پروتز
5102پروتزهای ایمپلنت دندانی میش
5102اطلس رنگی اصول نوین در پروتزهای ثابت رزنتال
پروتزهای کامل اوردنچر
مبانی درمان های پروتزی ایمپلنت
McCracken's Removable Partial Prosthodontics, 13th Edition /2015
Fundamentals of Implant Dentistry, Vol. 1: Prosthodontic Principles

اندو
5102  ترابي نژاد- اصول و درمانهاي اندودنتیكس
) ( زیرچاپ5102 مسیرهای پالپ
 کمک های موثر تشخیصی در اندودنتیکس:تست های حیاتی پالپ
Ingle's Endodontics / 7th Edition/2016
Endodontics Review Astudy Guide
The Root Canal Biofilm
Endodontic Irrigation Chemical Disinfection of the Root Canal System
Pediatric endodontics Current Concepts in pulp Therapy for Primary and Young Permanent
Teeth
تشخیص
)(زیرچاپ5102تشخیص بیماریهای دهان برکت
)5102 درمان اختالالت تمپورومندیبولر و اکلوژن(اکیسون
کیست ها و تومورهای ادونتولوژیک
مرجع داروهای دندانپزشکی ایران
تشخیص و درمان ضایعات دهان و دندان
دارونامه رسمی ایران
Burket oral medicine/12th/ 2015
Color Atlas of common oral diseases/Langlais/ 5th/ 2016
Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry/ 3rd
Textbook of Oral Medicine

Applied Pharmacology for the Dental Hygienist
clinical applications of digital dental technology
کتاب ملی بیماری های دهان
ارتو
بیومکانیک ناندا 5102
کاربرد االستیک ها در ارتودنسی
ارتودنسی مبتنی بر شواهد
پرسش و پاسخ بیماران ارتودنسی
گام به گام با ساخت پالک های متحرک ارتودنسی
درمانهای ارتودنسی و ارتوپدی در دوره دندانی مختلط
Orthodontics current principles and techniques/ Graber/ 2016
Recognizing and Correcting Developing Malocclusion
Fundamentals of orthodontic treatment mechanics
کتاب ملی ارتودنسی
ترمیمی
علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی5102
زیست مواد برای درمان های بازسازی کننده
رستوریشن های تمام سرامیک
گام به گام با سفید کردن دندان
Principles and practice of esthetic dentistry/2015
Caries Management - Science And Clinical Practice
Dental Materials, Properties And Manipulation
کتاب ملی ترمیمی

جراحی
اورژانس های ماالمد در مطب دندانپزشکی 5102
آناتومی گری برای دانشجویان /جلد  2سر و گردن
جراحی سینوس ماگزیال و درمان های جایگزین
جراحی های پری اپیکال(راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه)
بررسی بالینی کانال ماندیبولر

کتاب ملی جراحی دهان و فک و صورت
Gray’s anatomy for students / Third edition/2015
پاتو
اطلس رنگی آسیب شناسی دهان
 زیرچاپ/)(دوجلدی5102پاتولوژی دهان و فک و صورت نویل
)5102 پاتولوژی دهان(رگزی
کتاب ملی آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Oral pathology clinical pathologic correlations/ Regezi/ 7th
Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management/ 2nd
Atlas of Head and Neck Pathology /2vol
Clinical Oral Medicine and Pathology
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease/ 9 th/ 2 vol

رادیولوژی
تصویربرداری های مفصل تمپورومندیبوالر
اطلس رادیولوژی دهان
5102رادیولوژی وایت فارو
کتاب ملی رادیولوژی دهان و فک و صورت
Cone Beam Computed Tomography Aclinician s Guide to 3d Imaging
Diagnostic Imaging: Oral And Maxillofacial
Radiography and Radiology for Dental Care Professionals, 3e
Dental Radiography: principles and techniques, 5e
Dental Radiology

کودکان
 زیرچاپ/)5102 نوزادی تا نوجوانی(پینکهام:دندانپزشکی کودکان
کتاب راهنمای دندانپزشکی کودکان
ارتقا سالمت دهان کودکان
کنترل درد و اضطراب در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
5102دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد

کتاب ملی دندانپزشکی کودکان
Crowns in Pediatric Dentistry
Handbook of clinical techniques in pediatric Dentistry

پریو
 زیرچاپ/5102 پریودنتولوژی بالینی کارانزا
کتاب ملی پریودانتیکس
Minimally invasive periodontal therapy Clinical

)دندانپزشکی اجتماعی(جامعه نگر
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

لیزر
)Convissar2015(اصول وعملکرد لیزر در دندانپزشکی
کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی
Lasers in dentistry:guide for clinical practice
Lasers in Operative Dentistry and Endodontics
ایمپلنت
اصول کاشت تک دندانی
)42مجموعه سواالت آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی(خرداد
Computer-Guided Applications for Dental Implants, Bone Grafting, and Reconstructive
Surgery
Minimally invasive dental implant surgery
Dental implant complications:etiology,prevention and treatment
Manual of Dental Implants

کنترل درد
Orofacial Pain and Headache
Anatomy of Orofacial Structures - Enhanced 7th Edition, A Comprehensive Approach
Managing Pain in Children: A Clinical Guide for Nurses and Healthcare Professionals 2nd
Edition

