
(8931) لیست کتب خریداری شده دانشکده دندانپزشکی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  

 

 انتشارات شایان نمودار

 

 عنوان نویسنده سال انتشار

 

 ردیف

 8 5182زیبایی و بیو مکانیک در ارتو دنسی ناندا  شیخ زاده 5182

 5 5182مسیر های پالپ  Cdr جمشیدی 5182

 9 8جلد 5182پروتز ایمپلنت دندانی میش ابالغیان 5182

 4 5جلد 5182پروتز ایمپلنت دندانی میش ابالغیان 5182

 2 5182پاتولوژی نویل  Cdr عطار باشی 5182

 2 5112رادیو گرافی و سفالومتری جاکوبسون جمیلیان 5112

 7 5183علم و هنر  Cdr صفار پور 5183

 1 لوژی دندانومی و مورفوآنا ت بهناز 8937

 3 5182کودکان مک دونالد دندان پزشکی cdr فالح 5182

 cd 81 سفالومتری کار بردی در ارتو دنسی همرا با  سیفی 8932

 88 جلدی 5پروتز های دندانی ثابت روزنتال  اصول نوین در  روزنتال 5182

 85 رنگ در دندانپزشکی زیبایی کریمی 8937



 89 علم و هنر، خالقیت ، ترمیمی وطن پور 8937

 84 بی حسی موضعی ماالمد Cdr فضلی 8937

 82 وسایل دندانپزشکی به انضمام فصول جدید مرآتی 8937

 82 رنگی،اصول لیزر در دندانپزشکی  هوشیاری 8937

)سیاه و سفید(8جلد 5188مسیر های پالپ  افالکی 5188  87 

8932زمستا ن   81 خود آموز ایمپلنت دندانی ، رنگی آقا جانی 

8932پاییز   83 ایمپلنت در یک نگاه با غانی 

 51 پریودنتولوژی بالینی و ایمپلنت های  دندانی لینده غارتی 5182

8937بهار  58 مهندسی تراش در دندان پزشکی ترمیمی امیری 

 55 اصول تریسینگ سفالومتری جمیلیان 8932

8937تابستان   59 مندیبل و ماگزیال آقا کوچک زاده 

 54 ارتودنسی Dpq حاجیان 8932

 52 راهنمای بالینی تسریع حرکات ارتودنسی سروین سرمدی 8931

 52 ضروریات ارتو دنسی دادگر 8931

بعدی ایمپلنت 4اصول و قواعد طرح درمان   امید مقدس 8931  57 

 51 شایع ترین بیماری های دهان در کودکان  ، رنگی آتش پنجه 8931

8اصول صدمات ناشی از ضربه به دندان ج اندریاسن 5183  53 

 91 گام به گام با بی حسی موضعی در دندان پزشکی نوروزیان 8932

 98 دندان پزشکی کم تهاجمی  فوق لثه ای ) یک رویکرد سالم در دندان پزشکی( .... 8937

 95 5182 بالینی و ایمپلنت های دندای لینده  پریودندتولوژی Cdr لینده 5182



 99 اطلس رنگی بیماری های شایع دهان .... 8937

 94 بیماری های دهان و دندان ..... 8937

 92 پروگنوز در اندودنتیکس جلیلوند 8937

 92 اطلس تشخیص  و درمان بیماران ارتو دنسی .... 8937

    

 

 انتشارات رویان پژوه

 

 97 خالصه کتاب اصول و تکنیک های رایج گریبر ستاره خسروی 5187 25111 2

8932چاپ  11111 5  91 درد اندو دانتیک ) تشخیص ، علل و ...( رستگار 

 93 5189درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب  علی خاصی 5189 21111 2

 41 دندانپزشکی کودک و وجوانخالصه  لیلی صدری 5182 21111 2

 48 تک رنگ 5183مواد دندانی ترمیمی کریگ  فهیمه السادات 5183 12111 82

 45 5187ی دهان رگزی پاتولوژ سید مجیدی 5187 821111 5

 49 خالصه تدابیر دندان پزشکی آذری 5181 91111 82

 44 5181 فاالس Dsq سادات افراز 5181 91111 82

 42 اصول و کلیات معاینات دهان و فک و صورت داستان پور 8932 53111 2

 42 گزیده ای از مبانی دندان پزشکی جامعه نگر خامی 8932 51111 2

 47 8ج  5183نوزادی تا  نوجوانی  پینکهام دندان پزشکی کودکان:  ایران پرور 5183 841111 82



 41 مرجع بی حسی مو ضعی ماالمد سلطانی نیا 5189 12111 2

 43 در دندان پزشکی درسنامه کنترل عفونت  یغمایی 8932 52111 2

 21 5182مجموعه سواالت بیماری دهان برکت  سادات افراز 8937 41111 82

 28 اطلس کلینیکی تشخیص در ارتو دنسی کاووسی نژاد 8937 851111 5

 25 ارد دشواردرمان ریشه در مو زهره خلیلک 8932 85111 9

 29 روکش در دندان پزشکی کودکان سرلک 8937 12111 5

 24 اصول بیو مکانیک ارتودنسی بالینی برستون توانایان 5182 891111 8

 22 باز سازی عمودی و افقی استخوان مقدس 8932 921111 8

 22 نتالالت تمپورو مندیبولور و اکولوژدرمان اخ علی ترکان 5189 821111 8

 27 8ج  5182دهان فک و صورت نویل  پاتولوژی عطار باشی 5182 31111 2

5ج  5182پاتولوژی دهان فک و صورت نویل  عطار باشی 5182 12111 2  21 

 23 پوسیدگی شناسی رضوی 8934 84111 2

2 92111 32-37  bdq 21مجموعه سواالت بورد ارتودنسی  مهدیان 

 28 کمپلکس عاج و پالپ اثنی عشری 8937 51111 2

 25 خالصه کتاب پروتز پارسیل متحرک مکراکن اصالنی 8937 92111 2

5 11114  29 اصول و مبانی کاربردی در ساخت پروتز کامل اشرف سیدی 8932 

 English for dentistry students 24 خاکی 8937 41111 10

      

 

 



 انتشارات آرتین طب

 

 22 رادیولوژی دهان و دندان  اصول و تفسیر کرباسی 5183 823111 82

 22 خالصه رادیولوژی دهان  و دندان  وایت فارو کرباسی 5183 23111 88

5183جراحی دهان فک و صورت پیترسون  احسان امینی 5183 833111 82  27 

5183خالصه جراحی دهان فک و صورت پیترسون  احسان امینی 5183 73111 81  21 

5183اکسیر آبی  فک و صورت پیترسون  محرابی زاده 5183 23111 81  23 

18  71 اکسیر آبی رادیولوژی وایت فارو کرباسی 5183 13511 

5183 8صر پروفیت جلد اارتودنسی مع بهروزیان 5183 841111 82  78 

5183 5صر پروفیت جلد اارتودنسی مع بهروزیان 5183 841111 82  75 

5183 9صر پروفیت جلد اارتودنسی مع بهروزیان 5183 841111 82  79 

 74 اصول زیبایی و بیو مکانیک در ارتودنسی نادا جمیلیان 5182 543111 5

5183اکسیر سبز پروفیت  مهوش محمدی 5183 23111 81  72 

5183علم و هنر و دندانپزشکی ترمیمی  علی یزدانی 5183 521111 82  72 

5183اکسیر سبز علم و هنر ترمیمی  علی رهبر 5183 73111 81  77 

5183اکسیر سبز کارنزا  سمیعی 5183 13111 81  71 

8جلد  5183پریودنتولوژی کارنزا  سمیعی 5183 873111 82  73 

5جلد  5183پریودنتولوژی کارنزا  سمیعی 5183 873111 82  11 

9جلد  5183پریودنتولوژی کارنزا  سمیعی 5183 873111 82  18 



8جلد  5187جراحی دهان و فک و صورت فونسکا  جهانگیر نیا 5187 833111 8  15 

5جلد  5187جراحی دهان و فک و صورت فونسکا  جهانگیر نیا 5187 533111 8  19 

9جلد  5187جراحی دهان و فک و صورت فونسکا  جهان گیر نیا 5183 833111 8  14 

 12 شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان رنگی فائزه عطری 8937 22111 2

8جلد  5181فاالس درمان دندان پزشکی  سماعی 5181 872111 2  12 

5جلد  5181درمان دندان پزشکی فاالس   سماعی 5181 872111 2  17 

 11 اصول نسخه نویسی رایج در دندان پزشکی  8937 53111 88

5اطلس رنگی پروتز های ثابت  جلد  آزادبخت 5182 23111 5  13 

5ارتودنسی کلینیکی برستون جلد  مهوش محمدی 5182 13111 5  31 

ارتودنسی کلینیکی برستون فصولی از اساس  مهوش محمدی 5182 23111 5  38 

8جراحی ارتوگناتیک نایینی جلد  حدیث مجد 5187 13111 5  35 

5جراحی ارتوگناتیک نایینی جلد  حدیث مجد 5187 853111 5  39 

5187رویکرد های پیشگیری  عوارض ایمپلنت های دندانی میش  سحر رفیعی 5187 921111 5  34 

5187چکیده ی عوارض ایمپلنت های دندانی میش  سحر رفیعی 5187 73111 5  32 

 32 پروتز های کلینیکی فکی صورت تیلور مهران بهرامی 8937 23111 5

      

8 جلد  5182بیماری های دهان برکت  مریم کوپایی 5182 851111 2  37 

5جلد  5182بیماری های دهان برکت  مریم کوپایی 5182 851111 2  31 

 



 انتشارات شایان نمودار کتب التین

5 541000 2019  
R.Sakaguchi 

Craig’s Restorative Dental Materials 2019 

 

33 

5 280000 5183 William Proffit Contemporary Ortodontics proffit 811 

2 260000 2019 a. V.ritter Art and science of operative dentistry 818 
2 290000 2019 pinkham Pediatric dentistry : infancy through adolescence 102 
2 320000 2018 j.w.littel Little and falaces  dental managemant  of to medically 

compromised patient 
103 

2 595000 2019 m.g.newman Newman and carenzas clinical periodontology 104 
2 298000 2019 j.r.hupp Contemporary oral and maxillofacial surgery 105 
2 290000 2019 s.mallya White and pharaohs  oral radiology 106 
2 210000 2015 Wheeler Wheelers dental anatomy physiology and occlusion 107 
1 363500 2015 ….. Oral surgery secrets 108 
1 192000 2016 ….. Injections in aesthetics mario 109 

 

 

 

 


