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1- BDQ 90-95مجموعه سواالت بورد و ارتقا دندانپزشکی کودکان همراه با پاسخ تشریحی 
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 (1395مجموعه سواالت آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی)مرداد -22
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 1397خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانکتب التین 

1- Cawson's Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine/9th/Odell/2017 
2- Ten Cate's Oral Histology/9th/2018 

3- Craig's Restorative Dental Materials/14th/2018 

4- Oral & maxillofacial surgery/ 3vol/Fonseca 2018 

Clinical 5-cases in orofacial pain 

6- Mucocutaneous Lesions in Dentistry 

7- Manual of temporomandibular joints 
8- Common complication in endodontics 

9- Mosbys dental assisting exam review 

10- Clinical cases in orofacial pain 

11- Orofacial Pain Biomarkers 

12- Etiology-Based Dental and Craniofacial Diagnostics 

13- Diagnostic Imaging Oral And Maxillofacial 

14- Fundamentals of oral and maxillofacial radiology 

15- Diagnostic Imaging Hcad and Neek 2vol 

16- Fundamentals of implant dentistry surgical principles vol2 

17- Alveolar distraction Osteogenesis 

18- Fundamentals of periodontal instrumentation  

19- Local anesthesia for the dental hygienist 

20- Periodontology the essentials:Atlas 

21- Essentials of quick review periodontics 

22- Misch's Avoiding Complications in Oral Implantology 

23- Manual for Dental Hygienist 

24- Mosby dental drug referrence/12th/2017 

25- Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry/7th/ 2019 

26- Contemporary Orthodontics/6th/ Proffit/ 2018 

27- Oral Anatomy, Histology and Embryology/5th/ Berkovitz/2017 

28- Color atlas of oral diseases:diagnosis and treatment /4th/ Laskaris/2017 

29- Text Book and Color Atlas of Traumatic Injuries to The Teeth/5th/ 2vol/ 

Andreasen/2018 

30- Newman and Carranza's Clinical periodontology/ 13th/ 2vol/2018 

31- Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence/ 6th/2018 

32- Diagnostic Imaging Oral And Maxillofacial /2th/2 vol/ Koenig/2017 



33- Orthodontics Current Principles and Techniques/ 6th/ Graber/ 2016 

34- The biomechanical foundation of clinical orthodontics 
 


