
 کتاب از کتابخانه تحویل گرفتند و نیاوردند 69تا سال  69از سال اسامی کسانی 

 سال عنوان کتاب نام دانشجو

 69/9/69 ۶۱۰۲مسیرهای پالپ   CDRچکیده مراجع دندانپزشکی زهرا عمرانی

 

 فرزین فتاحی

 ۶۱۰۲اکسیر طالیی ارتودنسی معاصر پروفیت 

 پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت

9/6/69 

 

 بالل صالحی

 

                                      )۰۰۱۶ کراکن پروتز پارسیل )مک   RDC:چکیده مراجع دندانپزشکی

 های رایج در دندانپزشکی نسخه

 مروری بر نکات کلیدی اصول زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا

 ۶۱۰۲دندان زرب  خالصه درمان بیماران بی

9/6/69 

 1جلد  ۶۱۰۲دندانپزشکی کودکان) نوزادی تا نوجوانی( پینکهام  وفر سبزیکارینیل

 2جلد ۶۱۰۲ندانپزشکی کودکان) نوزادی تا نوجوانی( پینکهام د

69/66/69 

 61/4/69                                      )۰۰۱۶ کراکن پروتز پارسیل )مک   RDC:چکیده مراجع دندانپزشکی سبا نیک شان

 ۶۱۰۲بوچر   D. B. Tشده بندی مجموعه سواالت طبقه اکبر عزتی علی

                   دندانپزشکی کودک و نوجوان  ۰۰۱۶ خالصه کتاب

                                      )۰۰۱۶کراکن پروتز پارسیل )مک   RDC:چکیده مراجع دندانپزشکی

 ایمپلنت در یک نگاه

61/6/69 

 6/9/69 ایعات حفره دهانض مجید رستم پور

 یاسین 

 عبدالهی آذر

 66/61/69  های پریوپالستیک و استتیک ایمپلنت جراحی

 مسعود 

 نیک فطرت

دندانپزشکی ترمیمی)علم و هنر   DDQمجموعه سواالت تفکیکی دندانپزشکی

2002) 

 درس جامع پروتز -درس جامع ترمیمی 

1/61/69 

 1/66/69 های دندانی پریودنتولوژی بالینی و ایمپلنت محمدامین یکانی

 69/66/69 های شناخته شده های دندانی به همراه معرفی سیستم اهنمای بالینی کاربرد ایمپلنتر آریان پسوه ای

 

 

 



 تاخیر زیادی داشتند  69در سال اسامی کسانی 

 محمد

 سعادت خواجه 

 64/6/69 کتاب ملی پروتزهای دندانی پارسیل متحرک

 مهیار 

 مترجمی زاده

 ۶۱۰۲اصول دندانپزشکی ترمیمی: سامیت 

                  )۲۱۱۶علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی   RDC(چکیده مراجع دندانپزشکی

          RDC ۶۱۱۲اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز

16/6/69 

عبدالمحمدزاده  گلناز

 روشتی
)به همراه نمونه سواالت هر  ۶۱۰۶ شناسی دهان و دندان تن کیت چکیده بافت

 (فصل
69/6/69 

 66/1/69 بان طالیی رزیدنتی دندانپزشکیز رویا امانی

رشته  ۰۲۳۱ - ۰۲۳۲های تشریحی آزمون بورد و ارتقا  ها و پاسخ جموعه پرسشم ساسان کریم زاده

 ...تست بو ۰۲۱۱ارتودانتیکس شامل 
69/6/69 

 11/6/69 ۶۱۰۲پزشکی در مطب ماالمد  های اکسیر سبز اورژانس امید زودی فر

محمد شاه 

 محمدی

 خالصه و سواالت رادیولوژی فک و صورت وایت فارو

 ۷۱۱۶ورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی ماالمدا
69/1/69 

 61/1/69 ۶۰۱۶پریودنتولوژی بالینی کارانزا ثنا زارع حسن پور

 


