
 کتابخانه دانشکده دندانپزشکی البرز 89لیست کتابهای جدید سال 

 تعداد نسخه عنوان کتاب ردیف

  5  3102درمان پروتزی بیماران بی دندان  

 2 3102بی حسی موضعی ماالمد  عکتاب مرج 

 4  3اطلس رنگی پروتزهای ثابت جلد  

 10 زبان طالیی رزیدنتی دندانپزشکی  

 4 3جلد  3105مپلنتهای دندانی لینده پریودنتولوژی و ای 

 3 بافت شناسی دهان و دندان )رنگی( 

 4 0جلد  3105پریودنتولوژی و ایمپلنتهای دندانی لینده  

 3 انالیز کلینکی صورت 

 10 اکسیر آبی سئواالت طبقه بندی شیلینبرگ  

 10 2013خالصه بیماران بی دندان زرب  

 4 0جلد  3107جراحی ارتوگناتیک نایینی  

 5 3جلد  3107جراحی ارتوگناتیک نایینی  

 Bushong  3و  wood  خالصه و نکات طالیی 

 2 0( جلد 3107جراحی دهان و فک و صورت )فونسکا  

 2 3( جلد 3107جراحی دهان و فک و صورت )فونسکا  

 2 2( جلد 3107جراحی دهان و فک و صورت )فونسکا  

 5 (3109دهانی )میش  چکیده عوارض ایمپلنتولوژی 

 4 3107ارتودنسی گریبر  

 5 81-87اکسیر دندانپزشکی مک دونالد )بورد و ارتقاء(  

 5 82-87اکسیر مجموعه  بورد و ارتقاء اندودانتیکس  

 OSCE  5 رادیولوژی دهان و فک و صورت 

 2 0زیبایی در پروتزهای ثابت جلد  

 2 0جلد 3109درمان دندانپزشکی فاالس  

 2 3جلد 3109درمان دندانپزشکی فاالس  

 5 گام تا آزمون دستیاری  4اکسیر آبی  



 0 اتولوژی دهان و فک و صورت پاکسیر بورد و ارتقاء  

 01 3102اکسیر سبز کودک و نوجوان مک دونالد  

 4 3105اکسیر سبز پریودنتولوژی لینده  

 4 اکسیر سبز درمان اختالالت ... اکلوژن )اوکیسون( 

 4 )رنگی(  3جلد  3105بیماریهای دهان برکت  

 3 3108اصول جراحی دهان و فک و صورت پیترسون  

 Clinical perio..indhe2015-2vol یک دوره دو جلدی 

 4 اصول نسخه نویسی رایج در دندانپزشکی رنگی 

 4 روشهای جراحی استخوان صورت الیس 

 CD 5با  3107پروتز پارسیل متحرک مک کراکن  

 Mish Avoiding Complicati..inoral impl..2018 1 

 4 3108علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی  

 3   3107رویکردهای پیشگیری عوارض ایمپلنت های میش  

 5 بی اورژانس های پزشکی در مطب ماالمدآ اکسیر 

 5 3102اکسیرآبی )مک دونالد(  

 4 اکسیرآبی رادیولوژی وایت فارو 

 4 3105سبز اندودانتیکس ترابی نژاد اکسیر 

 5 اکسیر سبز دندانپزشکی ودکان پینکهام 

 10 اکسیر سبز دهان و فک و صورت نویل 

 4 اکسیر آبی پریودنتولوژی کارانزا)خالصه نکات و تست( 

 8 مک کراکن کاکسیر سبز پروتزهای پارسیل متحر 

 5 صورتی تیلور –پروتزهای کلینیکی فکی  

 4 رنگی 0جلد  3105ای دهان برکت بیماریه 

 10 شناخت آناتومی مورفولوژی دندان 

 01 اکسیر سبز پروتزهای میش 

 5 3105اکسیر سبز اورژانسهای ماالمد  

 head&neck imaging 2خالصه و نکات طالیی رادیولوژی  



 جلدی 3دوره   2 3ترجمه رنگی برستون جلد  و  

 Endodontic irrigation 2016 1 

 Endodontic diagnosis.pathology…. 1 

 Endodontics treatment.retreament 1 

 


