
1396 تهران کتاب المللی بین نمایشگاه امین سی از شده خریداری کتب

رادیولوژی

DSQ2014 فارو و تفسیروایت و اصول,دهان رادیولوژی سواالت مجموعه

صورت و فک و دهان رادیولوژی ملی کتاب

Radiologic Science for Technologists/11th/ Bushong/2017

Maxillofacial Imaging/2nd/Larheim/2017

MCQs for Oral Radiology Principles and Interpretation

90 -94 رادیولوژی بورد سواالت مجموعه    BDQ

Essential Quick Review Series Oral Medicine and Radiology with Free Booklet

Exercises in Oral Radiology and Interpretation/5th

پاتولوژی

2016نویل صورت و فک ، دهان پاتولوژی

BDQ92 -94 صورت و فک,دهان شناسی آسیب ارتقاء و بورد سواالت مجموعه

صورت و فک و دهان شناسی آسیب ملی کتاب

DDQ2016نویل پاتولوژی تفکیکی سواالت مجموعه

Oral Pathology A Comprehensive Atlas and Text/2th/woo/2016

weedons skin pathology essentials

Oral Medicine and Pathology at a Glance/2nd/Scully/2016

Oral Pathology for the Dental Hygienist/7th/Ibsen/2017

تشخیص

2015 برکت دهان بیماریهای

93-88 برکت دهان بیماریهای تشخیص ارتقاء و بورد سواالت مجموعه   BDQ 

BDQ 93-88وود نویل، فاالس، دهان بیماریهای تشخیص ارتقاء و بورد تفکیکی سواالت مجموعه

صورت و فک و دهان بیماریهای ملی کتاب

بیمار با ارتباط برقراری مهارتهای

اوکیسون- اکلوژن و تمپورومندیبولر اختالالت درمان

دهان بیماریهای تفکیکی سواالت مجموعه

Dental management of the medically compromised patients/9th/Falace/2017

Bates› Guide to Physical Examination and History Taking/ 12th

Essential Quick Review Series Oral Medicine and Radiology with Free Booklet

Global Diagnosis: A New Vision of Dental Diagnosis and Treatment Planning

The Alexander Discipline, Vol 3: Unusual and Difficult Cases

Color Atlas of Oral Cancer



عفونت کنترل

سوم ویرایش- دندانپزشکی در عفونت کنترل درسنامه

Infection Control and Management of Hazardous Materials for the Dental Team/6th/Miller/2017

کودکان

2013پینکهام نوجوانی تا نوزادی کودکان دندانپزشکی

2016دونالد مک کودکان دندانپزشکی

کودکان دندانپزشکی ملی کتاب

 کودکان دندانپزشکی در بالینی های تکنیک راهنمای

Pediatric Dentistry A Clincal Approach/3rd/Koch/2017

Clinical Problem Solving in Orthodontics and Paediatric Dentistry/3rd/Millet/2016

اندو

2016پالپ مسیرهای

درمان و تشخیص،علل،پیشگیری:اندودانتیک درد

Endodontic Pain Diagnosis Causes Prevention and treatment

The Guidebook to Molar Endodontics

Endodontic Prognosis Clinical Guide for Optimal Treatment Outcome

cone-beam computed tomography in endodontics

Nanotechnology in Endodontics

Lasers in endodontics 

ارتو

86 -94 ارتودنسی بورد سواالت مجموعه    BDQ

ارتودانتیکس ملی کتاب

2017گریبر ارتودنسی رایج های تکنیک و اصول

Orthodontic Functional Appliances Theory and Practice

Orthodontically driven corticotomy

Orthognathic Surgery Principles, Planning and Practice



پروتز

BDQ90 -94 پروتز ارتقاء و بورد سواالت مجموعه

متحرک پارسیل دندانی پروتزهای ملی کتاب

متحرک کامل دندانی پروتزهای ملی کتاب

ثابت دندانی پروتزهای ملی کتاب

2016کراکن مک متحرک پارسیل پروتز

کلینیک پری در دندانی پروتزهای

ایمپلنت بر متکی اوردنچرهای البراتواری و کلینیکی مراحل راهنمای

دهانی داخل استخوانی پیوندهای کاربرد رنگی اطلس

Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics

Color Atlas of fixed prosthodontics/ Vol.2

پریو

2015کارانزا بالینی پریودنتولوژی

DDQ2015کارانزا پریودنتولوژی تفکیکی سواالت مجموعه

2015 لینده دندانی های ایمپلنت و بالینی پریودنتولوژی

پریودانتیکس ملی کتاب

جراحی

DDQ2014جراحی تفکیکی سواالت مجموعه

DDQ2015ماالمد اورژانس تفکیکی سواالت مجموعه

(گردن و سر)اسنل بالینی آناتومی

صورت و فک و دهان جراحی ملی کتاب

Manual of Minor Oral Surgery for the General Dentist,2e

Oral & maxillofacial surgery /Fonseca /2017

Sedation: A Guide to Patient Management, 6th /Malamed/2017

Woelfels Dental Anatomy/2017

Cleft lip and palate management a comprehensive atlas

ترمیمی

ترمیمی دندانپزشکی ملی کتاب

 ترمیمی دندانپزشکی در لیزر

دندانی مواد ملی کتاب

Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics



لیزر

دندانپزشکی در لیزر کامل مرجع

 ترمیمی دندانپزشکی در لیزر

دندانپزشکی در لیزر دیود کاربرد و اصول

Lasers in dentistry

Lasers in endodontics 

نگر جامعه 

دهان سالمت ملی کتاب

Pain
Diagnosing Dental and Orofacial Pain: A Clinical Manual

Endodontic Pain Diagnosis Causes Prevention and treatment

ایمپلنت

ایمپلنت بر متکی اوردنچرهای البراتواری و کلینیکی مراحل راهنمای

Clinical Cases in Implant Dentistry

Vertical Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual


