
(1399) کتاب تهراندندان پزشکی خریداری شده از نمایشگاه  رشتهلیست کتب   
 

 ردیف عنوان نویسنده  سال انتشار تعداد

 1 **رنگی2018ترجمه فاالس -تدابیر دندانپزشکی بیماران سیستمیک  مریم جلیلی 2018 12

Book Bri لیلی صدری 2019 8 ef  2 2019پزشکی کودکان پینکهام )نواک( دندان 

 3 (2019مرور جامع اندودانتیکس )اینگل  علی مدبری 2019 4

Book Bri امیر ضا هندی 2013 5 ef 4 پروتز های پارسیل استوارت 

 5 2015**برکت1ترجمه بیماری های دهان ج سمیرا حاجی صادقی 2015 10

 6 2019علم و هنر در دندان پزشکی ترمیمی** کیانوش رادنیلوفر  2019 10

 7 گام به گام با پروتز پارسیل اشرف سیدی 1396 5

 8 6چاپ   2012شیلینبرگ  Book Brief اصالنی 2012 5

 9 2017درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب **بوچر مرضیه علی خاصی 217 15

 10 **رنگی1جلد 2019پریودنتولوژی بالینی کارنزا  افشین خورسند 2019 15

 11 **رنگی2جلد 2019پریودنتولوژی بالینی کارنزا  افشین خورسند 2019 15

 12  2019پریودنتولوژی بالینی کارنزا   CDR محدثه حیدری 2019 15

 13   2019پریودنتولوژی بالینی کارنزا  DDQ شهرزاد شاه بیک 2019 15

 14 2015ری های دهان برکت اتشخیص بیم CDR میالد صادقی 2015 15

 15 2018در بیماران سیستمیک فاالس**تدابیر دندانپزشکی  CDR هاجر شکیبا صفت 2018 15

 16 2019مواد دندانی کریگ ** DDQو  CDR بهاره آقا محمدی 2019 15

 17 2019علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی   DDQ سید سمیه حسینی 2019 15



 18 2016مجموعه سواالت تفکیکی مسیر های پالپ  DDQ علی طاهریان 2016 15

 19 2019ارتودنسی معصر پروفیت  DDQ مجید شالچی 2019 15

 20 2019رادیولوژی وایت فارو  CDR مریم میرزایی 2019 15

 21 2019دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی CDR فاطمه پاچناری 2019 5

 22 2016پروتز پارسیل متحرک  مکراکن  DDQ سارا آیرملو 2016 12

 23 مبانی پروتز های ثایت شیلینبرگ مهران نوربخش 2012 10

 24 2016پروتز پارسیل متحرک  مکراکن  CDR آیرملو 2016 12

 25 2019دندانپزشکی کودکان  از نوزادی تا نوجوانی  DDQ مریم ولی زاده 2019 5

 26 راهنمای بالینی کاربرد ایمپلنت های دندانی رضا عمید - 1

 27 آناتومی و مورفولوژی دندان حسن بهناز 1399 5

 28 رادیو گرافی و سفالو متری جاکوبسون جاکوبسون 2006 10

 29 اطلس رنگی آسیب شناسی دهان تقوی - 4

 

 

 


