
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گزارش عملکرد سه ماهه کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

بدینوسیله گزارش سه ماهه از فعالیت های کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از 

 ضورتان ارسال می گردد.جهت اطالع به ح 10/11/0010تاریخ  تا 10/10/0010

 فعالیت های آموزشی -1

 0010بهار دانشجویان در  پژوهشی کمک به برگزاری سلسه کارگاه های توانمند سازی

 

 
 

 



 

 

 رشد مجموعه کتابخانه -2

با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده  0010تاب در اردیبهشت ماه با برگزاری نمایشگاه ک

دندانپزشکی نیازسنجی اعضای هیات علمی و دانشجویان انجام گردید و پس از بررسی منابع 

 ازیو درخواست کاربران و احساس ن یتخصص یمنابع بوردهادرخواست با لیست منابع دستیاری و 

ردید گکتاب آماده و جهت اقدام به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال  د، لیست خریکتابداران کتابخانه

 که به شرح زیر می باشد

 نام نویسنده عنوان کتاب

  ارتودنسی

 جلد اول و دوم و سوم-(9102ارتودنسی نوین )پروفیت 
دکتر الهه سلطان محمدی ، دکتر محمدعلی کشواد ، دکتر مریم 

 نصیری ، دکتر آرمین صعودی ، دکتر آرین حسام عارفی

 دکتر فاطمه تیموری ، دکتر دانا زندیان جلد اول 9102اصول و تکنیک های رایج ارتودنســی گریبر 

 جلد دوم 9102اصول و تکنیک های رایج ارتودنســی گریبر 

بهناز ، دکتر محمدرضا بدیعی ، دکتر نازیال عاملی ، دکتر محمد 

 دکتر گلناز نحوی ، دکتر سعیدرضا معتمدیان

 دکتر سپیده سهیلی فر ، دکتر ساناز سهیلی فر (Nanda 2015زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی)

  رادیولوژی

 پورداور، دکتر ویدا مسرت، دکتر سوگل احمدپوردکتر اسماعیل  9102رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر؛ وایت فارو 

  پریودانتیکس

 ندا مسلمی )رنگی( ۳جلد  9102پریودنتولوژی بالینی کارانزا 

 دکتر مصطفی منتظری، دکتر پریسا درخشان 9199مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 

 اطفال اطفال

جلد اول و  McDOnald 9199دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 

 McDOnald دوم
  اندو

 دکتر محمود ترابی نژاد )چاپ رنگی( 9190اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 

 دکتر حمیدرضا همتی، دکتر سیده زهرا خسروانی،  جلد اول - 9190مسیرهای پالپ 

 امیر ابراهیمی -مریم قره چاهی  جلد دوم - 9190مسیرهای پالپ 

  جراحی

 دکتر مسعود یغمایی  سیاه سفید -( 9102یترسون جراحی دهان ، فک و صورت نوین )پ

 دکتر  امیدسلطانی نیا )ویرایش هفتم( 9191کتاب مرجع بی حسی موضعی ماالمد 

  پروتزهای دندانی

)پروتزهای کامل متکی بر 9102درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب 

 مرضیه علی خاصی zarb2017ایمپلنت(بوچر 

 افشار، شهرزاد طاهریافشار، مرضیه کریمیمهرناز کریمی  9191درمان اختالالت تمپورومندیبوالر و اکلوژن: اکیسون 

  ترمیمی

 خاموردی و دیگران )تک جلدی( رنگی 9102و هنر در دندانپزشکی ترمیمی علم 

 کریگ -رونالد ال ساکاگوچی  رنگی 9102مواد دندانی ترمیمی کریگ 

https://www.gisoom.com/book/11683026/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-2020/


 

 

  ارتودانتیکس

Orthodontics: Current Principles and techniques Graber LW 

Orthognatic Surgery: Principles, Planning and practice Naini FB 

  رادیولوژی

 diagnostic imaging oral and maxillofacial Lisa J. Koenig. 

  اطفال

textbook&Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth (andreasen) 
J. O. Andreasen  ،

F.M.  

mcdonald and avery's dentistry for the child and adolescent   

   اندو

cohens pathways of the pulp  berman lb 

ingles endodontics rotstein 

ENDODONTICS principles and practice 2021 (6th Edition 

Mahmoud 

Torabinejad, Ashraf 

F. Fouad, Shahrokh 

shabahang 

  جراحی

Oral and Maxillofacial Surgery fonseca 

 Peterson’s Principle of Oral & Maxillofacial Surgery Ghali GE. Miloro M 

  پروتز

Clinical Maxillofacial prosthetics Taylor 

Maxillofacial Rehabilitation: Prosthodontic and Surgical Management of 

Cancer-Related, Acquired, and Congenital Defects of the Head and Neck John Beumer 

  ترمیمی

esthetics in dentistry 

Ronald E. 

Goldstein’s 

Biomimetic Restorative Dentistry Pascal Magne 

  پاتولوژی

 Diagnostic surgical pathology of the head and neck gnepp 

 

 

 

 

 



 

 

 ارزیابی مجموعه -3

عنوان کتاب از مجموعه کتابخانه رف خوانی و از قفسه خارج  0001در سه ماه اول سال تعداد 

 گردید

 خدمات بخش های کتابخانه -4

 . بخش امانت، عضویت و تسویه حساب 0-0

 امانت-

 آمارکارکرد میز امانت در سه ماهه اول سال به شرح زیر می باشد

امانت تعداد 

 جاری

تعداد تحویل  تعداد بازگشت تعداد کل امانت 

 موقت

تعداد تحویل 

موقت 

 بازگشتی

10 721 752 2 57 

 

 عضویت-

 نددر سه ماه اول سال سه دانشجو در سامانه کتابخانه ثبت نام شد

 تسویه حساب-

 در سه ماه اول سال تعداد هشت دانشجو با کتابخانه تسویه حساب انجام دادند

 .بخش علم سنجی4-2

 رفع اشکال اعضای هیئت علمی در سامانه پژوهشیار -

برای اعضای هیئت غلمی  google Scholar, orcid,Email Academicایجاد پروفایل  -

 جدید

 پایان نامه ها.بخش 4-3            

 ثبت و بررسی پایان نامه ها از نظر مطابقت با شیوه نگارش-           

 شده در سامانه ثنابارگذاری  پایان نامه های  تصحیح فایل های -           

 

 


