
عنوان

1جلد/(لینده)پریودنتولوژی بالینی و ایمپلنتهای دندانی 

 پاتولوژی عملی دهان، فک و صورت

( 2013ترجمه شوارتز اصول دندانپزشکی ترمیمی(

( 2008ترجمه)پروتز پارسیل استوارت 

(تک جلدی)ارتدنسی نوین

(2014پینکهام)ترجمه کامل دندانپزشکی کودکان

2015رادیولوژی وایت فارو

2013ترجمه فاالس

MRIبه زبان ساده

CBCT تفسیر مبانی

مواددندانی در ارتودنسی

مبانی کاربردی دستگاه های فانکشنال

راهنمای درمانهای ارتودنسی در مطب

مدیریت مشکالت و شکست های ایمپلنت

روش های کلینیکی و البراتواری پروتزهای متکی بر ایمپلنت

 موفقیت های کلینیکی درمانهای ارتودنسی و جراحی دندانهای نهفته

 رویکرد نوین در دندانپزشکی کودکان

جلدی2/ ضروریات ارتودنسی

 مدیریت بیماریهای سیستمیک در درمانهای ارتودنسی



 مروری بر سیستم های لینگوال

معاینه بالینی دهان و فک و صورت

 بیماریهای غدد بزاقی

اکلوژن در دندانپزشکی ایمپلنت

 اصول و تکنیک ایمپلنت های دندانی

 اصول کانتورینگ و پالیش

 دندانپزشکی جامع ترمیمی

اصول دندانپزشکی به کمک لیزر

پوسیدگی شناسی

آشنایی با انواع فایلهای روتاری

)علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها 2013بوشانگ )

 ناهنجاری های دهان و دندان در کودکان و نوجوانان

 واژگان رایج درمان های دندانپزشکی

پرسش و پاسخ بیماران ایمپلنت

 بررسی بالینی اختالالت خواب در دندانپزشکی

2012شیلینبرگ DDQ

2013فاالس  DDQ

2013پروفیت  DDQ

2و1جلد/ 2011ترجمه مسیرهای پالپ

فارماکولوژی نوین دندانپزشکی 



نسخه های رایج در دندانپزشکی 

 تا طراحی لبخندTMJاکلوژن فانکشنال از 

جلد اول و دوم/ 2014جراحی پیترسون

2013بوچر DDQ

2013علم و هنر  DDQ

 وسایل دندانپزشکی(ویرایش جدید)

93مجموعه سواالت آزمون تخصصی دندانپزشکی مرداد

طراحی و ساخت دستگاه های ارتودنسی متحرک

 آشنایی مقدماتی با ارتودنسی

درمانهای فانکشنال ارتودنسی

نکات کاربردی در ارتودنسی متحرک

(جلدی2)2015پروتز ایمپلنت های دندانی میش 

لذت دندانپزشکی ترمیمی 

از چکیده تا نتیجه: راهنمای نگارش مقاله علمی

اخالق نگارش و پژوهش

ابزارهای کاوش اینترنت

…خود آموزی سودمند و:آموزش در راندهای بالینی

تعیین حد نصاب قبولی آزمون

راهنمای جامع پژوهش در آموزش پزشکی

راهنمای عملی ارزشیابی برنامه



آماده سازی و کاربرد آن درآموزش پزشکی:راهنمای یادگیری

طراحی،کاربرد و تحلیل پژوهش های کیفی در حوزه سالمت و علوم پزشکی 

         مباحثی از آموزش پزشکی

              مدیریت مبتنی بر رسالت از تئوری تا عمل

- استنباط آماری در پژوهش رفتاری

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای غیرواگیر

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

طراحی آموزش برای اثربخشی تدریس

اندازه گیری و سنجش و ارزیابی آموزشی

کتاب جامع درد 

تشخیص و درمان سردرد

نورولوژی بالینی امینف 

2010روانپزشکی کاپالن و سادوک

نوروآناتومی

جلدی2/ 2010فیزیولوژی پزشکی گایتون

دارودرمانی بیماریهای اعصاب و روان 

داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان برای روانشناسان 

پوستر جمجمه انسان

پوستر اختالالت دندان و فک



پوستر آناتومی دندان

پوستر اختالالت مفصل گیجگاهی فکی


