
 تعداد ناشر نویسنده مشخصات  عنوان ردیف

اصول و تکنیک های رایج اردتودنسی  1
 7جلد  -7112گریبر  –

 -رحلی  – 69چاپ اول 
 رنگی

محمد بهناز، محمدرضا 
 بدیعی و همکاران

انتشارات رویان 
 پژوه

7 

7 Book brif  مریم زارع جهرمی و  وزیری   - 69چاپ اول  7117دنتال پالپ
 همکاران

// 3 

اندودنتیکس  خالصه اصول و درمان  3
 7112ترابی نژاد 

 3 // علی طاهریان //

مرجع کامل لیزر در دندانپزشکی  4
7119 

 1 // عباس کمالی و همکاران //

خالصه پروتزهای پارسیل متحرک  5
 کلینیکی استوارت

امیررضا هندی، مهران  وزیری – 69چاپ دوم 
 فالح چای

// 3 

پروتزی بیماران بی خالصه درمان  9
) پروتزهای کامل و 7113بوچر  دندان

 متکی بر ایمپلنت(

الهه  –پویا اصالنی  //
 بیابانکی

// 3 

امیررضا  –پویا اصالنی  وزیری – 62چاپ اول  خالصه مبانی پروتزهای مک کراکن 2
 هندی

// 5 

مجموعه سواالت تفکیکی درمان  8
 zarb)پروتزی بیماران بی دندان 

2013) 

 3 // علی ترکان وزیری –چاپ اول 

خالصه دندانپزشکی کودک و  6
 (7119نوجوان)مک دونالد 

لیلی صدری، سیداحمد  وزیری – 69چاپ اول 
 بقایی پور و همکاران

// 3 

علیرضا فالح، علیرضا  وزیری -69چاپ اول  اصول دندانپزشکی به کمک لیزر 11
 میرزایی، مهران احمدی

// 7 

سواالت اصول دندانپزشکی مجموعه  11
 (7113ترمیمی)سامیت 

 3 // الهام خردمند و همکاران وزیری – 69چاپ اول 

گام به گام با بی حسی موضعی در  17
 دندانپزشکی

 –رقعی  – 69چاپ اول 
 رنگی

 محمد نوروزیان
 زیر نظر: مسعود یغمایی

// 3 

 –مرجع بی حسی موضعی ماالمد  13
 7113ترجمه 

 رنگی و نکات تألیفیهمراه با اطلس 

امید سلطانی نیا، مسعود  رحلی -69چاپ دوم
 یغمایی

// 3 

مجموعه سواالت اورژآنس های پزشکی  14
 (7115در مطب دندانپزشکی)ماالمد 

مهرشاد جعفری و  وزیری -62چاپ اول
 همکاران

// 7 

تشخیص افتراقی ضایعات دهان، فک و  15
 ضایعات استخوانی –صورت 

اسماعیل پورداورف  رحلی -69چاپ اول
 ساناز شریفی

// 3 

خالصه رادیولوژی دهان، اصول و  19
 (7114تفسیر)وایت فارو

اسماعیل پورداور، ویدا  وزیری -62چاپ دوم
 مسرت

// 4 

پاتولوژی دهان، فک و صورت  12
 1جلد  -7119نویل

 -رحلی -62چاپ اول
 دوجلدی

 1 // ساعده عطاربلشی مقدم

صورت نویل پاتولوژی دهان، فک و  18
 7جلد  -7119

 -رحلی -69چاپ اول 
 دوجلدی

// // 1 

تدابیر دندانپزشکی برای بیماران  16
 ( 7118سیستمیک )فاالس 

نسترن دنیادیده و  رنگی -رحلی -62چاپ اول
 همکاران

// 3 

بیماری های دهان )برکت  ترجمه 71
 1( جلد 7115

سمیرا حاجی صادقی و  رنگی -رحلی -62چاپ اول
 همکاران

// 7 

ترجمه بیماری های دهان) برکت  71
 7( جلد 7115

سمیرا حاجی صادقی و  رنگی -رحلی -62چاپ اول
 همکاران

// 7 

خالصه بیماری های دهان )برکت  77
7115) 

سمیرا حاجی صادقی و  وزیری -69چاپ دوم
 همکاران

// 3 

 7 //بابک زندی، بهرام  رنگی -رحلی -62چاپ اول ( جلد اول7119مسیرهای پالپ )کوهن 73



 اردالنی و همکاران

)جلد 7115پریودنتولوژی بالینی کارانزا 74
 اول(

شهرزاد شاه بیک  رنگی –رحلی  -69چاپ اول
 وهمکاران

// 5 

دندانپزشکی کودک و نوجوان )مک  75
 ( جلد اول7119دونالد

 -رحلی -62چاپ اول 
 دوجلدی

 1 // بهمن سراج و همکاران

کودک و نوجوان )مک دندانپزشکی  79
 ( جلد دوم7119دونالد

 -رحلی -69چاپ اول 
 دوجلدی

// // 1 

خالصه علم و هنر در دندانپزشکی  72
 )چاپ دوم(7113ترمیمی 

 7 // نسرین مصطفی لو وزیری -69چاپ دوم

خالصه اصول دندانپزشکی ترمیمی  78
 (7113)سامیت 

اعظم ولیان، الهام مروج  رحلی -69چاپ دوم 
 وهمکارانصالحی 

// 3 

خالصه جراحی دهان، فک و  76
 (7114صورت)پیترسون 

امید سلطانی نیا و  وزیری -62چاپ دوم
 همکاران

// 3 

خالصه اورژانس های پزشکی در مطب  31
 (7115دندانپزشکی)ماالمد

مهرشاد جعفری و  وزیری -62چاپ اول
 همکاران

// 3 

31      

روشهای نوین خارج نمودن و جراحی  37
 دندان، از بی حسی تا کنترل عوارض

 3 // آرش غفوری رانکوهی جیبی  -چاپ اول

خالصه تشخیص افتراقی ضایعات دهان  33
 ضایعات استخوانی -فک و صورت

 3 // اسماعیل پورداور وزیری -62چاپ اول

تئوری  -دستگاه های فانکشنال ارتودنسی 34
 7119و کاربردی

 7 // عارفدایان  رنگی  -رحلی -69چاپ اول 

 


