپزشکی دستیاری آزمون سواالت مجموعه

علمی شواهد معتبرترین بر مبتنی دندانپزشکی بالینی های گیری تصمیم

صورت و فک دهان، ضایعات افتراقی تشخیص سواالت مجموعه

2018فاالس سیستمیک بیماران برای دندانپزشکی تدابیر تفکیکی سواالت مجموعه

DSQ (2015برکت)دهان بیماریهای تفکیکی سواالت مجموعه 

(94-97)دهان بیماریهای تشخیص بورد تفکیکی سواالت مجموعه

95-97ارتودنسی بورد سواالت مجموعه

دندانپزشکی کاربرد پر داروهای با آشنایی

(دهان بد بوی)هالیتوسیس

پزشکی علوم نویسی مقاله مبانی

دندانپزشکی در لیزر کلینیکی کاربرد اطلس

(98)کودکان در دهان بیماریهای ترین شایع

کامل پروتز ساخت در کاربردی مبانی و اصول

دندانپزشکی در لبخند زیبایی طراحی اصول

2016کراکن مک پارسیل پروتز کتاب خالصه

2018فاالس خالصه

2015 برکت خالصه

زیبایی دندانپزشکی

دندانپزشکی در بالینی عکاسی

 دندانپزشکی در رنگ  

پالپ و عاج کمپلکس

 2016ریشه درمان با دندانهای بازسازی

حاضر عصر در دهان لیزر جراحی اطلس

 2018 ارتودنسی ضروریات

دندانی ترومای و بیماران پزشکی مالحظات با آشنایی

 ارتودنسی های سیم در مواد علم مهندسی

بالینی ارتودنسی بیومکانیک اصول

درمان تا تشخیص از ؛Class II اکلوژن مال

نامرئی ارتودنسی با گام به گام



ارتودنسی حرکات تسریع بالینی راهنمای

آنها بالینی و بیولوژیکی تاثیر و ایمپلنت سطوح

دندان کاشت بیومکانیک

ایمپلنت بعدی4 درمان طرح قواعد و اصول

کودکان در دندان های آبسه

2015کودکان دندانپزشکی در روکش

کودکان دندانپزشکی در ریشه درمان

(OPG)ارتوپنتوموگرافی های عکس تفسیر

ایمپلنت و دندان دهان، بهداشت آموزش اطلس

مواد مهندسی و متالوژی معدنی مواد زمینه در مباحثی

دندانی مواد زیست خواص

خانواده دندانپزشک

استخوان افقی و عمودی بازسازی

دوجلدی/ (2019پینکهام)نوجوانی تا نوزادی:کودکان دندانپزشکی

اول جلد/دوجلدی/ (2019 اندریاسن)دندان به ضربه از ناشی صدمات اصول

دوجلدی/ (2019پینکهام)نوجوانی تا نوزادی:کودکان دندانپزشکی

آنالین فصول همراه2019ترمیمی دندانپزشکی هنر و علم

ارتودنسی سواالت به پاسخ

(سفید سیاه جلدی تک)2019 ترمیمی دندانپزشکی در هنر و علم

دوم و سی دوره – ۱۳۹۷ تیرماه دندانپزشکی تخصصی ورودی آزمون تفکیکی سواالت مجموعه

سفید سیاه/ ۲۰۱۵ ناندا: ارتودنسی در بیومکانیک و زیبایی

ارتودنسی زودهنگام درمان

سفید سیاه/ 2جلد/ 2011 پالپ مسیرهای

دندانی های ایمپلنت در بالینی مالحظات

ایمپلنت جراحی و رادیوگرافی در آناتومی های لندمارک

دندانی ایمپلنت خودآموز

نگاه یک در ایمپلنت

ماگزیال و مندیبل

سفالومتری تریسینگ اصول

CBCT تفسیر مبانی و اصول

(کور و پست انواع)رفته بین از های دندان تاج بازسازی

DBQ(دندانپزشکی بورد سواالت مجموعه)پریودنتولوژی

(تکنیک و تئوری)اولتراسونیک ابزار با پریودنتال دبریدمان

(زیبایی های ترمیم در تر سالم رویکرد یک) ای لثه فوق تهاجمی کم دندانپزشکی

هنر،خالقیت علم،

اول جلد/(زیبایی دندانپزشکی در نظری و عملی اصول)زیبایی دندانپزشکی مبانی

دوم جلد/(عملکرد و زیبایی از تلفیقی لبخند طراحی)زیبایی دندانپزشکی مبانی

http://centlib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=62plvskc1


سوم جلد/(تهاجم حداقل با زیبایی)زیبایی دندانپزشکی مبانی

ترمیمی دندانپزشکی در تراش مهندسی

(جلدی2)ونیر المینیت پرسلن گام به گام آموزش کاربردی اصول

دندانپزشکی ارتقا سواالت مجموعه)ترمیمی دندانپزشکی DPQ

دندانی ترومای

صورت و فک جراحی های اپروچ و ها برش

 ارتودنسی های روش با زیبایی های رستوریشن و ایمپلنت جایگذاری جهت دندانی درقوس سازی فضا

ارتودنسی بیماران درمان و تشخیص اطلس

ارتودنسی بیماران جامع راهنمای

(کلینیک تا تئوری از)ارتودنسی درمان های مکانیک مبانی

DBQ(دندانپزشکی بورد سواالت مجموعه)اندودنتیکس

اندودنتیکس در پروگنوز

(بالینی های تکنیک مبانی) شده ریشه درمان دندانهای ترمیم

(دی وی دی با همراه)سیپروکال و روتاری های سیستم با ریشه کانال سازی آماده

دندانپزشکی در بنیادی سلولهای

MTA بالینی کاربردهای و ها ویژگی: اگریگیت اکسید تری مینرال

کانال داخل داروهای و کانال شستشوی محلولهای

2016پالپ مسیرهای دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

2015نژاد ترابی اندودنتیکس عملی و نظری مبانی دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

2016 نویل پاتولوژی دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

2008 استوارت  CDRوDDQ

2013بوچر دندان بی بیماران پروتزی درمان دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

CDR2012 شلینبرگ ثابت پروتز دندانپزشکی مراجع چکیده

CDR2019ترمیمی دندانپزشکی در وهنر علم دندانپزشکی مراجع چکیده

2013شوارتز ترمیمی دندانپزشکی اصول دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

2013ماالمد حسی بی دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

CDR2015ماالمد های اورژانس دندانپزشکی مراجع چکیده

CDR2016دونالد مک کودکان دندانپزشکی دندانپزشکی مراجع چکیده

دوم و اول جلد/جلدی3/  2019پروفیت معاصر ارتودنسی

2019 کارانزا بالینی پریودنتولوژی دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

دوم و اول جلد/ جلدی3/ 2019کارانزا

DDQ2019 کارانزا

2019پیترسون صورت و فک دهان، جراحی

DDQ2019پیترسون جراحی تفکیکی سواالت مجموعه

2019 پیترسون جراحی دندانپزشکی مراجع چکیده CDR

DDQ (دندانپزشکی تفکیکی سواالت مجموعه)2016 پالپ مسیرهای

2019کریگ دندانی مواد تفکیکی سواالت مجموعه  CDRوDDQ



2019فارو وایت تفسیر و اصول:دندان و دهان رادیولوژی

2019فارو وایت صورت و فک دهان، رادیولوژی سواالت مجموعه

2019 پیترسون صورت و فک دهان، جراحی اصول

2019پیترسون صورت و فک دهان، جراحی سواالت مجموعه

2015ماالمد اورژانس شده بندی طبقه سواالت مجموعه

دوجلدی/ نایینی ارتوگناتیک جراحی

جلدی 3/ 2019 پروفیت معاصر ارتودنسی

2019پروفیت معاصر ارتودنسی سواالت مجموعه

جلدی سه/2019کارانزا بالینی پریودنتولوژی

2019 کریگ ترمیمی دندانی مواد

2019ترمیمی دندانپزشکی هنر و علم سواالت مجموعه

2016دونالد مک سواالت مجموعه

2019 پینکهام کودکان دندانپزشکی سواالت مجموعه

90-97 دونالد مک ارتقا و بورد سواالت مجموعه

(2015 برکت)دهان های بیماری تشخیص سواالت مجموعه

2016کراکن مک پارسیل پروتز سواالت مجموعه

نگر جامعه تفکیکی سواالت مجموعه

93-97جراحی ارتقا و بورد سواالت مجموعه

ثابت پروتز ارتقا و بورد سواالت مجموعه

93-97رادیولوِژی ارتقا و بورد سواالت مجموعه

صورت و فک دهان، پاتولوژی ارتقا و بورد سواالت مجموعه

گردن و سر:سوم جلد/2019اسنل بالینی آناتومی

2019پاگانا تشخیصی های تست مرجع ترین کامل

1398تهران کتاب المللی بین نمایشگاه از شده خریداری التین کتب
Gray’s Anatomy for Students /4th Edition/2020

The art and science of facelift surgery2019

surgical pathology/ Ackerman 2018

Introduction to metal ceramic technology   2017

botulinum toxins in clinical aesthetic practice(2vol)

2018 low level light therapy photobiomadulation 

lasers in dentistry:current concepts

Oral Anatomy, Histology and Embryology/5th

contemporary oral & maxillofacial surgery/ 7th

Essential dental public health

White and pharoah oral radiology/8th

Atlas of anatomy sobbota head and neck and neuroanatomy



evidence-based orthodontics

Esthetics and bio Mechanics in Orthodontics

Early Age orthodontic treatment

Anatomy of orofacial structures:a comprehensive approach/8th

color atlas of oral and maxillofacial diseases

Ingle endodontics7

orofacial pain guidelines for assesment, diagnosis and management

diagnosing dental and orofacial pain a clinical manual

clear aligner technique

Atlas of pediatric oral and denta; development anomalies

QDT(prosthodontics) Quintessence of dental technology

RBFDPS Resin-bonded fixed dental prostheses

clinical photography in dentistry a new peresective sheridan

the art and science of contemporary surgical endodotics

Impants in the aesthetic zone

peri implant commlications

essentials of maxillary sinus augmentation




