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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.
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و جهانی را به همدیگر ،عرضه کند .از این رو از مؤلّفان 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
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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 بورد
و ارتقا دندانپزشکی

کد101585 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقا ارتودنسی 95-98

yدکتر آرزو مهدیان و دکتر سعیدرضا معتمدیان

(همراه با پاسخنامه تشریحی)

yچاپ اول 99

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 336
yبهاء 880.000 :ریال

yارائهی گزينه صحيح به همراه پاسخ تشريحي و ذکر دقيق منبع
yبحث در مورد مطالب پيرامون موضوع مورد سوال

yارائهی سواالت به صورت طبقهبندی شده بر اساس منابع مورد آزمون
yپاسخ تشريحی سواالت بر اساس منبع مورد آزمون

دکتر اشکان ساالری ،دکتر فرشته ناصر علوی
چاپ اول 99

قطع وزیری ،تعداد صفحه 240
بهاء 580.000 :ریال

در این کتاب سعی شده است که پاسخهای تشریحی همراه با ذکر فصل مربوطه از

منابع مورد آزمون در همان سال تألیف شود .همچنین تصاویر و جداول مهم با عنوان

کد101588 :

مجموعه سواالت بورد ،ارتقا و دستیاری پریودانتیکس 96-98

y
y
y
y
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«ضمیمه» به کتاب اضافه شده است

BDQ
کد101522 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقاء پروتز ()95-97

yدکتر مهسا مهاجری و همکاران
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 304
yبهاء 680.000:ریال

yدر این مجموعه برخى سواالت به دلیل تغییر رفرنسها یا وجود اشکاالت در طراحى سوال،
حذف گردیدهاند .سواالت به صورت تشریحى و مبسوط پاسخ داده شده تا عالوه بر پاسخ

سوال مربوطه ،به نکات مهم مرتبط نیز اشاره گردد.
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yدکتر نفیسه فاضلیان
yچاپ اول 98

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 176
yبهاء 400.000 :ریال

yاین کتاب شامل مجموعه سواالت و پاسخهای تشریحی بورد و ارتقا ترمیمی 97-96
میباشد که مطابق با چاپ جدید کتابهای مرجع دندانپزشکی ترمیمی (کریگ،

کد100009 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقاء ترمیمی 96-97

y
y
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سامیت ،شیلینبرگ ،علم و هنر) به تفکیک فصول جهت شرکت در آزمون دستیاری و
بورد تخصصی ارائه شده است.

کد101474 :

مجموعه سواالت تفکیکی
بورد و ارتقاء تشخیص بیماریهای دهان ،فک و صورت ()94-97

yدکتر الهام فقیهیان
yچاپ اول 97

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 247
yبهاء 480.000 :ریال

yاین کتاب شامل مجموعه سواالت آزمونهای کتبی ارتقا و دانشنامه تخصصی است .همچنین
پاسخهای تشریحی ارائه شده از منابع منتخب و مطابق پاسخنامه نهایی وزارت متبوع نیز گردآوری
شده است.

yدکتر نجمه جوهر
yچاپ اول 96

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 442
yبهاء 620.000 :ریال

yاین کتاب در بردارنده مجموعهای از سواالت و پاسخهای تشریحی منابع آزمونهای
بورد و ارتقاء ترمیمی در ده سال اخیر به تفکیک فصول میباشد .این نسخه از کتاب

می تواند در آشنایی دستیاران تخصصی با نحوه طرح سوال در این آزمونها بسیار
سودمند باشد .امید است مطالعه این کتاب بتواند برای کلیه متخصصین ترمیمی مفید
فایده بوده و به عنوان راهگشای آزمون بورد عمل نماید.
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کد101474 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقاء ترمیمـی 95-85

BDQ

کد101585 :

مجموعه سواالت بورد رادیولوژی 90-94

yدکتر میترا کرباسی
yچاپ اول 95

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 290
yبهاء 580.000 :ریال

yاین کتاب درسه بخش فیزیک ،تکنیک و تفسیر تنظیم شده است و سعی شده است
عالوه بر پاسخ تشریحی هر سوال ،کلیه نکات مهم مرتبط با آن سوال به تفصیل مطرح
گردد.

دکتر اشکان ساالری ،دکتر فرشته ناصر علوی
چاپ اول 95

قطع وزیری ،تعداد صفحه 318
بهاء 420.000 :ریال

سه کتاب کارانزا ،لینده و میش در حال حاضر معتبرترین کتب در زمینه پریودنتولوژی و

مرجع اصلی برگزاری امتحانات مختلف از جمله ورودی دستیاری ،ارتقای رزیدنتی و آزمون

کد101585 :

مجموعه سواالت بورد ،ارتقاء و دستیاری پریودنتولوژی 91-95
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دانشنامه تخصصی به شمار می روند

BDQ
کد101522 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقاء کودکان 90-95

yدکتر دنیا علی نژاد و همکاران
yچاپ اول 96

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 392
yبهاء 640.000:ریال

yکتاب سواالت آزمونهای ارتقا دستیاری و دانشنامه تخصصی از سال  90تا  95از کتب منبع

آزمون شامل مک دونالد ،پینکهام ،گارسیا و اندریاسن گردآوری شده است .تالش بسیاری

شده است که پاسخهای سواالت آزمونها مختصر و در عین حال یادآور نکات مهم باشد.
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yدکتر محمد رضا بدیعی و همکاران
yچاپ اول 95

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 260
yبهاء 580.000 :ریال

yاین مجموعه دربردارنده سواالت آزمونهای بورد تخصصی رشته ارتودنسی از سال  1389الی1394میباشد.

هدف از تألیف این کتاب ،طبقهبندی سواالت مطرح شده در آزمونهای بورد تخصصی براساس منابع

کد101157 :

مجموعه سواالت بورد ارتودنسی 86-94
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اعالم شده و همچنین پاسخ تشریحی به آنها است به گونهای که دستیاران تخصصی در رشته ارتودنسی

عالوه بر آشنایی با نحوه طراحی سواالت ،بتوانند آموختههای خود را نیز محک بزنند.

کد100745 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقاء پروتــز 90-94

yدکتر علی ترکان و همکاران
yچاپ اول 95

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 292
yبهاء 680.000 :ریال

yاین کتاب مجموعه سواالت  5سال از امتحانات بورد تخصصی پروتزهای دندانی و  4سال از امتحانات

سراسری ارتقاء میباشد .در پاسخنامه کتاب سعی گردیده است که پاسخ تشریحی مبسوطی ارائه
گردد تا توانایی خواننده در پاسخ به سواالت مشابه نیز ارتقاء یابد و در بعضی ،حتی نکات مهم نیز
ذکر شده است.

yدکتر نجمه جعفری بفرویی و دکتر الله ملکی
yچاپ اول 95

yقطع وزیری ،تعداد صفحه 236
yبهاء 420.000 :ریال

yاین مجموعه دربردارنده سواالت آزمونهای بورد تخصصی رشته ارتودنسی از سال 1385

الی  1395میباشد.
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کد101043 :

مجموعه سواالت بورد و ارتقاء آسیب شناسی دهان،فک و صورت
92-94

