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 سال نشر ناشر /مترجمنویسنده عنوان ردیف

جلد اول -(2019ارتودنسی نوین )پروفیت  1  

دکتر الهه سلطان محمدی 

 98 -اول  رویان پژوه دکتر محمدعلی کشواد

جلد دوم -(2019ارتودنسی نوین )پروفیت  2  

سلطان محمدی دکتر الهه 

 98 -اول  رویان پژوه دکتر محمدعلی کشواد

جلددوم)رنگی(-2019ارتودنسی نوین پروفیت 3  1399 شایان نمودار ویلیامز پروفیت 

جلد سوم)رنگی(-2019ارتودنسی نوین پروفیت 4  1399 نمودار شایان ویلیامز پروفیت 

(2019مجموعه سواالت ارتودنسی نوین )پروفیت  5  99 -اول  رویان پژوه تنباکوچیدکتر  

)بهرمان(2013زود هنگام ارتودنسی هایدرمان 6  1398 رویان پژوه سوما عرب زاده 

2019ارتودنسی نوین پروفیت  7  

الهه سلطان  -دکتر تنباکوچی 

 99-اول رویان پژوه محمدی

(2018مجموعه سواالت تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک )فاالس  8  98 -اول  رویان پژوه الهام سادات افرازدکتر  

9 

تدابیر دندانپزشکی برای بیماران  24و  3ضمیمه فصول مجموعه سئواالت

(2018سیستمیک )فاالس   

  1399 رویان پژوه الهام سادات افراز 
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 سال نشر ناشر /مترجمنویسنده عنوان ردیف

  2020اطلس جیبی بیماری های دهان السکاریس  10

حقیقی سامان تارم دسیامک 

 1399 رویان پژوه زیرنظر دنگارصرافان

(2015مجموعه سواالت بیماری های دهان )برکت  11  97 -اول  رویان پژوه دکتر الهام سادات افراز 

 99 -اول رویان پژوه دکتر نیکا مهرنیا  2019مجموعه سواالت پریودنتولوژی کارانزا  12

جلد دوم-2019پریودنتولوژی بالینی کارانزا  13  1399 شایان نمودار مهرناز صدیقی 

همراه اطلس رنگی 2020ترجمه بی حسی موضعی ماالمد  14  دکتر امید سلطانی نیا 
 رویان پژوه

 -اول

99 

2019پیترسون جراحی دهان، فک و صورت  15  مسعود یغمایی 
 رویان پژوه

1399 

جلد اول -(2018خالصه کتاب جراحی دهان، فک و صورت )فونسکا  16  

دکتر مهرداد دهقانپور دکتر 

 98 -اول  رویان پژوه سید مهرشاد جعفری

جلد دوم -(2018خالصه کتاب جراحی دهان، فک و صورت )فونسکا  17  

دکتر مهرداد دهقانپور دکتر 

 98 -اول  رویان پژوه سید مهرشاد جعفری

2019جراحی دهان فک و صورت پیترسون  18  1399 پژوهرویان  دکتر مسعود یغمایی 

2019مجموعه سواالت جراحی دهان فک و صورت پیترسون  19  امید رضا فضلی صالحی 
 رویان پژوه

1399 
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 سال نشر ناشر / مترجمنویسنده عنوان ردیف

جلد اول -(2019دندانپزشکـی کودکـان؛ نوزادی تا نوجوانـی )پینکهام  20  97 -اول  پژوه رویان دکتر جباری -دکتر ایران پرور 

جلد دوم -(2019دندانپزشکـی کودکـان؛ نوزادی تا نوجوانـی )پینکهام  21  98 -اول  پژوه رویان دکتر نیکو تدین 

2019دندانپزشکی کودکان پینکهام)نواک(  خالصه کتاب 22  99-اول رویان پژوه خانم دکتر صدری 

(2016مجموعه سواالت تفکیکی دندانپزشکی کودکان )مک دونالد  23  

دکترسمیه  -دکترسمانه بدخش

 97 -اول  رویان پژوه حکمت فر

2019مجموعه سواالت رادیولوژی دهان وایت 24  1399 رویان پژوه فایزه زارع بیدکی 

2019اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو  چکیده  25  1399 شایان نمودار مریم میرزایی 

2019مجموعه سواالت علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی    26  1399 رویان پژوه حسین اینانلو 

2016 کراکن مک مجموعه سواالت پروتز پارسیل  27  1399 رویان پژوه سارا آیرملو 

جلد دوم-)رنگی(2011مسیرهای پالپ  28  مونا رحمانی 
 شایان نمودار

1397 

2019چکیده اینگل  29  فروغ خداداد 
 شایان نمودار

1399 

)بهرمان(2013ارتودنسی درمان زود هنگام خالصه کتاب  30  فاطمه پاچناری 
 رویان پژوه

1397 

جلد اول-2021فیزیولوژی پزشکی گایتون 31  پروین بابایی 
 ارجمند

1399 



 99-تهران کتاب )مجازی( المللی بین نمایشگاه از شده خریداری و التین فارسی کتابهایفهرست 

 

بندرانزلی -کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن                                                                                                                                مقدمتهیه کننده: مریم شبانکاره     

   
 

 سال نشر ناشر /مترجمنویسنده عنوان ردیف

جلد دوم-2021فیزیولوژی پزشکی گایتون 32  پروین بابایی 
 ارجمند

1399 

2021چکیده فیزیولوژی گایتون  33  گلستان جهرمیمعصومه  
 ارجمند

1399 

جلد اول-2019میکروب شناسی جاوتز  34  عبدالحسین ستوده نیا 
 ارجمند

1398 

جلد دوم-2019میکروب شناسی جاوتز  35  عبدالحسین ستوده نیا 
 ارجمند

1398 

جلد اول-2019اصول بیوشیمی بالینی تیتز 36  زیبا مجیدی، هوشنگ رسولی 
 ارجمند

1398 

جلد دوم-2019بالینی تیتزاصول بیوشیمی  37  زیبا مجیدی، هوشنگ رسولی 
 ارجمند

1398 

2021معاینات فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 38  مینا فتحی، پریشاد قوام 
 ارجمند

1399 

 اسد سلطانی نیا گام به گام با بی حسی موضعی در دندانپزشکی 39
 هورویان پژ

1399 

دندانپزشکی ترمیمیگام به گام با پری کلینیک  40  بهاران رنجبری امیدی 
 هورویان پژ

1399 

 مریم کاظمی راهنمای ابزارهای دندانپزشکی 41
 هورویان پژ

1399 

 جست و جو در پاب مد 42

سعید حقی دره ده، علی 

 خدادادایان، رامین قنبرنژاد
 هورویان پژ

1399 

رنگیمعاینه و تفسیر بالینی در دهان فک و صورت همراه اطلس  43  هاله ذکایی 
 هورویان پژ

1399 
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 سال نشر ناشر /مترجمنویسنده عنوان ردیف

 فهیمه سادات طباطبایی 2019مواد دندانی ترمیمی کریگ  44
 رویان پژوه

1398 

 آزیتا ایروانی 2021اندودانتیکس ترابی نژاد  اصول و درمان چکیده 45
 شایان نمودار

1399 

 2019جراحی پیترسون  چکیده 46

فضلی، شهروز شفایی امیدرضا 

 فرد
 شایان نمودار

1398 

 امیرحسین میرشاهی 2019پروفیت  چکیده ارتودنسی 47
 شایان نمودار

1398 

 نجمه جوهر 2019مواد دندانی کریگ  خالصه کتاب 48
 رویان پژوه

1398 
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year Publisher Author/Editor Title No 

2021 Elsevier Mahmud Torabinejad Endodontics principles and practice 1 

2021 Elsevier Louis H. Berman, Kenneth M Cohen’s pathways of the pulp 2 

2019 Elsevier Sanjay M. Mully a, Ernest W.N White and Pharaoh’s oral radiology 3 

2020 Elsevier Jeffrey P. Okeson Management of temporomandibular 4 

2017 Thieme George Laskaris Color atlas of oral diseases 5 

2019 Elsevier Brad W. Neville Color atlas of oral and Maxillofacial 6 

2019 Mc Graw Hill Stefan Ridel…[at al] Jawetz Medical Microbiology 7 

2021 Elsevier John E. Hall Guyton and Hall textbook of medical physiology 8 


