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کتابنامه دندان پزشکی
نمایشگاه تابستانه 99
انتشارات رویانپژوه

رویان پژوه ،ارمغان نوین خود را که اعتمادنامه استادان خبره رشته دندانپزشکیست ،حضورتان پیشکش

میکند .این «اعتمادنامه» گواه باور پیشکسوتان و دانشپژوهان برجسته ،به توان موسسه انتشاراتی

سررشته کار را به ما سپردهاند .بیگمان ،سنجش آثار عرضه شده ناشران تخصصی حوزه دندانپزشکی

سخن ،کوتاه کنیم که صفحات پیشرو ،خود ،گویای نمودهای گوناگون«اعتماد نامه» استادانیست

P

کرده و همچنان به نگاه نقادانه شما سروران دلگرمی داشته تا با همراهیتان مسیر علمی خود را بپوید.

U

که امر خطیر سالمت ،رهین م ّنت تکتک ایشان است .با احترام شما را به تورق این گزیده دعوت

B

مهم ،نیز یاریگرمان باشند.

L

و جهانی را به همدیگر ،عرضه کند .از این رو از مؤلفان و مترجمان محترم ،دعوت میشود تا در این

I

است تا بین حوزه نشر دندانپزشکی داخل و خارج کشور ،پیوند برقرار کرده و توانمندی علمی بومی

S

رویان پژوه پس از تثبیت جایگاه خود ،در جامعه دندانپزشکی کشور ،با نگرهای فرامرزی ،در تالش

H

به نشر آنچه برای جامعه دندانپزشکی حائز اهمیت است بپردازیم.

E

از دید نقّاد مخاطبان هوشمند پوشیده نیست و ما را بر آن داشته تا با وسواس و ویژه گزینی مضاعف

R

رویانپژوه است :گران مایگانی که منت نهاده و پس از محک زدن چند ساله شایستگی این انتشارات،
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« هب انم خدا ربای خدا »

افتخارات رویان پژوه در مسیر نشر

yناشر برگزیده دانشگاهی در سال 97
yکتاب شایسته تقدیر در کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال 98
yبرگزیده بیست و چهارمین دوره جایزه کتاب فصل
yبرگزیده بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل
yدریافت جایزه کتاب برتر دانشگاهی در بیست و دومین دوره کتاب سال دانشگاهی
yدریافت لوح از بیست و سومین دوره کتاب سال دانشگاهی از دانشگاه تهران
و دریافت دهها لوح تقدیر از کنگرههای علمی کشور...

مجموعه سواالت
دندانپزشکی

کد101591 :

مجموعه سواالت تفکیکی دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی
(نواک )2019

yدکتر ساناز کمره و دکتر رومینا رودگریان
yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 504
yبهاء 1.200.000 :ریال

yاین کتاب مجموعهای شامل سؤاالت چهارگزینهای تألیفی از کتاب دندانپزشکی کودکان نواک

(پینکهام) به تفکیک فصول میباشد که جهت آمادگی بیشتر دانشجویان دندانپزشکی مقطع

عمومی و تخصصی برای شرکت در آزمونهای دستیاری ،ارتقاء و بورد تنظیم شده و پاسخهای
تشریحی بر اساس آخرین ویرایش کتاب گردآوری شدهاند.

yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 64
yبهاء 480.000 :ریال

ضمیمه (فاالس )2015

y

کد101621 :

yدکتر الهام سادات افراز

کد101485 :

مجموعه سواالت تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فاالس )2018

y

߾펔

yبهاء 180.000:ریال

DSQ
کد101629 :

مجموعه سواالت جراحی ارتوگناتیک(اصول طراحی و تکنیک)

yدکتر صبا صفرزاده
yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 96
yبهاء 360.000 :ریال

yیکی از چالشهای مهم در یادگیری ،به خاطر سپردن و بازیابی مطالب است و معموال
ذهن زمانی بهتر قادر به یادآوری است که مورد سوال واقع شود .مجموعهی حاضر تالشی

در همین راستا در مورد کتاب «Orthognathic Surgery : Principles, Planning and
 Practice 2017است؛ امید که برای خوانندگان محترم مفید و مؤثر واقع شود.

6

7

yدکتر نیکناز یحییزادهفر و همکاران
yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 88
yبهاء 320.000 :ریال

yفصول منتخب آزمون دانشنامه تخصصی به انضمام سواالت بورد و ارتقاء سال  91تا  98مطالب هر
فصل بهصورت سواالت مناسب تهیه شده وسوالهای دوآزمون ارتقاء و بورد مربوط به کتاب حاضردر

کد101625 :

مجموعه سواالت درمان اختالالت تمپورومندیبولر و اکلوژن )OKESON) 2013

y
y
߾펔

سالهای ( 91تا  )98به همراه کلید پاسخنامه به مجموعه اضافه گردیده است.

کد101570 :

مجموعه سواالت علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی()2019

yدکتر آزاده بالالیی
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 296
yبهاء680.000 :ریال

yاین کتاب شامل سواالت چهارگزینه ای تالیف شده بر اساس کتاب علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی-
استوردوانت  2019میباشد .در کنار سواالت تالیفی ،سواالت آزمونهای استاندارد سالهای گذشته

(ورودی ،بورد و ارتقا) نیز جمع آوری و در این کتاب گنجانده شدهاند.

yدکتر الهام سادات افراز
yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 126
yبهاء 620.000 :ریال

ضمیمه (برکت )2015
yبهاء 380.000:ریال

yحاوی فصل  10و همراه با مرور فوری است.

y

y

کد 101450 :کد101618 :

مجموعه سواالت بیماریهای دهان (برکت )2015

y

DSQ

کد101617 :

مجموعـه سواالت جراحی دهان،فک و صورت(پترسون )2019

yدکتر مهرشاد جعفری ،دکتر محمد اسمعیلی نژاد
yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 232
yبهاء 580.000 :ریال

yدر هر فصل ابتدا تستهای تالیفی قرار گرفته و به دنبال آنها تستهای آزمون دستیاری
مرتبط با همان فصل از کتاب که طی پنج دوره گذشته مطرح شدهاند قرار گرفته است.

پاسخ تشریحی جهت جمعبندی نهایی برای دانشجویان و فراگیران از مزایای این کتاب
شمرده میشود.

yدکتر ساعده عطارباشی ،دکتر سارا باقری
yچاپ دوم 96

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 152
yبهاء 320.000 :ریال

yاین کتاب مشتمل بر مجموعه سواالت سطحبندی شده کتاب آسیبشناسی دهان و فک و
صورت نویل  2016میباشد که سعی بر یادآوری نکات کلیدی و جمعآوری آنها در کنار هم

داشته است .براساس اهمیت فصول تعداد سواالت متفاوت میباشد.

y

کد101409 :

مجموعه سواالت سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت
(نویل )2016

y
߾펔
Ⅲ

DSQ
کد101500 :

مجموعه سواالت اصول و تکنیکهای رایج ارتودنسی (گریبر )2017

yدکتر ستاره خسروی ،دکتر عزیز گشادهرو
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 120
yبهاء 360.000 :ریال

yویرایش  2017کتاب گریبر تغییرات قابل توجهی نسبت به کتاب  2012داشت و برای محک
زدن آموختهها از فصول جدید نیاز به طراحی سوال بود .از آنجا که سواالت ارتقا و بورد
سالهای گذشته به انحاء مختلف در دسترس قرار میگیرد ،مجموعه حاضر در بردارنده

سواالت تالیفی فصول منتخب برای آزمون میباشد .مطالعهی توأمان این کتاب و کتاب

خالصهی گریبر توصیه میگردد.

8
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yدکتر سجاد باصری و همکاران

y

yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 444
yبهاء 880.000 :ریال

yاین کتاب مجموعه سواالت طراحی شدهای از کتاب پروتزهای ایمپلنت دندانی نوشته دکتر Carel

 E. Mischمیباشد .در قسمت اول کتاب سواالت تالیفی از نکات مهم هر فصل بصورت جداگانه

کد101497 :

مجموعه سواالت تفکیکی پروتزهای ایمپلنت دندانی ()Misch 2015

y
߾펔

آورده شده است و قسمت دوم شامل سواالت بورد و ارتقا تخصصی سالهای  95-97به همراه

پاسخهای تشریحی میباشد.

کد101453 :

مجموعه سواالت تشخیص افتراقی ضایعات دهان ،فک و صورت
()wood&Goaz

yدکتر اسماعیل پورداور و همکاران
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 145
yبهاء 320.000 :ریال

yاین کتاب حاوی مجموعه سواالتی از فصول  15تا  30از ویرایش پنجم کتاب “ تشخیص افتراقی
ضایعات دهان و فک و صورت” تالیف  Norman K. Woodو  Paul W.Goazمیباشد .در طراحی

این سواالت بیشتر به جنبه آموزشی آنها توجه گردیده و گاهی نکات مهم ،در قالب گزینههای

سوال مطرح شدهاند.

yدکتر سمانه بدخش ،دکتر سمیه حکمتفر

y

yچاپ اول 97

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 258
yبهاء 580.000 :ریال

yکتاب دندانپزشکی کودکان و نوجوانان به نگارش  ،Jeffery A Deanیکی از معتبرترین کتب مرجع
در این شاخه از دندانپزشکی و همچنین کتاب مرجع در آزمونهای ورودی دستیاری و بورد تخصصی

میباشد .این کتاب شامل مجموعه سواالت جامع و دقیق از ویرایش دهم کتاب به همراه پاسخهای
تشریحی به منظور همراهی با داوطلبان آزمونهای ورودی دستیاری و نیز بورد تخصصی میباشد.

y
߾펔

کد101441 :

مجموعه سواالت تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان (مک دونالد)2016

DSQ

کد101498 :

مجموعـه سواالت بیحسی موضعی دندانپزشکی (ماالمد )2013

yدکتر نریمان نیک پرتوyو همکاران
yچاپ اول 98

صفحه 152
yقطع وزیری ،تعداد y
yبهاء 420.000 :ریال

펔497سوال چهارگزینهای در بیست فصل به همراه پاسخ های تشریحی از
yاین کتاب شامل ߾
کتاب بیحسی موضعی ماالمد ،ویرایش ششم ،چاپ سال  2013میباشد .مولفان تالش

کردند سواالت به گونهای طراحی شوند که جهت آمادگی برای آزمون دستیاری دندانپزشکی

مفید باشند.

yدکتر سیدمصطفی مرتضوی و همکاران
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 384
yبهاء 860.000 :ریال

yکتاب رفرنس فونسکا تروما فصل به فصل مرور شده و سواالت مهم و کاربردى با
پاسخنامه کامال تشریحى طراحى شده است .میتوان به عنوان یک بانک سوال به آن

کد101503 :

مجموعـه سواالت ترومای دهان و فک و صورت (فونسکا )2013

y
y
߾펔

نگریست

کد101498 :

DSQ

مجموعه سواالت اندودانتیکس ،اصول و درمان (ترابی نژاد )2015

همکاران
yدکتر بهنام بوالهری و y
yچاپ دوم 97

صفحه 295
yقطع وزیری ،تعداد y
yبهاء 680.000 :ریال

ای펔کامل با بیش از  1200سوال از ویرایش پنجم کتاب اندودانتیکس،
yاین کتاب مجموعه ߾

اصول و درمان  2015تالیف دکتر ترابینژاد ،والتون و فواد میباشد .با توجه به این که کتاب

مذکور منبع آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی و آزمون دستیاری میباشد ،تالش
شده در طراحی سواالت بیشتر به جنبه آموزشی مطالب و نکات توجه و تا حد امکان تمام

مباحث در سواالت و گزینهها گنجانده شود.
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yدکتر الله داودی ،دکتر الهام خردمند

y

yچاپ اول 96

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 213
yبهاء 480.000 :ریال

yاین کتاب مجموعه سواالتی از کتاب سامیت  2013به صورت پرسشهای چهار گزینهای میباشد.
کتاب سامیت در حال حاضر یکی از معتبرترین کتابها در زمینه دندانپزشکی ترمیمی و مرجع

کد101497 :

مجموعه سواالت اصول دندانپزشکی ترمیمی (سامیت )2013

y
߾펔

اصلی جهت برگزاری آزمونهای مختلف از جمله امتحانات ورودی دستیاری و بورد تخصصی می
باشد.

کد101497 :

مجموعه سواالت درمان نوین دفورمیتی دندانی-صورتی(پرافیت  -وایت)

yدکتر مریم شیرازی و دکتر نفیسه رحمانی
yچاپ اول 95

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 192
yبهاء 420.000 :ریال

yاین کتاب د ر  12فصل در زمینه سواالت تستی با پاسخهای تشریحی طرح شده از کتاب�Contem
 porary Treatment of Dentofacial Deformityبه عنوان منبع امتحانات ارتقا و بورد دستیاران

ارتودنسی سعی بر این دارد تا داوطلبان را با نحوه سواالت این کتاب آشنا نماید و راهکاری در جهت
ارزیابی اطالعات علمی بوده و داوطلبان را با نحوه مطالعه کتاب مربوطه و دقت الزم در این امر آشنا
نماید.

y

yدکتر اسماعیل پور داور و دکتر پرستو افقری
yچاپ دوم 97

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 288
yبهاء 580.000 :ریال

yاین کتاب حاوی مجموعه سواالتی از ویرایش هفتم کتاب Oral Radiology principles and
 interpretationتالیف  Whiteو  Pharoahمیباشد .در طراحی سواالت بیشتر به جنبه آموزشی
آن توجه شده و نکات مهم هر سوال در قالب گزینههای آن سوال ذکر شده است .در پاسخنامه

شماره صفحه مرجع سوال و در هنگام نیاز پاسخهای کوتاه تشریحی برای کمک به یادگیری آورده
شده است.

y
߾펔

کد101497 :

مجموعه سواالت رادیولوژی دهان ،اصول و تفسیر (وایت و فارو)2014

DSQ

کد101604 :

 13آزمون شبیه سازی شده دستیاری ارتودنسی (پروفیت )۲۰۱۹

yدکتر میثم حقیقت و همکاران
yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 152
yبهاء 380.000 :ریال

 yاین مجموعه ،شامل  13آزمون شبیه سازی شده درس ارتودنسی جهت آمادگی شرکت در

آزمون دستیاری می باشد .هدف از تالیف این کتاب ،پوشش نکات مهم در قالب آزمونهای
 20سوالی و پاسخ تشریحی مربوط به آنهاست تا داوطلبین با دو رویکرد آموزشی و آزمایشی
از آن استفاده کنند.

yدکتر شهاب کاوسینژاد
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 144
yبهاء 360.000 :ریال

yاین کتاب مجموعه سواالت آزمون دستیاری دندان پزشکی سال  98میباشد .در
پاسخنامه تشریحی سواالت ،تالش شده است تا تمامی نکاتی که مرتبط با آن تست که

y

کد101549 :

مجموعه سواالت آزمون دستیاری دندانپزشکی 1398

y
߾펔

در منابع آزمون موجود است ،با دقت وسواس گونهای گفته شود و چیزی از قلم نیفتد.
مطالعه پاسخ تشریحی این کتاب بسیار به مرور مطالب به شــما کمک خواهد کرد.

آزمون دستیاری
کد101442 :

مجموعه سواالت آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397

yدکتر شیوا توکل ،دکتر آناهیتا دهقانی
yچاپ اول 97

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 120
yبهاء 220.000 :ریال

yدر برگیرندهی سواالت و پاسخهای تشریحی آزمون دستیاری دندانپزشکی سال  97است
که سعی شده است تا در پاسخنامهی تشریحی با ذکر نکات ضروری و ضمیمه کردن

جداول و نمودارهای مهم ،توجه داوطلبین به مطالب مورد تاکید طراحان سوال جلب شود.

12

13

yدکتر سید پارسا مهری نژاد و همکاران

y

yچاپ اول 96

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 92
yبهاء 200.000 :ریال

yدر برگیرندهی سواالت و پاسخهای تشریحی آزمون دستیاری دندانپزشکی سال  96است که
سعی شده است تا در پاسخنامهی تشریحی با ذکر نکات ضروری و ضمیمه کردن جداول و
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نمودارهای مهم ،توجه داوطلبین به مطالب مورد تاکید طراحان سوال جلب شود.
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yدکتر نازنین ثناگو
yچاپ اول 96

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 88
yبهاء 220.000 :ریال

yدر برگیرندهی سواالت و پاسخهای تشریحی آزمون دستیاری دندانپزشکی سال  95است که سعی

شده است تا در پاسخنامهی تشریحی با ذکر نکات ضروری و ضمیمه کردن جداول و نمودارهای مهم،

توجه داوطلبین به مطالب مورد تاکید طراحان سوال جلب شود.

yدکتر هما فرهادی فر و همکاران
yچاپ سوم 97

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 323
yبهاء 680.000 :ریال

yدر برگیرندهی سواالت و پاسخهای تشریحی آزمون دستیاری دندانپزشکی از سال  93تا  98به همراه
سواالت سال  94است که سعی شده است تا در پاسخنامهی تشریحی با ذکر نکات ضروری و ضمیمه

کردن جداول و نمودارهای مهم ،توجه داوطلبین به مطالب مورد تاکید طراحان سوال جلب شود.

y
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آزمون دستیاری

