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 مقاالت. ه    
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 بررسی اثر پخت های مکرر بر روی رنگ نمونها های لیتیوم دی سیلیکات با دو سطح متفاوت ترانسلوسنسی : یک مطالعه آزمایشگاهی   .1
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1- The effect of repeated firing and ceramic thickness on the translucency of monolithic glass ceramics.    

2- The effect of repeated firing and ceramic thickness on the color change  of monolithic glass ceramics.    

3-  the correlation of clinical outcomes (marginal bone loss , probig depth and patient satisfaction) with 

different prosthetic aspects of implant overdentures Afive –year retrospective cohort study . 
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