
 97تازه ھای کتاب سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تھران  
 دانشکده پزشکی 

 

Year Author Title 
2017 Ackerman Ackerman’s surgical pathology 
2016 Mehlhorn Animal parasites: Diagnosis, treatment, prevention 
2018 Zeind Applied Therapeutics 
2015 Iarishanke Asterion: The practical Handbook of anatomy 
2019 Netter Atlas of Human Anatomy international edition 

  Bailey and Scott’s diagnostic microbiology 
2018 Katzung Basic and Clinical Pharmacology 
2015 Christensen Cell Membranes 
2019 Rich Clinical Immunology: principles and Practice  
2009 anaissie Clinical Mycology 
2016 Waxman Clinical Neuroanatomy 
2017 Lullmann Color Atlas of Pharmacology 
2016 Garcia Diagnostic Medical Parasitology 
2018 Khan Drug Allergy Testing 
2009 Behrbohm Nose& Throat Disease With Head & Neck SurgeryEar,  
2016 Duffus Electrophysiology: Basisc, Modern Approches… 
2017 Nayniva Epigenetics in Human Reproduction & Development 
2013 Lawrence Essentials of General Surgery 
2016 Montgomery the investigation of …Experimental Approaches for  
2017 Burrell Fenner and White’s Medical Virology 
2018 Barrett Ganong’s Physiology Examination & Board Review 
2018 Brown Genomes 4 
2018 Bruton Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of … 
2018 Kasper Internal Medicine Harrison’s Principles of 
2018 Pre/ Bogitsh Human Parasitology  
2011 Brown Immunology of Fungal Infections  
2012 Rao Introduction to Biostatistics & Research Methods  
2017 Sadock Kaplan & Sadoc’s Pocket Handbook of Clinical Psychiatry 
2019 Kaplan Sadock Clinical PsychiatryKaplan &  
2016 Khan Khan’s Treatment Planning in Radiation Oncology 
2018 Aminoff Lange Clinical Neurology 
2017 Krebs Lewin’s Genes XII 
2018 Sweetman Martindale: The Complete drug reference 
2017 Boron Medical physiology 
2012 Green Molecular Cloning: A Laboratory Manual  
2017 Patrinos Molecular Diagnostics  
2017 Singh Molecular Markers in Mycology: Diagnostics … 
2017 Mosby Mosby’s Dictionary of Medicine, Nursing & Health… 
2019 Marcdante Nelson Essentials of Pediatrics  
2018 Bronner Netter’s Essential Biochemeistry 
2016 Mulroney Netter’s Essential Physiology 
2017 Carlson Physiology of Behavior  
2017 Willey Prescott’s Microbiology 
2017 Leffrey P.K Quality and Safety in Medical Imaging: The Essentials 
2018 Hall Radiobiology for the Radiologist  
2006 Dorak time PCR –Real  



2016 Huda Review of Radiologic Physics  
2018 Pre/ Kelley Sectional Anatomy for Imaging Professionals 
2013 Rosenberg The Prokaryotes: Applied Bacteriology and Biotech… 
2012 Yeagle The Structure of Biological Membranes  
2002 Cabi Worms and Human Disease  

 

 پزشکی کتاب  فارسیدانشکده  
 

 سال  نویسنده یا مترجم  عنوان 
ABG1395 فاطمھ بھشت آیین  یادگیری آسان گازھای خون شریانی 

effortless medicine  1397 پری خدام داخلی ریھ 
 effortless medicine 1397 پری خدام 1جراحی ج 

effortless medicine1397 پری خدام  2جراحی ج 
effortless medicine1397 پری خدام 3جراحی ج 
effortless medicine1397 پری خدام 4جراحی ج 

Effortless  آب و الکترولیت   
Effortless  94داخلی گوارش   

IQB   1396 نیاز محمدزاده ھنرور تغذیھ ھمراه با پاسخنامھ تشریحی 
IQB  1395 مژگان کرد جنین شناسی ھمراه با پاسخنامھ تشریحی 
IQB   1396 سوده نامجو  خون شناسی و بانک خون 
IQB   1396 فرشید پروینی  ژنتیک 
IQB    1391 فرشتھ زارعی  قارچ شناسی پزشکی 

Learning by test  1397 پری خدام  1غددج 
Learning by test  1397 پری خدام 2غددج 
Learning by test 1397 پری خدام 1قلب ج 
Learning by test 1397 پری خدام 2قلب ج 

 1396 ناصر سیم فروش  ارولوژی عمومی ویراست دوم 
 1396 نیما داسدار 95شھریور و اسفند 94آزمون علوم پایھ نوین اسفند 

 1396 کوھن، ابوذر محمدی جلد اول  –اصطالحات پزشکی 
 1390 پیتر رایم، رامتین حدیقی اصول آزمایشگاھی روش ھای مولکولی 

 1396 پارسا قوام  -دیوید نلسون 2017ویرایش ھفتم –اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول و دوم 
 1396 بروین، فرزاد شیدفر اصول تغذیھ پزشکی 

 1394 ھادی مافی  اصول خونگیری
 1394 رضا عزیزیان  اصول عملی آزمایشگاه میکروب شناسی برای دانشجویان ...

 1394 امیر علی مھبد اصول ھماتولوژی پایھ 
 1393 رضا مھدیان Real Time PCRاصول و کاربردھای 

 1396 عبدالمجید حسینی  اختصاصی) –اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی 
 1396 منوچھر قارونی  اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی 

 1393 غالمرضا حسن زاده  اطلس جیبی آناتومی با نکات بالینی برای دانشجویان 
 1396 ملیحھ نوبخت  اطلس رنگی بافت شناسی جیبی

 1395 جواد نعمتیان  اطلس رنگی قارچ ھای بیماری زا
 1396 جواد مھاجر انصاری  اعصاب مغزی نتر 

 1397 سجاد حسن زاده آمادگی آزمون صالحیت ھای بالینی 
 1395 سجاد حسن زاده  داخلی  OSCEآمادگی آزمون ھای 

 1395 ابوالقاسم آوند  آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمھ ی متون پزشکی 
 1395 مھدی مھدی زاده  آناتومی انسانی دستگاه اسکلتی عضالتی محوری تنھ 

 1394 ھما رسولی  انسانی دستگاه اسکلتی عضالنی محوری سر و گردنآناتومی 
 1389 ایمانھ شمایلی یگانھ  آناتومی عمومی

 1396 ھاتف قاسمی  آناتومی عمومی قاسمی 
 1396 غالمرضا حسن زاده آناتومی موضعی مقطعی  بالینی 

 1397 فریدون نگھدار آناتومی و آناتومی مقطعی تنھ سینھ ، شکم و لگن 
 1395 توحید کاظمی  جلد اول ویرایش نھم  -2017ایمونولوژی جنوی 



ماھرو میر  –ابوالعباس  2018ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 
 احمدیان 
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 1395 خالد حسینی ، غبرائی بادبادک باز 
 1395 جغتایی بافت شناسی راس جلد اول

 1395 ویچک پاولینا،  مجیدپور  بافت شناسی راس جلد دوم بافت شناسی اختصاصی 
 1394 رسول میرزایی   استاد 4باکتری شناسی جامع پزشکی 

 1395 امید رئیسی  91-95ضمیمھ قارچ شناسی از سال  IQBبانک سواالت ایران 
 1397 خدامپری  effortless medicineبیماری ھای داخلی غدد از سری کتابھای 

 1397 پری خدام effortless medicineبیماری ھای قلب از سری کتابھای 
 1395 علی اعتمادی  بیوانفورماتیک پروتئین ھا 

 1397 محسن معصومیان حسینی بیوشیمی ویژه تمامی گروه ھای علوم پایھ پزشکی و زیست
 1395 لودیش، جواد محمدنژاد جلدی 2بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش 

 1396 کومار، خسرو سبحانیان ارجمند 2017پاتولوژی اختصاصی 
 1396 کومار، علیرضا فتح اللھی  ارجمند 2017پاتولوژی عمومی 

 1396 شعیب دھقانی  پرکاربردترین داروھا
 1394 ثروت ھروآبادی  پزشک در خانھ 

 1396 اسماعیل افشار  پویش علمی در قرآن حکیم 
 1397 رضا فرید حسینی  تاریخچھ ایمونولوژی و آلرژی ایران و جھان 

 1391 بھروز محمدی زاده  CCHFتب خونریزی دھنده کریمھ کنگو 
 1397 ھبیف، محمود خدادادگی ویراست چھارم  -2017تشخیص و درمان بیماری ھای پوست 

  رجب نیا  در یک نگاه  ABGتفسیر 
 1396 علیرضا خاتونی  بھ روش سریع  ECGتفسیر 

 1396 محمدجواد غروی ویرایش پنجم –تک یاختھ شناسی پزشکی 
 1395 منصوره سلیمانی  تکنیک ھای پیشرفتھ مولکولی 

 1393 زھرا ایازی  جایگاه مرکز آموزش مھارت ھای بالینی در علوم پزشکی 
 1396 احسان محمدی جنگ بود 

 1397 محمدجعفر رضایی  جنین شناسی عمومی با دیدگاه مولکولی و بالینی 
 1397 بزرگ علوی چشمھایش 

 1395 آرش زمینی  چکیده آناتومی تصویربرداری نتر
 1396 بزرگ علوی چمدان 

   اطمینان  –خالصھ لودیش 
 1392 میترا امینی  خالقیت و نوآوری در آموزش پزشکی 

 1396 تالر، آرش موال ساعت2الکتروکاردیوگرام فقط در خواندن 
 1394 انجمن مغز و اعصاب ایران درسنامھ بیماری ھای مغز و اعصاب 

 1396 محمد پیری  درسنامھ جامع علوم پایھ روپوش سفید درس + نکتھ  + تست
 1389 حمید حسینی  درسنامھ جامع واکسیناسیون 

 1396 فرھاد قلعھ بندی درسنامھ روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری 
 1396 گردر، حسن کامشاد دنیای سوفی داستانی در باره تاریخ فلسفھ 

 1392 مھریار خادم  رنگی  2013دورلند 
 1395 کوھن، فاطمھ گودرزی  2017راھنمای جامع ترمینولوژی کوھن 

 1396 طلعت قانع  و حوادث شیمیایی و میکروبیراھنمای جامع مقابلھ با مسمومیت ھا 
 1396 علیرضا فتح الھی  راھنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

 1387 مجیدفصیحی ھرندی  روش ھای اصلی آزمایشگاه انگل شناسی 
 1396 حسن یزدانفر  روش ھای تشخیص آزمایشگاھی قارچ ھای بیماریزا

 1394 عنایت هللا کالنتر ھای بیماریزا در ایرانروش ھای تشخیصی باکتری 
 1396 مریم شعبانی  روش ھای عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی 

 1395 احد مختار زاده کاد -زیست شناسی سلولی درس و آزمون 
    4ژنوم 

لیزاجی شافر، مھتا مظاھری  ISCN 2013سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی 
 نایینی
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 1395 داریوش حسن زاده  صفر تا صد تفسیر نوار قلب 
 1394 وحید شیرشاھی  ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی 
 1397 فریدون نگھدار عضالت بدن انسان سر و گردن، تنھ و اندامھا 



 1397 کاتزونگ، خسرو سبحانیان  جلد اول –فارماکولوژی پایھ و بالینی کاتزونگ 
 1397 کاتزونگ، خسرو سبحانیان جلد دوم –فارماکولوژی پایھ و بالینی کاتزونگ 

 1392 مھریار خادم  فرھنگ پزشکی دورلند
 1395 احسان گلچینی  فشرده ی آناتومی رادیولوژیک نتر 

لئوناردو جانسون، ھوشنگ  فیزیولوژی دستگاه گوارش 
 نجفی 

1396 

 1396 جمیلھ نوروزی  فیزیولوژی میکروارگانیسم ھا 
  فریده زینی قارچ شناسی پزشکی جامع 

 1396 حسن قنبری کاربرد نانوزیست حسگرھا در پزشکی 
  متقی نژاد کتاب جامع الگوریتمی فارماکولوژی 

 1395 احمد خلیلی کتاب جامع ایمونولوژی
 1397 معصومیان حسینیمحسن  کتاب جامع بیوشیمی ویژه تمامی گروه ھای علوم پایھ پزشکی و ...

 1394 محمد جواد غروی کتاب جامع کرم شناسی پزشکی 
 1395 محمدامین قطعی  کرم شناسی پزشکی 

  مولر  کرم شناسی مولر 
 1397 ووگان، سینا فتحی کازرونی  ویراست نوزدھم  -2018کلیات چشم پزشکی ووگان 

 1396 کاظمیحسن موسوی  کولیسیده ھا ناقلین مھم از نظر پزشکی 
 1395 محمد موحدی نیا و دیگران 94گزینھ اول: مجموعھ پرسشھای آزمون ھاپیش کارورزی اسفند 
 1396 میالد رضائیان زاده جھرمی 95گزینھ اول: مجموعھ پرسشھای آزمون ھاپیش کارورزی اسفند 
 1397 صالح شھسواری  96گزینھ اول: مجموعھ پرسشھای آزمون ھاپیش کارورزی اسفند 

 1395 میالد رضائیان زاده جھرمی  95گزینھ اول: مجموعھ پرسشھای آزمون ھاپیش کارورزی شھریور 
 1397 میالد رضائیان زاده جھرمی 96گزینھ اول: مجموعھ پرسشھای آزمون ھاپیش کارورزی شھریور 
 1394 محمد موحدی نیا و دیگران  94گزینھ اول: مجموعھ پرسشھای آزمون ھاییش کارورزی شھریور 

 1396 مھدی ایزدی : جراحی 96گزینھ برتر 
 1396 مھدی ایزدی فارماکولوژی، پاتولوژی، اپیدمیولوژی 3: دروس ماینور  ج 96گزینھ برتر 
 1396 مھدی ایزدی عفونی، رادیولوژی، پوست 1: دروس ماینور ج 96گزینھ برتر 
 1396 مھدی ایزدی روانپزشکی، چشم، گوش و حلق و بینی  2: دروس ماینور ج96گزینھ برتر 
 1396 مھدی ایزدی : دروس ماینور نورولوژی، ارتوپدی ، ارولوژی96گزینھ برتر 
 1396 مھدی ایزدی : زنان 96گزینھ برتر 
 1396 مھدی ایزدی : کودکان96گزینھ برتر 

 1396 مھدی ایزدی روماتولوژی و غدد: 1گزینھ برتر داخلی ج 
 1396 مھدی ایزدی : خون، کلیھ و ریھ 2گزینھ برتر داخلی ج 
 1396 مھدی ایزدی : گوارش و قلب  3گزینھ برتر داخلی ج 

 1395 محمد موحدی نیا 94گزینھ برتر ریفرم اسفند 
 1395 محمد موحدی نیا 94گزینھ برتر ریفرم شھریور 

 1395 محمد موحدی نیا  95گزینھ برتر شھریور 
 1397 عرفان مرتضوی  96شھریور  reformگزینھ برتر

 1396 امیر محمدی  الگوریتم ژنتیک پزشکی 
 1397 بزرگ علوی گیلھ مرد

 1396 ملیحھ نوبخت مبانی بافت شناسی از دیدگاه بیولوژی سلولی ملکولی و پاتولوژی 
 1397 بھنام ثبوتی  2019مبانی طب کودکان نلسون  
 1395 محمدجواد غروی مدیریت نوین در آزمایشگاه

  سعیدی مھر   1معارف اسالمی ج 
 1394 علیرضا نیکبخت نصرآبادی  مقدمھ ای بر پژوھش پدیدارشناسی در علوم پزشکی 

 1393 معصومھ رحیمی  مھارت ھای بالینی در اورژانس بیمارستانی 
 1396 حدیث مظلومی  میانبر الگوریتم تغذیھ و رژیم درمانی 

 1396 کسری احمدی  میکروب شناسی پزشکی مورای باکتری شناسی ایمنی شناسی 
 1396 امیر قائمی  میکروب شناسی پزشکی مورای ویروس انگل قارچ

 1396 سیامک حیدرزاده  نانوتکنولوژی و آنتی بیوتیک ھا 
 1396 حسن زاده نوروآناتومی بالینی اسنل

 1388 ریچارد اسنل، محمد اکبری  نوروآناتومی بالینی اسنل 
 1394 علی اصغرزاده  ھماتولوژی عملی دیسی و لوئیس 

 1394 احسان مغانلو استاد 4ویروس شناسی جامع پزشکی 
 1396 غالمرضا حسن زاده یادگیری آناتومی 



   
             
  

 

 دانشکده پیراپزشکی  کتاب التین 
    

Year Author Title 
2017 Davi-Ellen Chabner The language of Medicine 

2018 Lorrie l. Kelley & 
Connie M. Petersen 

Sectional Anatomy for Imaging 
Professional 

2016 Mouli Madhab Ghatak  Spinal Injury and Stroke Rehabilitation 

2018 Jean-Luc Fellahi, Marc 
Leone  

Anesthesia in High-Risk Patients 

2016 Ayman El-Baz, Xiaoyi 
Jiang, Jasjit S. Suri  

Biomedical Image Segmentation: 
Advances and Trends 

2018 Maheshkumar H. Kolekar 
,Vinod Kumar 

Biomedical Signal and Image Processing 
in Patient Care 

2016 Wahiba Ben Abdessalem 
Karâa , Nilanjan Dey 

Biomedical Image Analysis and Mining 
Techniques for Improved Health 
Outcomes 

2018  Janice L. Hinkle, 
Kerry H. Cheever   

Brunner & Suddarth’s Textbook of 
Medical-Surgical Nursing 

2018 Lee A Fleisher, Stanley H. 
Rosenbaum        

Complications in Anestheia          

2017 Butta Singh Computational Tools and Techniques for 
Biomedical Signal Processing 

2017  C. Keith Stone,  
Roger 
Humphries               

Current Diagnosis and Treatment 
Emergency Medicine 

2016 Olav JansenStephan 
Ulmer,  

FMRI: Basics and Clinical Applications 

2017 Paul Suetens Fundamentals of Medical Imaging 
2018 Ronald Hoffman,…[et al]  Hematology: Basic Principles and 

Practice 
2016 Brad Bowling  Kanski’s Clinical Ophthamology: A 

Systematic Approach 
2017 Joel A. Kaplan  Kaplan’s Cardiac Anesthesia: in Cardiac 

and Noncardiac Surgery 
2017 Information Resources 

Management Association 
Medical Imaging: Concepts, 
Methodologies, Tools, and Applications 

2016 Sharon L. Lewis,…[et al]  Medical Surgical Nursing: Assessment 
and Management of Clinical Problems 

2017 William H. Seligman,…[et 
al] 

Pre-hospital Emergency Medicine at a 
Glance 

2016 Toby L. Simon,…[et al] Rossi’s Principles of Transfusion 
Medicine 

2018 Roberta L. Hines, 
Katherine Marschall   

Stoelting’s Anesthesia and Co-Exiting 
Disease 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=C.+Keith+Stone&search-alias=books&text=C.+Keith+Stone&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Luc+Fellahi&search-alias=books&field-author=Jean-Luc+Fellahi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Luc+Fellahi&search-alias=books&field-author=Jean-Luc+Fellahi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Luc+Fellahi&search-alias=books&field-author=Jean-Luc+Fellahi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ayman+El-Baz&search-alias=books&field-author=Ayman+El-Baz&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ayman+El-Baz&search-alias=books&field-author=Ayman+El-Baz&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ayman+El-Baz&search-alias=books&field-author=Ayman+El-Baz&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jasjit+S.+Suri&search-alias=books&field-author=Jasjit+S.+Suri&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Maheshkumar+H.+Kolekar&search-alias=books&field-author=Maheshkumar+H.+Kolekar&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Vinod+Kumar&search-alias=books&field-author=Vinod+Kumar&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Wahiba+Ben+Abdessalem+Kar%C3%A2a&search-alias=books&field-author=Wahiba+Ben+Abdessalem+Kar%C3%A2a&sort=relevancerank
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 1395 ]و دیگران [...آناهیتا علیزاده مسمومیت هاي کودکان

 1395 محمد غروي فرد گام اول در بیهوشی

 1393 رامین خدام فرهنگ جامع و کاربردي اختصارات پزشکی

بانک آزمون تشریحی اصول و فنون تکنولوژیست هاي جراحی: عملکرد 
 فرد سیار

 1397 آزاده امیري

 1397 ]و دیگران [...مهدي محمودي  گوارش -قلب و عروق -تنفس -)1بیماري شناسی اختصاصی(

 1396 ]و دیگران [...مهدي محمودي  ): سرطان، خون و.. 2بیماري شناسی اختصاصی(

 1397 ]و دیگران [...اسمائیل اکبري  نامه پژوهش در آموزش علوم پزشکیواژه 

 1396 ]و دیگران [...بتول پرورش  اصول و فنون هوشبري

 1396 لیال ساداتی ، احسان گلچینی اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

 1396 ]و دیگران [...مرتضی نصیري  اصول و فنون مهارت هاي بالینی اتاق عمل

 1395 ابولقاسم آوند ، علیرضا عسکري آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه ي متون پزشکی 

 1396 ]و دیگران [...حسین شرفی  تکنولوژي اتاق عمل در اورژانس، تروما و مراقبت هاي آن

 1396 سارا شاهرضا زبان -)IQBبانک سواالت ایران(

 1396 پروین پاساالر منابعمروري سریع و جامع بر  -بیوشیمی براي کنکور

زبان   ترجمه متون سواالت کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
)IQB( 

 1396 سارا شاهرضا

 1389 سینا ولیئی ، محمد فتحی پایش هاي پیشرفته پرستاري
 1396 ]و دیگران [...صدیقه ابراهیمی  اخالق پزشکی

 1396 علیرضا نوروزيسهیال خوئینی ،  اصول و روش ها –کتاب درمانی 

براي پزشکان، رزیدنت هاي جراحی و دانشجویان اتاق  –ابزار جراحی 
 عمل

 1397 لیال ساداتی ، احساس گلچینی

ایمنی شناسی (جلد اول و -)IQBپاسخنامه تشریحی بانک سواالت ایران(
 دوم)

 1396 ]و دیگران [...احمد خلیلی 

 1394 ]و دیگران [...حسین علی نسایی  استریالزیسایونتجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد 

 1394 ]و دیگران [...لیال ساداتی  اخالق حرفه اي در اتاق عمل

میثم حسینی امیري ، حسین  آشنایی با اصول و تکنیک هاي کنترل درد
 مشتاقیون

1396 

و  [...محمدسعید میرزایی  تفسیر پیشرفته نوار قلب
 ]دیگران

1396 

 1396 ]و دیگران [...سعید حاجی زاده  فارماکولوژي بالینی و اصول تجویز داروهامروري بر 

و  [...زیبا ویسی ملکشاهی  تشخیص مولکولی در آزمایشگاه
 ]دیگران

1395 

 1396 زهرا ریخته گران تهرانی Real-time PCRاصول تئوري و مبانی کاربردي در 
در صحنه عملیات امداد و مقدمه اي بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی 

 نجات
 1395 ]و دیگران [...حبیب اهللا کواري 

 1392 ]و دیگران [...مسعود غیاثیان  نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد از ترخیص از بیمارستان

 1395 جواد فرد مال ، رحیم محمود وند مدیریت داده ها، محاسبات و تحلیل آماري
 1394 صوفیا  نقدي دورباطی  هااصول و روش  -حرکت درمانی

 1392 محمدطاهر دنگ کو FMRIعلم 



 1395 محمدعلی  کریمی رادیولوژیک ساین(راهنماي جامع تکنیک هاي تشخیصی در ...)
 1395 ]و دیگران [...علیرضا منتظر ابدي  تصویربرداري تشدید مغناطیسی (اصول، روش ها و تکنیک ها)

و  [...وحید حسینی جناب  )HDPطرح بحران بیمارستان(
 ]دیگران

1394 

و  [...وحید حسینی جناب  واژه شناسی مفهومی ریسک
 ]دیگران

1394 

و  [...وحید حسینی جناب  راهنماي ارزیابی سریع در بالیا
 ]دیگران

1395 

 1395 ]و دیگران [...محسن صفاکار  مدیریت سوانح تکنولوژیک

 1395 ]دیگرانو  [...محمد علی نکوئی  مدیریت بحران

و  [...وحید حسینی جناب  بیمارستان بالیا؛ طرح بحران بیمارستان
 ]دیگران

1395 

 1395 ]و دیگران [...محمورضا پیروي  آمادگی سازمانی در بحران

محید حسینی جناب،  بهروز  استانداردهاي مدیریت ریسک و بحران
 غالمی 

1394 

غالمحسین حدادي ،  پزشکیمدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداري 
 محمدباقرحدادي

1394 

 استیفن رابینز ، تیموتی جاج ؛  جلد دوم  -رفتار سازمانی
 ترجمه مهدي زارع

1396 

 1396 ]دیگران و... [شیري ولی رشد کودك
 پوراندخت فر، خشنودي مهرنوش یادگیري الکترونیکی( مقدمه اي بر مبانی تعلیم و تربیت) 

 اللهی فرج مهران فاضلیان،
1396 

 1397 فرهاد شفیعی نکات طالیی ارشد اتاق عمل
 1397 مهدي رضایی مجموعه آزمون هاي ارشد اتاق عمل

 1397 حمید حجتی نکات کلیدي دکتري پرستاري آمار و پژوهش در پرستاري
 1397 ]و دیگران [...جالل پوران فرد  آخرین تغییرات احیاي قلبی ریوي

 1397 عبداهللا رستمی دستگاه بیهوشیتهویه مکانیکی و 
 1391 رضا حلوانی مقدمه اي بر حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آن

 1393 ]و دیگران [...محسن صفاري  تکنولوژي آموزش در حوزه سالمت

 1396 مصطفی لنگري زاده جلد اول و دوم -انفورماتیک سالمت 

 1396 قاضی سعیديمرجان  نقشه راه پرونده الکترونیک سالمت
 1396 مصطفی لنگري زاده فرآیند کاوي(اکتشاف، انطباق و بهبود فرآیندها)

 1396 حسین شهدادي )HICSمدیریت بحران و سیستم فرماندهی حادثه در بیمارستان(

 1396 افسانه دهناد  1جلد  -انگلیسی براي دانشجویان فناوري
 ؛ ]و دیگران [...جرالد بوشبرگ  جلد دوم -مبانی فیزیکی تصویربرداري پزشکی

 ]و دیگران [...مترجمین  سلیمانی 

1397 

 بوشانگ ؛  . سی استیوارت بوشانگ -علم رادیولوژي براي رادیولوژیست ها 
 مترجم  داریوش شهبازي گهرویی

1397 



و  [...مترجمین  رجب نیاء  میکروب شناسی پزشکی موراي
 ]دیگران

1394 

ACE 1397 ندا ثنایی جراحی-پرستاري داخلی+خالصه جامع دروس 

 .بی سوزان  کاتزونگ،. جی برترام جلد اول و دوم 2018فارماکولوژي پایه و بالینی کاتزونگ 
ترور ؛ ترجمه . ج آنتونی مسترز،

 مجید متقی نژاد

1397 

 1397 مسلم بهادري 2018آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 

 1397 مسلم بهادري 2018آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 
قارچ شناسی) هنري  -ویروس -میکروب شناسی پزشکی (باکتري

 2017دیویدسون 
 ایزرییل هنري، برنارد جان

 دیویدسون ؛ 
 ترجمه جالل مردانه

1397 

 ایزرییل هنري، برنارد جان 2017هنري دیویدسون  –ایمونولوژي و ایمونوپاتولوژي 
 دیویدسون ؛ 

 ترجمه مژگان عسگري

1396 

 ایزرییل هنري، برنارد جان 2017بیوشیمی بالینی هنري دیویدسون 
 دیویدسون ؛ 

 ترجمه جواد محمدنژاد

1396 

هنري ؛ ترجمه امین  برنارد جان 2017آزمایشگاه بالینی(تشخیص و پیگیري بالینی) هنري 
 رضوانی ، 

 جواد محمدنژاد

1397 

تکمیلی علوم مجموعه سواالت با پاسخ تشریحی آزمون دوره 
 آزمایشگاهی

 1396 جالل مردانه

 1397 صدیق معروفی دستنامه هوشبري
 1392 مریم حسن زاده نائینی نسخه ها

 1397 مصطفی قوامی پاتولوژي رادیوگرافیک براي تکنولوژیست ها

 1392 بابک مهشیدفر تهویه مکانیکی به زبان ساده
 1395 طاهره توفیقیان اورژانس هاي پیش بیمارستانی فوریت هاي محیطی

 1393 سارا  فریادیان تکنولوزي جراحی زنان
 سمیه زاده، روشن مصطفی اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل

 فر بهروزي عالیه محمدي،
1393 

 سمیه زاده، روشن مصطفی اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل
 فر بهروزي عالیه محمدي،

1393 

جالل ؛ ترجمه موراي پاتریک قارچ شناسی و انگل شناسی-موراي میکروب شناسی پزشکی
 مردانه

1396 

جالل ؛ ترجمه موراي پاتریک ویروس شناسی-میکروب شناسی پزشکی موراي
 مردانه

1396 

ایمونولوژي سلولی و مولکولی  2018ایمونولوژي سلولی و مولکولی ابوالعباس 
 آستانه، مژگان ابوالعباس ؛ ترجمه

 نعمتی ؛  حسین محمدي، شبنم
 با نظارت امیر زرگر

1397 

ICU BOOK  1394 پریسا مرادي مجد 2014مارینو 



سالجی مایرسن،رابین  اورژانس هاي قلب و عروق(آکسفورد)
 ؛  میچل  چودري،آندرو

 ترجمه مریم مهرپویا

1396 

 1396 فخرالدین تقدسی نژاد تشخیص و درمان-سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 1396 مژگان جالل زاده )CDآموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس(همراه 
  ؛رابرت کلیگمن ... [ودیگران] رنگی 2016بیماري هاي آنکولوژي نلسون 

 ترجمه  بهداد ثبوتی 
1395 

 اي کاترین هاینز، ال روبرتا 2، 1جلد  - 2018بیهوشی و بیماري هاي همراه 
 مارشال؛ 

 و...[ زاده احمدي نرجس مترجمین
 ]دیگران

1396 

میلر ؛  دي رونالد پاردو، مانوئل (تمام رنگی) هارد 2018اصول بیهوشی میلر 
 و...[صادقی جواد مترجمان

 ]دیگران

1396 

 1396 ]و دیگران [...کوروش احمدي  مبانی اداره راه هوایی در بخش اورژانس

 ؛  ]و دیگران [... فینک پی میچل مراقبت هاي ویژه فینک: متن کامل 
 [...ترجمه محمدتقی بیگ محمدي 

 ]و دیگران

1396 

 1396 ]و دیگران [...رضا امین نژاد  بیهوشی و بیماري هاي همراه

 1396 محمد نصیري تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 1396 ]و دیگران [...زهرا آیت اللهی  دانش خانواده و جمعیت

 1396 علی اکبر والیتی فرهنگ و تمدن اسالمی
 1396 محمدرضا مهدوي تکنیک هاي نوین آزمایشگاهی در یک نگاه

ریچارد س. اسنل ؛ ترجمه غالمرضا  1،2،3آناتومی بالینی جلد 
 ]و دیگران [...حسن زاده 

1395 

مایکل جی. امینف؛ ترجمه زهرا  نورولوژي بالینی امینف
 ]و دیگران [...محمدي 

1395 

 ؛  ]و دیگران [...بنجامین آیور 2016مبانی طب داخلی سسیل 
و  [...ترجمه مسعود امامی میبدي 

 ]دیگران

1396 

بنجامین ج. سادوك، ویرجینیا  1،2،3خالصه روانپزشکی کاپالن جلد 
سادوك، پدرو روئیز؛  ترجمه فرزین 

 رضاعی

1396 

خون شناسی و بانک خون(همراه با پاسخنامه  -)IQBبانک سواالت ایران(
 تشریحی)

 1396 ]و دیگران [...سوده نامجو 

 ؛ ]دیگران و...[ بورك. ال سوزان )بالینی راهنماي( فوقانی اندام و دست بخشیتوان
 الجوردي الله آزاد، اکرم مترجمین

1391 

 1396 باربارا شر؛ ترجمه سینا عربشاهی بازي هاي مداخله اي اولیه
 ادوارد اس. دانکن؛  کاردرمانی در تمرین براي مهارتهایی

 ترجمه لیال دهقان، حمید دالوند
1396 

 1396 امین غفاري، عقیل شجاعی پارکینسون در کاردرمانی



 1396 الهام نصیري، محمدکاظم گنجی فعالیت بینی ذره آنالیز و کاردرمانی
توالت براي کودکان عادي و کودکان با آموزشی  يراهنمادستشویی :  سفر

 اوتیسم و سایر اختالالتنیازهاي خاص، 
جودیت آ. کوکووانیس؛ ترجمه 

 شهال رفیعی
1396 

برنامه درسی به سوي هویت هاي جدید (شرحی بر نظریات معاصر برنامه 
 درسی)

 1395 کوروش فتحی  واجارگاه

 1397 محمد رضا مهدوي و معرفی تست هاي بیماري هاي اتوایمیون CBCتفسیر بالینی آزمایش 
شافاك؛  ترجمه ارسالن الیف  ملت عشق

 فصیحی
1397 

 1396 لیال ساداتی تکنولوژي جراحی پالستیک و ترمیمی

 1396 عبدالکریم  بهجت پور تفسیر موضوعی قرآن کریم

 تام استراخان، اندرو رید ؛ ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد اول و دوم
مترجمین دانشجویان علوم  

 پزشکی تهران

1394 

ترجمه آرش سلمانی ،  زهرا گل  ژنتیک و ژنومیک در پزشکی استراخان 
 چهره

1397 

 دیل هیک، دیوید هدریک، وین تجهیزات و فیزیک فراصوتی هدریک 
 چمن؛ استار

عفت  ترجمه منیژه مختاري ، 
 سلیمانی

1394 

 1396 پدرام محمد نجم الدین ساکی،  اطلس رنگی خون شناسی

 1395 اکبر جعفرنژاد بندي شده بیوشیمیگنجینه جامع و طبقه 

 برایان ت. کالس، تراویس بروس؛  تشخیص و درمان-سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
مترجمین محمد حسین اصغري، 

 عماد قبادي

1396 

 1391 شهبازي گهرویی، بهروز کیا کنترل کیفی در تصویر برداري پزشکی

؛ ترجمه علیرضا   لورن پکورینو زیست شناسی مولکولی سرطان
 امیري ، ملیحه داوري

1396 

منصور میرزایی،  مسعود میر  درس و آزمون فیزیولوژي
 قربانی

1394 

انفورماتیک سالمت: راهنماي عملی براي متخصصیت فناوري اطالعات و 
 مراقبت سالمت

 رابرت هویت، آن یوشی هاشی؛
و  [...ترجمه عباس شیخ طاهري 

 ]دیگران

1396 

 1396 جهان پور علی پور، مریم احمدي ها در سیستم هاي اطالعات مراقبت سالمت کیفیت داده

هیتر فراي، استیو کتریج، استفانی  یادگیري در آموزش عالی ارتقاي عمل آکادمیک -دستنامه یاددهی
مارشال؛ ترجمه محرم آقازاده، رضا 

 نوروز زاده

1392 
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 دانشکده بهداشت کتاب فارسی 

 تعداد سال نویسنده عنوان

 1 96 استوارت اول حساب دیفرانسیل و انتگرال ق

 1 96 استوارت حساب دیفرانسیل و انتگرال ق دوم

 2 95 ناسی درزگیرهاي ساختمانیاستاندارد ملی 

 1 95 کی منش مهندسی ایمنی و ترافیک

 1 96 هاشمی هندبوك مهندسی ایمنی و ترافیک شهري

 1 96 مقررات ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان مبحث نهم

 2 95 استاندارد ملی سازمان استاندارد ملی تشریح عملکرد ایمنی خانه

 2 95 استاندارد ملی سازمان آناستاندارد ملی قیر و مشتقات 

 1 95 ال. کاریا مفاهیم و رویکرد طراحی تصفیه فاضالب

 1 96 علی وثوق ناصر سیستم هاي غشایی در تصفیه فاضالب

 1 96 موسوي مدیریت منابع آب: رویکرد سیستمی

 1 95 علوي مقدم مفاهیم و مبانی طراحی تصفیه بیولوژیکی فاضالب

 1 96 اسپرلینگ فاضالببرکه هاي تثبیت 

 1 96 پناهی  دستورالعمل کد گذاري وضعیت فاضالب روها

 1 96 کارپیشه استراتژي هاي مدیریت خشکسالی

 1 95 هستر نانوفناوري: پیامدهاي آن بر سالمتی انسان و محیط زیست

 1 96 دینسر اگزرژي،انرژي، محیط زیست و توسعه پایدار

 1 96 خانلو HSEفناوري هاي نانو در سالمت،ایمنی و محیط زیست 

 1 95 اویسی آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

An Introduction to Medicinal Chemistry  2018 
Clinicians Pocket Drug Refrence  2016 



 1 95 تاج همدانی فرهنگ تشریحی طراحی سازگار با محیط زیست

 1 96 بزرگ حداد واژه هاي رایج در علوم، مهندسی و مدیریت آب

 1 95 بهارستانجلیل  مدیریت تطبیقی

 1 95 منطقیمحسن  تصمیم گیري در مدیریت بر مبناي آموزه اسالمی

 1 95 استیو بارون مدیریت پروژه: رهبري و هدایت

 1 95 ترابی مهارت هاي مساله یابی و تصمیم گیري

 1 95 فانتین رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک

 1 96 قاري زاده EFQMمدل تعالی سازمانی 

 1 96 کمندي تجارت الکترونیکی

 1 95 آنیتا بین راهنماي کامل تغذیه ورزشی

 1 95 جی کانک بیو انرژي فعالیت ورزشی

 1 96 آدریس هاي مزمنرژیم غذایی، فعالیت ورزشی و بیماري

 1 96 جیسون فرید دوباره فکرکن: یه جور دیگه هم ممکنه

 1 94 لیانگ یو وب معنایی: مرجعی براي مبتدیان، برنامه نویسان وتوسعه دهندگان

 1 96 شهریار محمدي RFIDدروازه اي به اینترنت اشیاء 

Trust me: expand your world through language 1 96 بهنام نادري فر 

الزویر می آموزد: نوشتن مقاله درکالس جهانی: ازعنوان تا منبع، از 
 ارسال تا اصالح

 1 95 پوریانتقیمحمدجواد

 1 96 موسی علوي دربهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانینقش معنادرمانی 

 1 95 جیمز رابینسون راهنماي جامع بهداشت روانی وسالمت جسمانی

 1 95 لوچانو الباته شخصیت در روابط صمیمانه: اجتماعی شدن و آسیب شناسی روانی

 2 94 حاجی زاده هاي آماري با نگاه به روش تحقیقتحلیل و روش ها

 2 87 خادم القرانی 1آمار کاربردي جلدمجموعه 

 1 93 مهدي بشیري الگوریتم ژنتیک

 2 88 مکرمی ریاضیات در علوم پزشکی

 1 89 قاسمخانیحاجی آالینده هاي هواي محیط کار



OHT 1 1 94 مهدیه آزاد 

OHT 3 1 95 زمانیان 

English Occupational Health & Safety 5 94 زهرا اکبري 

 4 96 ایندیا کی دي بروین پزشکی ویتنی اصول تغذیه

 1 91 ترجمه بهناز شوقی پرستاري بهداشت مادران و نوزادان لودرمیک

 1 96 علی منصوري پرستاري و بهداشت محیط

 1 94 زارع -شریف پرستاري بهداشت روان باربارا بوئر

 2 91 معتمدزاده تب خونریزي دهنده کریمه کنگو

 2 92 آقا نوري یعل 2012 تداخل غذا و دارو کراوس

 4 96 خلدي -شیدفر 2017اصول تغذیه کراوس 

 2 93 گیتی ستوده 2012تغذیه در دورانهاي مختلف زندگی کراوس 

 4 97 نمادي -تذکري 2018تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاري بر اساس دودك 

 1 97 فروغ طالبی دانش خانواده و جمعیت

 1 96 آزادبخت بهداشت ویراست دومدرسنامه جامع ارشد آموزش 

 1 97 احرام پوش -همایونفر راهنماي جامع تغذیه و سبک زندگی سالم در بارداري و شیردهی

 2 93 احرام پوش -همایونفر شروع غذاي جامد براي کودك

-سعوديم-عابدي فرآیند نقد تحقیقات کمی و کیفی و اعتبارسنجی تحقیقات ترکیبی
 حسینی

91 1 

 1 96 حسینی 3ط لنکستر ج شت محیابهدو ري پرستا

 2 96 عبادي -نیاشریف مبانی ابزارسازي در علوم سالمت

 2 96 سینا دوبرادران 96-79هاي ارشد مهندسی بهداشت محیط مجموعه آزمون

 1 96 محمد علیزاده اصول تشخیص و مداخله تغذیه اي، تغذیه دوران هاي زندگی

 1 97 حاتم نهاوندي کرم شناسی پزشکی مولر کریم

 2 97 احمدي-بختیاري مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

 2 95 جمشیدي -قطعی کرم شناسی پزشکی

 2 96 اقبال جباري تضمین کیفیت مدیر



 2 96 اقبال جباري مدیریت کنترل کیفیت

 2 96 علی ابراهیمی صنایع ) در پروژه ها وHSEبهداشت کار( حفاظت ایمنی و

 1 96 علی زارعی هزاره سوم فرصت هاي نوین شغلی در

 1 96 برنارد مار روش کلیدي تجزیه وتحلیل کسب وکار 67

 1 95 فرزین آبده گاه رمزهاي موفقیت درمصاحبه هاي استخدامی

 1 96 مزرعه فراهانی آموزش فتوشاپ براي همه

 2 97 علیرضا اسد دخت فاضالب واژه نامه تخصصی مهندسی آب و

 2 95 علیرضا اسددخت waterGems v8iss4آموزش کاربردي نرم افزار

 2 95 علیرضا اسددخت Bentley SewerCAD v8i SS4آموزش کاربردي نرم افزار

 2 96 علیرضا اسددخت درمهندسی آب وفاضالب Arc GISآموزش کاربردي نرم افزار

 1 96 مهدي قربانی آموزش کامپیوتر ویژه پزشکان

 1 95 وفقی مجرد  Windows 10آموزش گام به گام 

 1 95 مهدي کوهستانی (سطح دو) 2016مهارت هاي کاربردي کامپیوتر

 1 95 مهدي کوهستانی (سطح یک) 2016مهارت هاي کاربردي کامپیوتر

 1 96 وحیدرضا مدقق از طریق پروژه  WORD 2016آموزش جامع ورد

 1 95 ادبی فیروزجایی واسکالرراهنماي جامع آموزش اندنوت، گوگل 

 1 96 فرنوش کریمی zoteroراهنماي عملی مدیریت منابع علمی با نرم افزار

 1 96 افتخاري دوست هاي زندگی آن الین کتاب اولمهارت

 1 91 معروفی-تاناگارجان مدیریت... و مدلسازى تغذیه، توسعه، آلودگى، آب زیرزمینى ارزیابى،

 1 96 ابراهیمی غذایى کیفیت موادهاى کنترل آزمایش

 1 95 اولیائی روشهاى مدیریت کیفیت مفاهیم و شنایى باآ

 1 96 سیمچی هاى تولید وکاربرد)روش آشنایى با نانوذرات (خواص،

 1 96 مظاهري تهرانی جهت طراحی شبکه فاضالب SEWER CADافزار آموزش جامع نرم

راهنماى توسعه پایدارآبزى  اثرات متقابل آبزى پرورى ومحیط زیست
 پرورى

اتحادیه بین المللی 
 حفاظت از طبیعت

96 1 

 1 96 گلمحمدي ایمنى و محیط زیست اخالق مهندسى در بهداشت،



 1 96 فوکو اراده به دانستن

 1 95 شریعت خالصه ى علمى ـ کاربردى ارزیابى اثرات زیست محیطى

استفاده ازتحلیل پوششى  درمان با بخش بهداشت و در ارزیابى عملکرد
 هاداده

 1 95 ازکان

 1 96 قربانی آنزیمى و ماندگارى موادغذایى ارزیابى فعالیت آبى،

 1 96 خانی درآمدى برتحول سازمانى درمراکز تحول سازمانى با تغییر تا از

 2 95 استاندارد ملی سازمان استاندارد ملى ارگونومى

 2 95 استاندارد ملی سازمان سیستم هاى طراحىاستاندارد ملى ترسیمات ساختمان ـ 

 2 95 استاندارد ملی سازمان استانداردملى تشریح عملکردایمنى خانه ها

 2 95 استاندارد ملی سازمان هاى سیارجرثقیل كهاى متحراستاندارد ملى جرثقیلها جرثقیل

 2 95 استاندارد ملی سازمان ملى درزگیرهاى ساختمانى استاندارد

 2 95 استاندارد ملی سازمان بهداشت حرفه اى استاندارد ملى سیستمهاى مدیریت ایمنى و

 2 95 استاندارد ملی سازمان هااستاندارد ملى کارایى حرارتى ورطوبتى ساختمان

 1 96 منوري هاى مدیریت پسماند شهرىاستراتژى

 1 96 محمدي 7ساختمان وکاتالیز ویرایش1اصول بیوشیمى لنینجر جلد

 1 97 محمدي 2اصول بیوشیمى لنینجر بیوانرژیک ومتابولیسم  جلد

 1 96 سپهر اصول پیشرفته اطفاء حریق

 1 96 زرجینی اصول ومبانى علمى پرورش گل وگیاهان آپارتمانى وبونساى

 1 87 سرایلو -هیل اهمیت اقتصادى حشرات

 1 96 حشمت دهکردي بازرسى،کنترل ومدیریت خوردگى در پاالیشگاه ها

 1 96 حاجی زاده -لوتوموزر تصفیه و اثرات زیست محیطى باطله هاى معدنى مشخصات،

 1 96 یاري  (رژیم درمانى در بیمارى ها) براى کنکور تغذیه

 1 96 اسالمی راسخ -بین طرزفکر و عملکرد) بهترین استادان دانشگاه (ویژگى ها،

 1 95 طهماسبی پور بهداشت روانى وآسیب شناسى کاربردى درمدارس

 1 95 میردهقان بیولوژى کیفیت میوه

 1 96 فرقانی -لوتوموزر ها، بهسازى واثرات زیست محیطىپسماندهاى معدنى ویژگى



 1 96 احمدیان تحقیقات بازاریابى کاربردى براساس رویکردهاى کمى وکیفى پژوهش

 1 96 موید -مک کافرتی ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگى

 2 95 استاندارد ملی سازمان بردارىها ایمنى سازهاى قابلیت بهرهتشریح عملکرد ایمنى خانه

 منابع معرفى جامع بر و اى مرورى سریع ارزیابى تغذیه تغذیه اساسى و
 شده

 1 96 یاري

 1 96 یاري (براى سالمت وتندرستى و دوران هاى زندگى) تغذیه

 1 79 سنديجاللی  هاى رشددرحشراتکنندهتنظیم

 1 95 دوبونو چگونه فکرکردن رابه کودکان خود بیاموزیم

 1 96 ابراهیمی در پرورژه ها و صنایع (HSE)حفاظت و ایمنى و بهداشت کار

 1 95 احمدي -داویس خوردگى اتصاالت جوشکارى شده

 1 93 بهبهانی -باردل خوردگى و حفاظت

 1 95 گلعذار -وینستون ریوي مهندسى خوردگىخوردگى و کنترل خوردگى مقدمه اى برعلم و 

 1 96 قوامی -پاگلز زبان طبیعت راز کیهان فیزیک کوانتومى:

 1 96 عدالت نژاد راهنماى نگارش پژوهش دانشگاهى (مقاله،رساله وکتاب)

 1 94 متیوس کچیلی رفتار حشرات

 1 96 قهرمان رگرسیون چندگانه مفاهیم وکاربردها در مهندسى آب

 1 95 سپهریان آذر -گلد رهایى از کمال گرایى

 2 93 هوي العصفور 1ژنتیک مولکولى حشرات مقدمه اى براصول و کاربردها جلد

 1 96 شریعتی نیا سنتز،شناسایى وکاربرد نانومواد درزمینه هاى مختلف علوم وفناورى

فدراسیون محیط زیست  سیستم هاى غشایى در تصفیه فاضالب
 آب

96 2 

 2 96 رافع شیرخشک نوزادان

 1 96 فرهمندفر هاى  خوراکیشیمى و تکنولوژى جامع روغن

 2 96 دیث فرآورى و مدیریت کیفیت شیر

 1 85 لنگرودي فرهنگ اصطالحات انگلیسى (انگلیسى ـ فارسى)

 1 94 فقهی فرهمند اقتصاد)  حسابدارى، فرهنگ تخصصى مدیران (مدیریت، بازرگانى،



مواد غذایى ایجاد یک سیستم مدیریت سالمت غذایى  فرهنگ سالمت
 مبتنى

 1 95 صادقی -یاناس

 1 94 پاتریچ هاى انگلیسىفرهنگ کلیشه

 1 96 جعفري شالکوهی ـ فارسى)سی فرهنگ مهندسى ژئوتکنیک (انگلی

 1 95 نوراللهی هاى هوا بخش انرژىهاى کاهش انتشار آالیندهفناورى

 1 96 سلطانی در توسعه رهبرى گرىفنون و ابزارهاى مربی

 1 95 کازرونی لکترونیکاکاربرد فناورى اطالعات در سالمت 

مهندسى  مهندسى بهداشت محیط و درAUTOCAD نرم افزار کاربرد
 اىحرفه

 1 96 مظاهري تهرانی

 1 96 معمار مقدم ورزش هاى اولیه درکمک

 1 95 خالقی الکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک

نابرابرى  کننده سالمت واقتصادى عوامل اجتماعى تعیینمبانى 
 درسالمت

 1 95 سازمان سالمت جهانی

 1 95 حسینی هاى بهداشتىطراحى سرویس ریزى ومبانى برنامه

 1 96 جورشعبانی مبانى خوردگى فلزات و آلیاژها

 1 96 پایان مبانى کنترل کیفیت در صنایع غذایى

 1 95 محمدي 2ساختمان و فعالیت جلد هاى ضروریات بیوشیمى مجموعه کتاب

 1 97 محمدي 6هاى ضروریات بیوشیمى چکیده بیوشیمى  جلدمجموعه کتاب

 روشهاى بیوشیمیایى و هاى ضروریات بیوشیمى تکنیکهامجموعه کتاب
 1جلد

 1 97 محمدي

 1 95 محمدي 5هاى ضروریات بیوشیمى بیولوژى مولکولى  جلدمجموعه کتاب

 1 96 بدري -ریتچاي مدیریت بحران و بالیا در گردشگرى

 1 96 یزدان پناه هاى الکترونیکىمدیریت زباله

 1 96 عیسی زاده سراوانی هامدیریت عملکرد در سازمان

 1 96 شاهین مدیریت کیفیت فراگیر

 1 96 رحیمی اقدم نتایج تفسیر اصول تا ساختارها از یابى نانومشخصه

 2 95 علوي مقدم مبانى طراحى تصفیه بیولوژیکى فاضالب و مفاهیم



 1 95 رادمنش ارزیابى و مدیریت محیط زیست مقدمه اى برشناخت،

 1 95 حق نظري مقدمه اى برکاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایى

 2 95 کلهر مهندسى روشنایى

 4 94 گلمحمدي مهندسى روشنایى

 1 95 یوسف حسینی راهنماى آزمایشگاهمیکروب شناسى موادغذایى 

 1 96 حاجی زاده نانوذرات فلزى پالسمونى درکاربردهاى زیست پزشکى

 1 96 توربن هوش تجارى یک رویکرد مدیریتى

 2 95 علیرضا چوبینه ايکلیات مهندسی بهداشت حرفه

 2 94 طیبه هاشم پور آزمایشگاههاي پزشکی در ایمنی اصول

 1 96 حدیث آریایی در سالمتی و بیماريغذاهاي پروبیوتیک 

 2 97 کشانی -رضازاده 1جلد  اصول تغذیه کراوس

 2 97 کشانی -رضازاده 2جلد  اصول تغذیه کراوس

 2 97 کشانی -رضازاده 3جلد  اصول تغذیه کراوس

 2 96 کشانی -رضازاده 4جلد  اصول تغذیه کراوس

 1 92 میرابوطالب کاظمی بیماري هاي بیولوژیکی ناشی از آب آلوده

 2 96 اصل هاشمی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري

 2 96 فریدون عزیزي و ... هاي شایع در ایراناپیدمیولوژي و کنترل بیماري

 1 86 زعالن کنعانی زندانی فاو

 1 84 بیل براینس تاریخچه تقریبا همه چیز

 1 79 هرتا مولر سرزمین گوجه هاي سبز

 1 95 آلیس کاالپرایس عزیزاینشتین پروفسور 

 -صادقیان-رمضانی اصول تغذیه و رژیم درمانی ویلیام
 عبیري

96 1 

 1 96 عبیري-وفا اثرات تکاملی و بلند مدت تغذیه با شیر مادر

 1 96 وفا -عبیري تغذیه، ورزش و اپی ژنتیک: مداخالت پیري

 1 96 ایروانی-عبیري-وفا تغذیه و سرطان



 1 96 عبیري-وفا انتخاب غذاي سالمتندرستی با 

 1 96 نوروزي و همکاران  هادیابت و ویروس

 1 94 حسن امیري هاگزیدگی

 1 96 وفا-اصغري-احمدي مواد مغذي ضدپیري

 1 96 مودب سیگاري غذاییهاي رایج با رژیمدرمان بیماري ها:نقش تغذیه در بیماري

 1 96 رستمی و همکاران فیزیولوژي عمومی

 1 96 شهرام امین زاده راهنماي دارویی خانواده

 1 97 فاطمه نوغانی 1پرستاري بهداشت روان جلد

 1 97 فاطمه نوغانی 2پرستاري بهداشت روان جلد

 1 97 فیروزه میرزایی هاي پر خطرحاملگی

 1 96 سوگل نیازیان 1ریاضی عمومی 

 1 97 حسن یعقوبی نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد

 1 96 حسن یعقوبی همراه زبان ارشد گروه علوم پزشکی

 1 97 حسن یعقوبی همراه زبان دکتري گروه علوم پزشکی

 1 97 حسن یعقوبی نگاهی جامع بر زبان دکتري گروه علوم پزشکی

 1 96 حسین لگزایی هاي سالمت روانگام

 1 96 محمدزاده رهبري و مدیریت مفاهیم کاربردي

 1 97 محمدزاده تیم کارتیمی و هدایت تیمیهاي تشکیل مهارت

 1 96 جواد حشمتی مکمل غذایی فواید و مضرات

 1 96 فرگل صادقی هاي پوستیتغذیه در بیماري

 1 95 شیرین حجازي چگونه مقاله علمی بنویسیم

 1 96 شوراي نویسندگان اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

 1 95 محمدي 4بیولوژى اختصاصى  جلدهاى ضروریات بیوشیمى مجموعه کتاب

 

 دانشکده بهداشت کتاب  التین 

Year Auther Title 



2018 Boulanger Skin and Arthropod Vectors 

2016 Adelman Genetic Control of Malaria and Dengue 

2016 Raman Short Views on Insect Genomics and Proteomics 

2013 
Marjorie 

Insect molecular genetics.an introduction to principles and 
aoohictions 

2017 Ligoxygakis Advances in Insect Physiology ,Insect Immunity, Volume 5 

2010 Gray Kamen Essentials of Electromyography  

2014 Dhang Urban Insect Pests 

2016 Veer Herbal Insecticides, Repellents and Biomedicines 

2017 Bhatia Leishmaniassis: biology- control and new 

2012 Sambrook- EF 
Fritsch- Maniatis 

molecular cloning: a laboratory manual 

 

2014 
Ataharul Islam 

Analyzing and Modeling Spatial and Temporal Dynamics of 
Infectious Diseases 

2017 Suarez Applications of regression Models in Epidemiology 

2016 Matwin Challenges in Computational Statistics 

2006 
Marras-Karwowski 

Fundamentals and Assessment Tools for Occupational 
Ergonomics  

2017 
Shumw ay 

Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. 
4/ed 

2017 
Aljanda li 

Multivariate Methods and Forecasting with IBM® SPSS® 
Statistics 

2016 Dixit Examples in Parametric Inference with R 

2017 Islam Analysis of Repeated Measures Data 

2017 
Ahmed 

Big and Complex Data Analysis: Methodologies and 
Applications 

2013 Anthony Morton Statistical Methods for Hospital monitoring with R 

2016 Gabric- Holah Handbook of Hygiene Control in the Food Industry 

2017 De Gruyter  Nano-Safety  

2016 Judea Pearl Casual Inference in statistics 

2017 
Tomasi 

Atmospheric Aerosols: Life Cycles and Effects on Air Quality 
and Climate 

2010 Eleanor Criswell Cram's Introduction to Surface Electromyography 



2015 Nancy Grant 
Harrington Health communication: Theory, Method, and Aplication 

2017 
Cherry 

International Handbook on Adolescent Health and 
Development: The Public Health Response 

2015 Boccia A Systematic Review of Key Issues in Public Health 

2016 Kathleen Bauer Nutrition counseling and Education Skill Development,3e 

2012 Erdman Present Knowledge in Nutrition,10e 

2017 Raymond-Mahan Krause’s food & the Nutrition care Process 

2014 John Erdan Nutritional Modern 

2016 Grodner,  Stump, 
Dorner 

Nutritional foundations and clinical applications: A Nursing 
Approach 

2017 
Shen 

Food Microbiology Laboratory for the Food Science Student: 
A Practical Approach 

2018 Robert Lee Nutritional assessment,7e 

2016 
Li Advances in Time Series Methods and Applications: The A. 

Ian McLeod Festschrift 

2016 Mukho Complex Surveys: Analysis of Categorical Data 

2016 
Fatta-Kassinos 

Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater 
Reuse 

2017 
McNabb Water Resource Management: Sustainability in an Era of 

Climate Change 

2016 
Xi Optimization of Solid Waste Conversion Process and Risk 

Control of Groundwater Pollution 

2017 Kolokytha Sustainable Water Resources Planning and Management 
Under Climate Change 

2017 Santin Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment 
Plants for Operation Improvement 

2016 Zinicovscaia Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters 

2018 
Wagner Freshwater Microplastics: Emerging Environmental 

Contaminants 

2017 
Raffensperger 

Smart Markets for Water Resources: A Manual for 
Implementation 

2017 John M Madden Electrical Safety and the Law 

2018 Ioffe Atom Projects 

 



 

 

 دانشکده پرستاري  کتاب فارسی 

 

 سال نویسنده عنوان کتب
 94 ابولفضل ارجمند 1فیزیولوژی گایتون  ج
 94 ابولفضل ارجمند 2فیزیولوژی گایتون  ج

دکتراحمدرضا  2016چکیده فیزیولوژی گایتون 
 نیاورانی

94 

معاینات بالینی وشرح حال 
 باربارابیتز

 96 ستوده نیا

 92 محمد تقی جغتایی پایھ پزشکیدرسنامھ برترعلوم 
راھنمای جیبی معاینات بالینی 

 2013وگرفتن شرح حال بیتز
 93 قاسمی قربانی

 94 نوبخت اطلس رنگی جیبی بافت شناسی 
 95 والیتی 2016نلسون بیماریھای نوزادان

 95 والیتی 2016نلسون رشد وتکامل
 96 والیتی 2018مبانی طب کودکان نلسون

 96 مسعودنقی زاده یابی بیماری ھای شایعنسخھ نویسی 
ضروریات مراقبت ھای ادغام 

 یافتھ کودک سالم
 96 سونیا آرزومانیانس

کلیدھای تشخیص ودرمان سریع 
 بیماریھا

 96 رامین خدام

تشخیص ودرمان سریع 
 بیماریھای زنان

 96 کارنت

مشاوره رایج درطب داخلی 
 دردوران بارداری

 96 قلم کاری 

 96 علی کربالیی روانپزشکی کاپالنخالصھ 
 96 محمد علی حیدری سالمندی ومراقبت ازسالمندان

تک 2016فیزیولوژی گایتون 
 جلدی

 94 ابوالفضل ارجمند

 96 دکتر فرناز نیکبخت فیزیولوژی برای پرستاران
 96 جمال مجیدپور 1بافت شناسی  راس ج
 96 جمال مجیدپور 2بافت شناسی راس ج

 95 دکترمحمد امین قطعی پزشکیکرم شناسی 
 96 عباس شکور 2018آسیب عمومی رابینز



راھنمای عملی وکاربردی 
جستجوی تخصصی اطالعات 

 درپایگاه

 96 رشا اطلسی

روش ھای آماری درپژوھش 
 مراقبت ھای بھداشتی 

دکترانوشیروان کاظم 
 نژاد

97 

کاربرد درروشھای آماری 
 درعلوم پزشکی 

 97 سودابھ حامدی شھرکی

طرح ھای تحقیق ترکیبی 
 درپرستاری وعلوم سالمت

 91 شارون اندرو

 96 دکترفلورارحیم آقایی راھنمای گام بھ گام نگارش مقالھ
 95 حسین شھدادی روش تحقیق درپرستاری 

آموزش بالینی پرستاری (چالش 
 ھا،روشھا،راھبردھا)

 91 محسن حجت

راھنمای مقالھ نویسی درعلوم 
 پزشکی

 95 شریفیاعظم 

 95 سید محمد غیبی حیات جعبھ ابزارنگارش مقاالت
اصول وفنون عملکرد فرد 

 سیارواسکراب
 96 دکترلیال ساداتی

آشنایی با وسایل وتجھیزات اتاق 
 عمل

 96 فاطمھ قارداشی

اصول مراقبتھای ویژه دراتاق 
 بھبودی

 94 فاطمھ قارداشی

کتاب جامع پرستاری داخلی 
 وجراحی

 97 سمیھ غفاری

اصول مراقبتھای پیشرفتھ دراتاق 
 بھبودی (ریکاوری )

 95 فاطمھ قارداشی

گره ھای جراحی وتکنیک ھای 
 بخیھ

 94 لیالساداتی

مراقبتھای پرستاری درمرحلھ قبل 
 حین وبعد ازجراحی

 95 لیال ساداتی

آشنایی با اصول وتکنیک ھای 
 کنترل درد

 96 میثم حسینی امیری

دربھبود کیفیت نقش معنا درمانی 
 زندگی بیماران سرطانی

 96 اعظم مزروعی

 89 زھره پارسایکتا اصول درمان وریدی
 96 محمد سعید میرزایی تفسیرپیشرفتھ نوارقلب

کتاب جامع دیابت ومراقبت ازپای 
 دیابتی

 93 علی صادقی مقدم

 96 نسرین عالیی کتابچھ تشخیص پرستاری 



 95 فاطمھ بھرام نژاد مراقبت ھای تسکینی پایان حیات
 96 راضیھ سادات حسینی تفسیر تستھای آزمایشگاھی 

ھندبوک معاینھ فیزیکی 
 2017باربارابیتز

 96 لین.اس بیکلی

راھنمای بالینی اصول فنون 
 پرستاری کوزیر

 93 شاکھ خدابخشیان

صفرتاصد تفسیر نوارقلب(تنھا 
 کھ نیازداریم)EKGکتاب 

دکترداریوش حسن 
 زاده

96 

 95 مھدی طالبی مبانی الکتروکاردیوگرافی بالینی
 96 فاطمھ جعفرآقایی راھنمای سریع پرستاررادیولوژی

زخم فشاری (پیشگیری 
آلودگی ھواوحوادث  -ازآلزایمر

 شغلی)

دکترسید مصطفی 
 شوکتی

96 

 97 تانیا مھاجر اصول آموزش بھ بیمار
پرستاری ازبیماران ضربھ مغزی 

 درخانھ
 94 ھاشم رحیمی

 94 ھاشم رحمتی مراقبت ھای پرستاری درمنزل
راھنمای آموزش مددجوبرای 

 مراقبت درمنزل
 91 فطمھ عالیی

راھنمای کامل بارداری (ھفتھ بھ 
 ھفتھ)

 92 سعید یوسفی

 92 دکترمحمد علی سلیمان زندگی باپارکینسون
 94 طاھره برزوئی اخالق درپرستاری

قوانین ومقرارت حرفھ ای دریک 
 نگاه

 97 مھین شاھرخی

 94 حمیده حاج نصیری آمزه ھای قانونی درمامایی
اخالق پرستاری وارتباط حرفھ 

 ای 
 96 دکترمنصوره تجویدی

اخالق حرفھ ای برای مشاغل 
 علوم پزشکی

 96 عزیز شھرکی واحد

 95 دکترشاھرخ علی نیا 2018برونرمفاھیم پایھ
وانی ر –برونرمفاھیم بیوفیزیکی 

 اجتماعی
 97 دکترحسین اسمعیلی

برونرمفاھیم وچالش ھای مراقبت 
 از بیمار

دکترمصطفی شوکتی 
 احمدآبادی

97 

 97 دکترآلیس خاچیان برونراتاق عمل
 97 مرضیھ شبان برونردستگاه تنفس 
 97 مالحت نیکروان مفرد برونر قلب وعروق
 97 صدیقھ عاصمی برونرخون شناسی



زاده  دکترفروزان آتش برونرایمونولوژی
 شوریده

97 

 97 فریبا نصیری زیبا برونرارتوپدی
 97 مریم علیخانی برونرگوارش

 97 دکترناھیددھقان نیری برونرمتابولیسم واندوکرین
دیاردخت  برونرکلیھ ومجاری ادراری

 مسروررودسری
97 

 9 ژیال عابد سعیدی برونرتولید مثل 
 97 دکتراسماعیل شریعت برونرپوست وسوختگی

منصوره علی اصغر  برونرچشم وگوش
 پور

97 

 97 زھرامشتاق برونرمغز واعصاب
دکترمحمد رضا  برونرعفونی واورژانس

 حیدری
97 

دکترطاھره نجفی  ھندبوک برونر 
 قزلجھ

97 

پرستاری کودکان ونگ کودک 
 20151سالم ج

 96 سونیا آرزومانیانس

پرستاری کودکان ونگ کودک 
 20152بیمارج 

 96 آرزومانیانسسونیا 

 DRS  مرورجامع پرستاری
 کودکلن

 96 مھنازشوقی

DRS  مرورجامع بھداشت روان
 DSM –Vبراساس 

 96 دکترحمیدحجتی

داروھای کاربردی 
 درروانپرستاری

 96 حمیدحجتی

آناتومی برای پرستاران با 
 رویکرد بالینی

پرفسورمحمدبربرستان
 ی

96 

 94 یدالھ جنتی 1پرستاری بھداشت روان 
 94 یدالھ جنتی 2پرستاری بھداشت روان 

روانشناسی اجتماعی برای 
 پرستاران

 96 دکترجبارحیدری

-نکات طالیی ارشدداخلی جراحی
 لغات پرتکرار

 95 مجیدصحت

 95 ربابھ ضیغمی کاشانی پرستاری مادران ونوزادان
DRS مرور جامع پرستاری داخلی

 وجراحی
 97 مھدی محمودی

واژه ھای پرکاربردی ترین 
 پرستاری داخلی وجراحی

 97 منصوره عزیزی 



درسنامھ پرستاری بھداشت جامعھ 
 3و2و1

 96 اسحاق ایلدرآبادی

پرستاری سالمت فرد 1لنکستر 
 وخانواده

دکترسیده وحیده 
 حسینی

94 

پرستاری سالمت  2لنکستر 
 جامعھ

دکترسیده وحیده 
 حسینی

95 

پرستاری وبھداشت  3لنکستر
 محیط

وحیده دکترسیده 
 حسینی

96 

 96 دکترعلی منصوری پرستاری وبھداشت محیط
 96 زھرا تذکری  تغذیھ وتغذیھ درمانی درپرستاری 

پرستاری وبھداشت مادران 
 2013ونوزادان

 96 ربابھ ضیغمی کاشانی

اصول مدیریت خدمات پرستاری 
 ومامایی

 95 دکترمحمد رحیمی

 95 طاھره نجفی قزلجھ بررسی وضعیت سالمت
پرستاری بھداشت مادران 

 ونوزادان
 96 ربابھ ضیغمی کاشانی

اصول وفنون پرستاری 
 واحدعملی

 96 بابک روزبھان

اصول وفنون پرستاری طبق 
 سرفصل دروس

 96 آزیتا آریایی نژاد

 94 دکترشاھرخ علی نیا دستنامھ تھویھ مکانیکی
اصول تھویھ مکانیکی برای 

 پرستاران
 97 پروانھ عسکری 

مراقبت ھای جامع پرستاری 
 CCU . ICUدربخش ھای ویژه 

 ودیالیز,

سید مسلم مھدوی 
 شھری

96 

 96 حافظ حیدری  بیوشیمی برای پرستاران 
PDQ مریم کرمی برای مراقبتھای ویژه  
داروی شایع دستنامھ 1000

 دارویی پرستاران
دکترسیدمسلم مھدوی 

 شھری
92 

اصول بھ کارگیری 
 ونتیالتوردرنوزاد

 97 دکترراضیھ سنگسری

راھنمای دارویی پرستاران قلب 
 ccuو

 96 فائزه بابایی اصل

 90 آرزوراستی ایمونولوژی برای پرستاران
فارماکولوژی بالینی برای 

 پرستاران بھ روش الگوریتمی
 96 طالب ،محمودی



جامعھ شناسی ومبانی بھداشت 
 سالمندی

 95 علی صدرالھی

سالمندان خود کارآمدی 
 وپرستاری

 95 سارا ترکانی

محمد علی اسدی  پرستاری سالمندی
 نوقابی

97 

 92 آرزوعبدالھی بھداشت سالمندی
 96 علی صدرالھی روانشناسی سالمندی

نکات کلیدی دکتری آماروپژوھش 
 درپرستاری

 97 حمید حجتی

 95 ثریا قدکپور مفاھیم ونظریھ ھای پرستاری
نظریھ ھا وکاربرد آن 

 درپرستاری
 95 عباس عباس زاده

بھ صورت ECGیادگیری 
 سیستماتیک دریک روز

 94 دکتربھمن راستکار

تازه ھای احیای قلبی ریوی 
2015 

 93 دکترلیلی یکھ فالح

مراقبت ھای پیش بیمارستانی 
 1تروماج 

حمیدرضا ابراھیمی 
 فخار

96 

مراقبت ھای پیش بیمارستانی 
 2تروماج

حمیدرضا ابراھیمی 
 فخار

96 

براورژانس ھای پیش  مروری
 بیمارستانی

 96 مظفر محمدی

مراقبت درتروما(پیش بیمارستانی 
 )1تااورژانس ج 

 93 سیما سادات حجازی

اخالق ومقررات حرفھ ای فوریت 
 ھای پزشکی با تاکید براخالق

 93 عزیزشھرکی واحد

 97 حمیده یزدی مقدم راھنمای ترالی اورژانس
مراقبت ھای پیش 
 بیمارستانی(خاص)

 97 نیره باغچقی

راھنمای کامل داروھای ترالی 
 اورژانس

 95 مھدی رضایی

راھنمای بالینی شیردھی برای 
 پزشکان وپیراپزشکان

 97 لیال امیری فراھانی 

بیماریھای زنان وروش ھای 
 تشخیص آن

 97 میتراصفری

اصول وفنون مامایی وروش 
 کاردر اتاق عمل

 97 زھرا تذکری 



راھنمای بالینی مراقبت ھای اولیھ 
 درعفونت ھای مقاریتی

 94 نسیبھ روزبھ

 94 شایستھ جھانفر درسنامھ اختالالت جنسی 
 96 دکترفائزه جھانپور مراقبت ازنوزادان بیماروسالم

 97 فروغ طالبی  دانش خانواده وجمعیت 
کتاب جامع تست ھای تشخیصی 

 پاگانا
مھتاب جعفرآبادی 

 آشتیانی
97 

 97 یدالھ جنتی  روانپزشکی درمامایی
سالم زیستن با پیشگیری 

آلودگی ھوا وحوادث -ازآلزایمر
 شغلی

 97 فرخنده مھری

مبانی زوج درمانی و خانواده 
 درمانی

 94 علی محمد نظری

بھبود ارتباط جنسی رویکرد حل 
مسئلھ محور برای درمان 

اختالالت جنسی: کتاب کار 
 درمانجو

 94 جان پی وینچز

بھبود ارتباط جنسی: رویکردی 
حل مسئلھ محور برای درمان 

اختالالت جنسی: راھنمای 
پمتخصصین برای کاربست تدابیر 

درمان کارآمد(راھنمای ویژ ی 
 درمانگران)

 94 جان پی ویچنز

چگونھ خانواده ای شاد و سالم 
داشتھ باشیم: آموزش ھفت گام 

مھم برای بھبود روابط میان 
 فردی

 96 بوسانچز 

مشاوره و درمان مسائل زن 
وشوھری مشاوره و روان 

 درمانی برای مشکالت زوج ھا

لین ال النگ،مارک 
 ای یانگ 

96 

 96 علی محمد نظری مبانی زوج و خانواده درمانی 
English for midwifery 

students 
 95 نسرین خاکی

English for nursing 
students2016 

 94 نسرین خاکی

Kaplan &sadock synopsis 
vo11.2 

 

Benjamin J. Sadock 2015 



Kaplan and Sadocks 
Comprehensive Textbook of  

Psychiatry 

Benjamin J. Sadock 2017 

Emergency Nursing at a 
Glance 

 

Holbery Newcombe 2016 

Emergency and Trauma Care 
for Nurses and Paramedics 

 

Ramsden Curtis 2016 

The Midwifes Labour and 
Birth Handbook 

Chapman Charles 2018 

High& risk Pregnancy 
Management options  

David K james ma 
md 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 سال  نویسنده/مترجم عنوان

 1396 حائري روحانی فرهنگ جامع پزشکی 

 1396 اسدي  نوقابی درسنامه جامع پرستاري (خالصه دروس)

 1396 عابدینی کودك سالم 2016مراقبتهاي پرستاري کودکان ونگ

 1396 عابدینی بیمار کودك 2016ونگ کودکان پرستاري مراقبتهاي

 1395 اسدي نوقابی 2015اصول و مهارتهاي پرستاري تایلور

 1397 وصلی مفاهیم پایه در پرستاري

 1397 کوشان مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

 1397 ثنایی الکترولیت/شوك/سرطاندرد/آب و 

 1397 شهسواري مراقبت پرستاري اتاق عمل

 1397 شیري تنفس و تبادالت گازي

 1397 پورشعبان قلب و عروق

 1397 جاللی نیا خون

 1397 زارع-شهسواري ایمونولوژي/آلرژي/ایدز

 1397 زندي ارتوپدي

 1397 دهقان نیري گوارش

 1397 نریمانی-محمدي کبد/غدد/مجاري صفراوي/دیابت

 1397 شریعت کلیه و مجاري ادراري

 1397 پران-عزیزي تولید مثل و بیماریهاي پستان

 1397 شیري پوست و سوختگی

 1397 محبی چشم و گوش

 1397 پورشعبان مغز و اعصاب

 1397 اسمعیلی عفونی/اورژانس/بحران

 1392 حسن امیربیگی اصول بهداشت محیط

 1390 کارگر محیطکلیات بهداشت 

 1388 ابطهی   10minuteمراقبت هاي کودکان بیمارستانی

 1394 ابطهی 10minuteبیماري هاي شایع کودکان

 1397 حائري روحانی 2016خالصه فیزیولوژي پزشکی گایتون
 1396 گلچینی جامع آناتومی مرور

 97 تیبهش رضایی، اکبري، پزشکی علوم آموزش در پژوهش نامه واژه

درپایگاههاي  اطالعات تخصصی جستجو کاربردي و علمی راهنماي
 عملی اطالعاتی

 97 اطلسی

 97 حیدري نژاد، کاظم مونرو بهداشتی پژوهش مراقبتهاي در آماري شهاي رو

 96 صولتی آقایی، رحیم مقاله نگارش گام به گام راهنماي

 سالمت علوم در ابزارسازي مبانی
 سایر و بادي فنیا، شري

 96 همکاران



 96 مزروعی سبدانی سرطانی بیماران کیفیت زندگی بهبود در درمانی معنا نقش

 96 نصرآبادي نصراله، بالینی پزشکی کاربردي راهنماي

 97 نیا علی پایه مفاهیم: 1 جلد

 97 سعیدي عابد اسمعیلی، اجتماعی روانی و بیوفیزیکی مفاهیم:2 جلد

 97 احمدآباد شوکتی بیمار از مراقبت شهاي چال و مفاهیم: 3 جلد

 97 خاچیان آلیس عمل اتاق: 4 جلد

 97 لطیفی شبان، تنفس عملکرد و گازي تبادالت:  5 جلد

 97 امینی مفرد، روان نیک عروق و قلب: 6 جلد

 97 عاصمی صدیقه شناسی خون: 7 جلد

 97 رضایی ، شوریده زاده آتش ایمونولوژي: 8 جلد

 97 زیبا نصیري فریبا ارتوپدي: 9 جلد

 97 عالیخانی مریم گوارش:  10 جلد

 97 نیري دهقان ناهید اندوکرین و متابولیک کارکرد:  11 جلد

 97 رودسري مسرور ادراري سیستم و کلیه عفونت:  12 جلد

 97 زندي عابدسعیدي، مثل تولید:  13 جلد

 97 وثوقی نمادي شریعت، سوختگی و پوست:  14 جلد

 97 صغرپور علی ا گوش و چشم:  15 جلد

 97 مشتاق زهرا اعصاب و مغز:  16 جلد

 97 محمدعلیها حیدري، اورژانس و عفونی:  17 جلد

 97 زینعلی قزلجه، نجفی 2018 سودارث و جراحی برونر داخلی پرستاري بالینی دستنامه

 97 عزیزي جراحی-پرستاري داخلی هاي واژه پرکاربردترین

 96 همکاران و بدر فرهاد جراحی و داخلی پرستاري بالینی همراه

 94 ن زاده دهقا روزبهان، پرستاري فنون و اصول

 97 نوقانی اسدي شهري، مهدي ویژه بخشهاي در پرستاري جامع هاي مراقبت

 96 اناوجی پرستو احسانی، پرستاري دانش در و علم ي فلسفه بر اي مقدمه

 96 موسوي محمودي، طالب، گلی الگوریتمی روش پرستاران به براي بالینی فارماکولوژي

 94 حجتی صفدریان، مدرس تربیت ارشد پرستاري نهاي آزمو مجموعه

 96 نجفی بهاره دهقانی، پرستاري نکات پرکاربردترین

 96 همکاران و کدیور ملیحه نئوفکس ازنوزادان مراقبت در دارویی راهنماي

 96 دهقانی شعیب داروها پرکاربردترین

 97 همکاران و ي پور مطور پرستاران براي داروها بالینی راهنماي

 97 شهري مهدوي مسلم سید پرستاران دارویی دستنامه شایع داروي 000

 96 لزگی امیر پزشکی علوم ارشد زبان جامع درسنامه

 96 منش جعفري محمودي، خاص شرایط در ها فوریت

 97 خاکی نسرین جنتی، یداله مامایی در پزشکی روان

 97 طالبی فروغ جمعیت و خانواده دانش



 97 امیري حسینی درد کنترل تکنیکهاي و اصول با آشنایی

 1394 رضائی تشریح عمومی کالبدشناسی انسانی

 1397 اعضاي هیات علمی 2017ترجمه کامل مراقبت هاي ویژه فینک

 1396 حیدري داروهاي کاربردي در روانپزشکی

 1396 امین زاده راهنماي دارویی خانواده کاملترین کتاب مرجع دارویی

 1396 پاالر نسخه نویسی همراه بیماري ها ودرمان

 1397 عزیزي :مفاهیم پایه1جلد

 1397 اکبري،پاشایی ثابت :مفاهیم بیوفیزیکی،فرآیند پرستاري،سالمندي2جلد

 1397 موسوي،شالی،آقا حسینی :درد،الکترولیت،شوك،سرطان و ...3جلد

 1397 سادات :بیماریهاي عضالنی اسکلتی(ارتوپدي)4جلد

 1397 مجیدي :ایمنی،ایدز،آلرژي و روماتولوژي5جلد

 1397 هومانی،جعفرمنش :گوارش6جلد

 1397 ابوطالبی،وثوقی :بیماریهاي کلیه و مجاري ادراري7جلد

 1397 اعضاهیات علمی :تولید مثل،بیماریهاي تناسلی و پستان8جلد

 1397 جعفري،محمودي :بیماریهاي قلب و عروق9جلد

 1397 نیک روان مفرد،کاشانی :تنفس و تبادالت گازي10جلد

 1397 مطوري پور،علیزاده :بیماریهاي خون11جلد

 1397 روز بهان :غدد،کبد و اختالالت متابولیکی12جلد

 1397 بخشی :اتاق عمل13جلد

 1397 پاشایی،جمشیدي اعصاب:بیماریهاي 14جلد

 1397 دوستی،محمدي :بیماریهاي پوست و سوختگی15جلد

 1397 عسگریان،رضایی،نایبی :بیماریهاي چشم و گوش16جلد

 1397 شجاعی،نوغانی :بیماریهاي عفونی،اورژانس و بالیا17جلد

 1397 اساتید هیات علمی 1(مفاهیم،فرآیندهاو تمرینات)ج 2018اصول پرستاري کوزیر

 1397 اساتید هیات علمی 2(مفاهیم،فرآیندهاو تمرینات)ج 2018اصول پرستاري کوزیر

 1397 اساتید هیات علمی 3(مفاهیم،فرآیندهاو تمرینات)ج 2018اصول پرستاري کوزیر

 1397 اساتید هیات علمی 4(مفاهیم،فرآیندهاو تمرینات)ج 2018اصول پرستاري کوزیر

 1397 اساتید هیات علمی 5(مفاهیم،فرآیندهاو تمرینات)ج 2018اصول پرستاري کوزیر

 1397 اساتید هیات علمی   2017جلدي مراقبت هاي ویژه پرستاري تالن7ترجمه کامل 

 1395 اعضاي هیات علمی درسنامه جامع پرستاري جلد اول (با متد الگوریتمی)

 1395 علمیاعضاي هیات  درسنامه جامع پرستاري جلد دوم (با متد الگوریتمی)

تشخیص،مراقبت و مهارتهاي پرستاري در بیماریهاي داخلی و 
 جراحی

 نیکروان مفرد
1396 

 1397 نیکروان مفرد ارائه شده توسط ناندا IIتشخیص هاي پرستاري تاکسونومی 

 1396 نیکروان مفرد ICUمراقبتهاي ویژه در 

 1396 جعفري درسنامه پرستاري کودکان 2015خالصه ونگ



   

 بیمارستان بوعلی 
سال  عنوان کتاب

 نشر
  نویسنده

Asian Blepharoplasty and the Eyelid Crease 2016 William Pai-Dei chen  
Colour Atlas of Ophtathalmic Plastic Surgery  2018 A.G.Tyers,  
Otolaryngology Cases the University of 
Cincinnati Clinical Portfolio 

2018 Myles L.Pensak  

Urodynamics Made Easy 2019 Christofer R. Chapple 

Minimal Access Skull Base Surgery Open and 
Endoscopic Assisted Approaches 

2016  

Lookingbill and Marks Principles of Dermatology 2019 James G.Marks  
Plotkins  Vaccines 2018 Stanley A.Plotkin,  
Clinical Immunology Principles and Practice 2019 Robert R.Rich 
Feigin and Cherrs Textbook of Pediatric 
Infectious Diseases  

2019 James D.Cherry Gail .  

 1397 صادقی در نوزادان و کودکان CPRکتاب جامع 

CPR 1397 نیکروان مفرد در بالغین 

 1396 حیدري داروهاي کاربردي در روانپزشکی

 1396 فراهانی الکمن-فیپس-جراحی) برونر–مفاهیم پرستاري (داخلی 

 1397 ناظمیان واژه نامه پرستاري و مامایی

 1396 عباسی اختصارات رایج در پرستاري

 1396 رحیمی تکنیک هاي عملی ویژه پرستاران بخش اطفال

 1397 باقري داروهاي ترالی اورژانس

 1397 پروانه وار نوزادان

  طباطبایی روش ها و تجزیه و تحلیل آمار زیستی

 1396 آریان پور فرهنگ دوسویه فراگیر
 هامایاك آوادیس DSM5راهنماي تشخیصی و آماري اختالل هاي روانی 

 یانس
1396 

 1396 براهنی زمینه روانشناسی هیلگارد
 1397 روشنایی اطالعات جامع داروهاي رسمی ایران و جهان

 1395 نظامی/وحید دستگردي هفت پیکر
 1393 جالل الدین همایی مولوي نامه

 1396 سادات اخالق اسالمی
 1391 حیاتی دستنامه پایگاههاي اطالعاتی

 1393 کتس/محسنی تخصصیمرجع شناسی عمومی و 
 1396 نصیري تاریخ تحلیلی صدر اسالم

Varcarolis's foundations of psychiatric mental 
health nursing,8e 2018 Margaret Halter 

2018 

Wong's Essentials of pediatric nursing,10e 2017 Marilyn 
Hockenberry 

2017 

E.Book        2017 روشنایی اطالعات جامع داروهاي رسمی ایران و جهان 
2018 



Fetal &Neonatal Hematology Oncology and 
Immunology  

2017  

Nelson Textbook of Pediatrics 2016 Robert M.Kliegman  
Clinical Rounds in Endocrinology : Volume 2 – 

Pediatric Endocrinology  
2016 Anil Bhansali  

Sleepy or Sleepless Clinical Approach to the 
Sleep Patient  

2015  

Oxford Textbook of Cognitive Neurology and 
Dementia  

2016 Masud Husain,  

Electromyography and Neuromuscular Disorders 
: Clinical – Electectrophysiologic Correlations  

2013 David C preton  

Atlas of Growth and Endocrine Disorders in Children 2018 Prisca Colaco 
Continuous EEG Monitoring Principles and Practice 2017 Aatifm.Husain 
The Integrated Nervous System A Systematic 
Diagnostic Case – Based Approach 

2018 Hendelman,Walter  

Multiple Sclerosis Methods and Protocols  2016 Robert Weissert 
Neuromuscular Disease Case Studies Queen Square 2017 Hadi Mahji  
Neurommune Pharmacology  c.1.c.2 2017 Tsuneya Lkezu  

Andrews Disease of the skin  2018  
Illustrated Manual of Clinical Evoked Potentials  2018 Husain,Aatif 
Clinical Assessment of the Autonomic Nervous 
System  

2017 Iwase Satoshi  

Critical Findings in Neuroradiology  2016 Nunes Renato Hoffman 
Neuromuscular Ultrasound 2011 Francis O. Walker,  
Case – Based Diagnosis and Management of 
Headache Disorders  

2105 
 

Aksel Siva  

Moffets Pediatric Infectious Diseases : A 
Problem – Oriented Approach  

2017 Fisher 

Anesthesia in High – Risk Patients  2018 Jean – Luc Fellahi. 
Case Review in Ophthalmology  2018  

Pediatric Dicising Making 
 

2018  

Nelson Essential  2019  
Osce in Neonatology : A Guide Book  2018  
Thyroid Diseases in Childhood : Recent Advances 
From Basic Science Clinical Practice  

2015 Gianni Bona.  

Volpes Neurology of the Newborn c.1 v.1.c.1.v.2 2018 Joseph j. Volpe 
Ackerman Surgical Patology  2018  
Roubins Basic Patology  2018  
Teextbook of Diabetics 2017  
Swaiman Pediatric Neurology 2017  
Anesthesiology Self Assesment  2017  
Stoelting Anestesia co –Exictig  2018  
Brain Tumor Imaging 2016  
Marrow diagnostic Imaging  2018  
Caffy Pediatric ……logy 2018  
Avery Diseases of the Newborn  2018  
Dermatology Blognia  2018  
Habif  Skin Disease 2018  

 

 

 



 بیمارستان بوعلی کتاب فارسی 

ناشر/  کتاب عنوان
 نویسنده

 سال
 نشر

پرستاری داخلی جراحی برونرو سودارث  
جلد   2018مفاھیم پایھ در پرستاری  

 اول 

 1397 پروانھ وصلی

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
بیوفیزیکی و روانی اجتماعی مفاھیم 

 درپرستاری

 1397 محسن کوشان

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
درد آب و الکترولیت /شوک/سرطانو 

 مراقبتھای پایان عمر 

 1397 سحر دباغی

برونر و سودارث  جراحی داخلی پرستاری
مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی جلد 

 2017اتاق عمل  4

 1397 ھومن شھسواری

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 جلد پنجم 2018تنفس و تبادالت گازی 

 1397 حسین شیری

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 بیماریھای قلب و عروق جلد ششم

معصومھ ذاکری 
 مقدم

1397 

برونر و سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 جلد ھفتم  2018بیماریھای خون 

جاللی سیده فاطمھ 
 نیا

1397 

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 ایمونولوژی آلرژی ایدز و روماتولوژی

 1397 ھومن شھسواری

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 ارتوپدی چلد نھم

 1397 میترا زندی

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 جلد دھم 2018عملکرد ھضمی وگوارش 

 1397 ناھید دھقان نیری

برونرو ثودارث  جراحی داخلی پرستاری
 چاقی /کبد/غدد/مجاری صفراوی /دیابت 

 1397 بتول محمدی

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 کلیھ و مجاری ادراری جلد دوازدھم 

 1397 اسماعیل شریعت

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 عملکرد تولید مثل و بیماریھای پستان 

 1397 عزیزیفرنوش 

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 جلد چھاردھم  2018پوست و سوختگی 

 1397 مریم شیری

برونر و سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 چشم و گوش جلد پانزدھم

 1397 زینب محبی

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 عفونی /اورژانس/ بحران / جلد ھفدھم 

 1397 رقیھ اسماعیلی

برونرو سودارث  جراحی داخلی پرستاری
 16جلد  2018بیماریھای مغز و اعصاب 

 1397 مھسا پور شعبان

راھنمای جیبی تستھای تشخیصی 
 آزمایشگاھی  برونر

  

 1395  بیماریھای چشم و گوش  2016نلسون 
بیماریھای روانپزشکی و  2016نلسون 

 اختالالت یادگیری  (سھ نسخھ )
 1396 فاطمھ دستمالچی

بیماریھای ریھ ھمراه با  2016نلسون 
 سواالت ارتقا و بورد  کودکان (ریھ) 

مرتضی معدنی 
 ثانی

1395 



فارماکولوژی برای پرستاران 
 {تیمورزاده}

 1392 کیان نوروزی

مرجع کامل داروھای ژنریک ایران با 
 اقدامات پرستاری

 1397 علی اسدالھی امین

بیف تشخیص و درمان بیماریھای پوست ھ
2018  

  

راھنمای جیبی کاربرد داروھای ژنریک 
 ایران  (خدام )

 1397 رامین خدام

 

 

 

 بیمارستان زارع کتاب فارسی 

تعداد 
 نسخ

 عنوان کتاب   نویسنده / مترجم

احمدي دکتر خلیلی، دکتر 2 شایع یهاي بیمار نسخه نویسی   

دوم ویرایش  

همکاران و شعبانی دکتر 3 براساس بالینی هاي نمونه با پزشکی روان آموزش    
DSM-5  1395 ------  

فخرایی دکتر/ مالهی یاتام، 1  

 

قطبی دو اختالل  

-بیمار)  و پزشک درمانگر، براي عملی (راهنماي
1394 

 
 و جزایري دکتر/ ژولین 1

 همکاران

پزشکی روان داروهاي جامع راهنماي  

1396--دوازدهم  ویرایش --روان  بر مؤثر مواد و  

2 
 

 و فراهانی دکتر/ لیبرمن
 همکاران

1396  --پزشکی روان بازتوانی درسنامه  

 دانشگاه نپزشکی روا استادان 10
ایران پزشکی علوم هاي  

 -رفتاري    علوم و بالینی پزشکی روان درسنامه
   1396چاپ —ویرایش دوم

باشد )   DSM-5 اگر بر اساس ) 
بهارلو غفار 1 1395 ---اعتیاد بشناسی سب   

اجتماعی) -روانی -زیستی (تحلیل  

هاشمی جاللی، دکتر 1 خوشمزه مغز   

مواد مصرف سوء شناختی روان درمان راهنماي  



1395 
شاملو دکتر 2  DSM- 5 براساس روانپزشکی فوریتهاي  

1396  --دوم  ویراست  
 

1 

نوقابی کُرد دکتر   1396  --خِرد  نشناسی روا 

 نجل دکتر پور، صباغی/ کاوانا 1
 رحیم

آگاهی هاي نظریه  

  1396—امروز مغزپژوهی و ذهن فلسفه در

حمید دکتر 2     1396 -----کودك مرضی نشناسی روا   
 DSM-5  براساس 

 و پور شمسی دکتر/  دیویسون 2
 همکاران

13ویرایش  –جلدي)  2 روانی( شناسی آسیب  
اساس بر ( اگر DSM-5 1397 ---باشد)    

 
1 

 دکتر صابري، مهندس/ ریسو
 جزایري

1396 --اینیاگرام  اساس بر شخصیت انواع  

 
1 

همکاران و ترخان دکتر 1396 --دین  نشناسی روا بر اي مقدمه   

1 
 

فاضلی/ شاپیرو آموزش براي روش 101   

1396  --کودکان به اجتماعی تهاي مهار  

 هفتم، چاپ نژاد، عقیلی دکتر 1
 وزیري

2-1شغلی جلد  یهاي بیمار و کار طب  

 

1 
 

 و پور علی دکتر/ کاالت
 همکاران

دو  –) 12( ویراست 1397 –زیستی  نشناسی روا
 جلدي

 
2 
 

علیلو محمود دکتر 1392  -بندرگشتالت آزمون   

–  
 
 

2 
 
 

نسب حسینی/ مارنات  

 

1396  --روانشناختی سنجش دستنامۀ  

1 
 

کرامتی دکتر/  دویج نورمن 1394 ---دهد  می تغییر را خود که مغزي   

 
 درمانگري شناختی رفتاري اختالل هاي تیک  اکاتر / دکتر دانش ... 1

کردکندي امامی/ دیلتز 2  
 

  NLP با  لسازي مد      
 



توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده  گهارت / امیري 1
 درمانی

محمدخانی دکتر/ توما 2  
 

 

هیجان به پرداختن  

 براي هایی رفتاري تکنیک شناختی درمان در
 بالینگران

1396 
 

رستمی فیاضی،/ گیلبرت 1  
 

درمانی رابطۀ  

رفتاري و شناختی هاي درمان در  

 
اورنگ/ شاور 1  

 

روایتی درمانی مواجهه  

 استرسی هاي اختالل براي مدت کوتاه درمانی روش
  1396----زا     آسیب

زرگر دکتر 2  

 
 

PTSD سانحه  از پس روانی فشار اختالل   

1396 اول چاپ  

تهرانی فراهتی، دکتر/ روشان 1  
 

براي رفتاري شناختی درمان  

1396  ---فصلی عاطفی اختالل  

فرجی/ رفائلی 1 1396  --درمانی  واره طرح تندآموز   

 
 و هریس آگاه دکتر/ بک 1

 همکاران

وزن کاهش براي بک درمانگري شناخت  

همکاران و اندوز دکتر/ لیهی 2 1396  --درمانی   شناخت در مقاومت   

 
مراجعان هیجانی مشکالت با برخورد موحد 1  

1396  ---زندگی  براي سازي آماده در  

 حمیدپور، دکتر/ کی مک 1
 میرزابیگ

فردي بین مشکالت از رهایی  

1394--تعهد  و پذیرش بر مبتنی درمان  

 
راجی/ کی مک 1 1396 --دیالکتیک  رفتاردرمانی روزنگار   

 
فرد صمدانی محمد دکتر 1  

 

1390   ----آزاري پیر  

 
کشمیري/ والسر 1 1396  --هوشیار  همسران   



 و زاده دکترسلطانی/ ویلیامز 1
 همکاران

افسردگی درمان در آگاهی توجه کاربرد  

1396  --برهانید  مزمن غمگینی از را خود  

 مشاوره با کودك با روش بازي درمانی گلدارد / ارجمندي  2
 
 

کچویی/ پوالك 1 نشینی هم   

1396   ---آگاهی  توجه بر مبتنی درمانی روان  

نونهال/ کالرك 1 غمگینی بندهاي از رهایی   

 ---  1396 مؤثر راهبرد 80  

نسب ارجمندي/ چاپمن 2 دیالکتیکی درمانی رفتار تکنیکهاي   

1396  --اضطرابی اختالالت با مقابله براي  

1  
صمیمی هدایتی،/ فارل  

1396  --ه درمانی وار طرح بالینی راهنماي  
 
 

پورسمر/ فارل 1 گروهی درمانی طرحواره   

1396 --مرزي   شخصیت اختالل براي  

 امامی، دکتر/ کویست بلوم 1
زاده یوسف  

با برخورد در الزم مهارتهاي  

1396 -ناسازگار  کودکان  
 

 امیري دکتر/ آرمسترانگ 1
دژدار مجد،  

1396 --کودکان  رفتاري مشکالت درمان  

دوست میهن دکتر 1 خواندن اختالل   

1396 --درمان  و تشخیص عملی راهنماي  

آقاخانی/ اپشتین 1 ه جو ستیز نوجوان و کودك با برخورد   
1396  --خالقانه روش و تکنیک 55   

رحیمیان نصیري،/ الغنی کی 1 اوتیسم با مدرسه تا خانه از   
 --آمیز موفقیت آموزش براي عملی راهکارهاي

1396 
 دکتر نسب، ارجمندي/ کالینز 1

 آقایی

خشم هیوالي چگونه  

  1396  --بگذاریم  گرسنه را خود

 ارجمندي ینژاد، خلیل/ کالینز 1
 نسب

اضطراب هیوالي چگونه  

1396  ---بگذاریم  گرسنه را خود  



مایکل فیرست /دکتر رضاعی ،  2
 فروقی 

 

  DSM براساس  افتراقی تشخیص   

نابدل دکتر 1 1396  ---خرد  یا عشق با گزینی همسر   

 
نادري موزیري،/ اسنایدر 1   1396  -زناشویی  ن شکنی پیما از رهایی 

 معظی نژاد، عبیسی دکتر/ لویت 1
 یفر

   1396   ---جدرمانی زو در رایج هاي چالش

 

 شهیدي، دکتر/ فاندرهارست 1
 حلمی

تسخیرشده خود  

1396  --مزمن  تروماي درمان و ساختاري تجربۀ  

 
 خلیقی دکتر/ هورویتز 1

 سیگارودي

1390  --استرس  به پاسخ مهاي سندر درمان  

 

ساسانی/ ویات 2 یالوم نظارت با ندرمانی روا  : 

1396  --مورد  سه گزارش  

 
ساسانی/ ویات 1  

 
 

شده فراموش کودك جستجوي در  

1396  --خویش  خویشتنِ در کاوشی  

رزاقی دکتر 1 توانمندسازي و مراقبت   

1395  --خانه  از دور کودکان  

حبیبی دکتر/ اندرسن 1 شناختی روان بهبود   

روانی مزمن یهاي بیمار توانبخشی  

1396  --نگر  مثبت نشناسی روا رویکرد با  

 
پورسمر/ کرگر 1   1393--مرزي   شخصیت اختالل بیمار با مدارا 

سبزواري کیانی، دکتر/ وردن 1 سوگ درمان و مشاوره   

بالینی، شناسان روان براي مرجع کتاب  

  1396–مشاوران  و پزشکان روان

به شناختی پذیري آسیب الرن آلوي/رحیم یوسفی 1  

  1396 –هیجانی  هاي اختالل

لشکري/ رُثبام 1 روحی ضربه تجربه از زندگی نجات   

1396  --کار   کتاب  



 کیانی، دکتر/ دورزن 1
 جمشیدیان

شادکامی جستجوي و ندرمانی روا  

1396  --وجودي انداز چشم برمبناي  

 
 انصاري، نخستین دکتر/ شفرد 1

دورباطی دکترنقدي  

 

  1393 –مغزي  سکتۀ به مبتالیان نبخشی توا

 

ینسب ارجمند/ پیتمن 1 1396  --کنید  بازسازي را خود مضطرب مغز   

 
محمدصاد/ کی مک 1 1396  --اضطراب  اي دقیقه 30 درمان   

 
پور فتحی دکتر 1  

 
 

  1396  -کودکان  طب در تب بر مروري
 

 

همکاران و قارونی دکتر 2  
 

 

قارونی الکتروکاردیوگرافی اطلس  

1396  --هشتم  ویرایش      

سردابی دکتر 1 و باز و اسید بالینی فیزیولوژي   

الکترولیتی اختالالت  

 
 زنان سالمت خدمات دفتر 1

 امریکا، بهداشت وزارت
 نیکوگفتار، دکتر ترجمه
زاده خواجه  

زنان سالمت جامع راهنماي  

 

یقارون دکتر: نظر زیر ساباتین، 1   ،6 ویراست 7201 ماساچوست داخلی طب دستنامه 

 نیک دکتر زاده، حسن دکتر 1
 خو

 

ناشنوا کودکان نبخشی توا  

1396  --والدین  و درمانگران جامع راهنماي  

 
مدرسی دکتر/ نوسبوم 1 2016 تامپسون ژنتیک پزشکی   

هشتم ویرایش  
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نسخه    

7 
نسخه   

کوشان محسن 2روان  بهداشت – پرستاري روان   
 

2017بیوشیمی بالینی دیویدسون  دیویدسون 1  

2017میکروبیولوژي پزشکی  دیویدسون 1  

 کودکان در تزریقات کلی اصول گودرزي 1
 بزرگساالن

2017ایمونوپاتولوژي ایمونولوژي و  دیویدسون 1  

فر مهشید بابک 1 ساده زبان به مکانیکی تهویه   

کوشان فورتیناش محسن 1 فورتیناش پرستاري مراقبتی روان طرحهاي   

 ادرار و دیگر مایعات بدن  دیویدسون 1
پور بصام 1 پرستاران براي بالینی ومعاینات بررسی   

نوقابی تایلور اسدي 1  کار روشهاي پرستاري مهارتهاي و اصول 
2و  1ج -تایلور  

الملوك اشرف 1 پرستاري بالینی مهارتهاي و علمی اصول   

نژاد متقی--کاتزونگ  1 جلد  کاتزونگ بالینی و پایه فارماکولوژي 
1  

نژاد متقی--کاتزونگ  1 جلد  کاتزونگ بالینی و پایه فارماکولوژي 
2   

درد مدیریت فاطمه محسنی 1  

1  ICD – 10 ( 2016 )  
3 VOL  

 
 نقیب مجید سید 1

غزلی زادهشاهین  

 در بارداري بهبود براي اي تغذیه رازهاي
نابارور زوجین  

زاده نقیب مجید سید 1 مردان باروري بهبود براي خوراکی رازهاي   
 

نژاد حیدر مسعود 1  بیماریهاي از پیشگیري در تغذیه نقش 
استخوان و مفاصل  

-اشتراوسنیري-کوربین 1
اسماعیلی-موحدي  

 هاي رویه و ها شیوه(کیفی تحقیق اصول
کوربین) تئوري گراندد توسعه  

 



پرستاري داخلی جراحی برونر و   1
  1جلد  -مفاهیم پایه   – 2018سودارث

 و برونر جراحی داخلی پرستاري  1
 -  بیوفیزیکی  مفاهیم – 2018سودارث

2 جلد  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
جلد  -آب و الکترولیت  – 2018سودارث

3  
 و برونر جراحی داخلی پرستاري 

 جلد -مراقبت پرستاري  – 2018سودارث
4 

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
 -تنفس و تبادالت گازي – 2018سودارث

5 جلد  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
6 جلد -  قلب و عروق  – 2018سودارث  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
 جلد -  بیماریهاي خون  – 2018سودارث

7 
 و برونر جراحی داخلی پرستاري 

8 جلد -ایمونولوژي  – 2018سودارث  
 و برونر جراحی داخلی پرستاري 

9 جلد -ارتوپدي  – 2018سودارث  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
   10جلد  -گوارش – 2018سودارث

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
11 جلد -کبد و غدد  – 2018سودارث  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
12 جلد -کلیه و ... – 2018سودارث  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
 -  عملکرد تولید مثل – 2018سودارث

13 جلد  



 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
 -پوست و سوختگی  – 2018سودارث

14 جلد  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
 جلد -  چشم وگوش – 2018سودارث

15 
 و برونر جراحی داخلی پرستاري 

 جلد -مغز و اعصاب  – 2018سودارث
61  

 و برونر جراحی داخلی پرستاري 
 -  عفونی و اورژانس – 2018سودارث

71 جلد  

  

 

 

 

 

 

 عنوان کتاب   نویسنده / مترجم

  یوسف مهدي پور 
. 

جلد اول  -با رویکردي به روش کد گذاري  ICD-10  
 آشنایی 

  یوسف مهدي پور 
. 

جلد دوم   -با رویکردي به روش کد گذاري  ICD-10  
 آشنایی 

 داده پردازي بهداشتی  حمید مقدسی 

مفاهیم  -سیستم هاي اطالعاتی مدیریت  صدوقی 
 ساختاري توسعه و ارزیابی 

 
 رضا صفدري 

 
 

 سیستمهاي اطالعات سالمت الکترونیک 



 
 فرهنگ اصطالحات پزشکی  حمید مقدسی 

 
مقدسی حمید  کیفیت اطالعات در مراقبت بهداشتی  

 

 

 

 بیمارستان زارع کتاب التین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سال نویسنده عنوان کتاب        
 چاپ 

Psychotherapy for Immigrant Youth 
 

Patel 2016 

Complication in Anesthesia 
 

Fleisher … 2018 

Comprehensive Textbook of Psychotherapy Consoli 
 

2016 

Psychiatry Test Preparation and Review Manual -
3ED. 

Spiegel 2017 

Short Oxford Textbook of Psychiatry- 7 ED. 
 

Harrison 2018 

Substance Use Disorders : A Guide for the Primary 
Care Provide  

Milhorn  2018 

The Medical Basis of Psychiatry – 4ED. 
 

Fatemi 2016 

Structured Clinical Interview for the DSM -5 
Alternative Model for Personality Disorders ( Scid 
-5- Ampd ) Module 1 : level of Personality 
Functioning   

BENDER … 2018 

Structured Clinical Interview for the DSM -5 
Alternative Model for Personality Disorders ( Scid 
-5- Ampd ) Module 11 :  Personality Traits 

SKODOL … 2018 

Structured Clinical Interview for the DSM -5 
Alternative Model for Personality Disorders ( Scid 
-5- Ampd ) Module 111 : Personality Disordes 

FIRST … 2018 

The Am. Psychiatric Association Publishing 
Textbook of Psychopharmacology 
 

SCHATZBER
G 

2017 

DSM-5 Casebook  and Treatment Guide for Child 
Mental Health  

Galanter… 2017 

Addiction Medicine  
 

Saunders 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavioral Addictions DSM-5 and Beyond  
 

Nancy Petry 2016 

e-Mental Health  Mucic 2016 

Sport  Psychiatry  
 

Currie 2016 

Study Guide for the Psychiatry Board Examination  
 
 

Muskin 2016 

Casebook  for DSM-5 tm : Diagnosis and 
Treatment Planning   

Ventura 2016 

The Art and Science of Brief Psychotherapies : A 
Practitioner Guide  

Dewan 2018 

Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric 
drug treatment 

Sadock, 
Benjamin J. 

2018 

Prescribers Guidr : Stahls Essential 
Psychopharmacology  

Stahl 2017 

Kaufman;s Clinical Neurology  for Psychiatrists   Kaufman 2017 
Sabiston  Text book of Surgery    20 ED. 

 دو نسخھ خریداری شد
Townsend 2017 

Geriatric  Telepsychiatry : A Clinician Guide  Srinivasan 2017 
Evidence- Based Herbal and Nutritional Treatment 
for Anxiety  in Psychiatric DIS. 

Camfiel 2017 

Medical Management of Psychotropic Side Effects Annam 2017 

Opioid Dependence : A Clinical and Epidemiologic 
Approach 

McANAL 2018 

Burn care : Rescue , Resusciation , …. Hultman 2017 
Burn care : Reconstruction , …. Hultman 2017 
Atlas of human Anatomy Netter 2019 

The Harriet Lane Handbook 
International  Edition – ED--21 

Hopkins 2018 

Nelson Essentials of pediatrics 
International  Edition – ED--7 

Marcdante 
&… 

2014 

Eyelid and Periorbital Surgery  Conder 2016 
Total Burn Care 

شد خریداری نسخھ دو  
Herndon 2017 

Clinical Manual of Psychopharmacology In the 
Medically ILL  

  

Massachusetts General Hospital Handbook of 
General Hospital Psychiatry  -- 7 ED.  68 

Sten….  2018 

Prescriber Guide stahl 2018 



 

 

 

 

 

 بیمارستان فاطمھ زھرا کتاب التین 

 
 عنوان نویسنده سال
2018 Otto,catherine 1.Otto,textbook of clinical 

echocardiography th 6ed 
2019 Zips.libby 2.Branwald cardiovascular 

medicine 
2017 Maleki,majid 3.Maleki color atlas of 

cardiology challenging 
cases 

2019 Solomon ,scotte 4.Essential 
echocardiography 

  5.Cardiology board review 
2017 Alizadeh,abolfath 6.Comprehensive textbook 

of electrocardiography 
2017 Eidem ,benjamin 7.Pediatric cardiology 

board review 
2017 Mehta,ashwine 8.Update in interventional 

cardiology 
2017 Bayes de luna,antoni 9.Clinical arrhythmology 
2018 Grech,ever 10.Peractica lintervention 

cardiology 
2018 Mukherjee,debabrata 11.Cardiovascular 

catherization and 
intervention 

  12.Myocardial infaction      
2018 Georgel,bakris 13Hypertension 
2018 ragosta 14.Textbook of clinical 

hemodynamics 
 cd 15.Board training classes 



 cd 16.Osce course and exam 
review 

 
2017 

 
Nishath,quater 

 
17.The Washington manual  
of echocardiogheraphy  

2016 Shirely,jones 18.ECG notes 
2018 Levine,glenn 19.Cardiology secrets 
  20.Ct and mri 
 cd 21.Heart sound 
2018 Selection article 22.The new england 
2018 Boehmeke, thomas 23.Poket atlas of 

echocardiogeraphy 
2018 Fan,fang 24.Cytopathology review 
2018 Goldberg , ary 25.Goldbergs clinical 

electrocardiogeraphy a 
simplified approach  

2017 Luthra,atul 26.Echo made easy  
2018 Maleki,majid 27.Color atlas of cardiology 

challenging cases  
2017 Mc person,richard 28.Henrys clinical diagnosis 

and manegment by 
labrotory methodes 

2017 Kumar mondal 
,santosh 

29.Manual of histological 
techniqes 

2016 Herrmann,ken 30.Radioguided surgery 
2018 morton 31.The interventional 

cardiac catheterization 
handbook  

2017 Varghese,anitha 32.Cases in structural 
cardiac intervention  

2019 Sellke,frank 33.Atlas of cardiac surgical 
techniques 

2017 Balaji,seshadri 34.Cardiac arrhythmias in 
adults with congenital 
heart dieases 

2018 Grech,everb 35.Practical interventional 
cardiology  



2017 Shenasa ,mohammad 36.ECG masters collection 
favorite 

2018 Ramdas,pai 37.Cardiology board review  
2018 Gatzoulis,michaeal 38.Diagnosis and 

manegment of adult 
congenital heart dieases 

2015 Gera,rani 39.Step by step pediatric 
echocardiography 

2014 Treves,ted 40.Pediatric nuclear 
medicine and nuclear 
imaging  

2018 Bezerra,hiram 41.OCT made easy 
2016 Chatterjee,kanu 42.Common problem in 

cardiology  
2018 Miller,john  43.Case studies in clinical 

cardiac elctrophysiology 
2017 Mohan,  harsh 44.practical pathology 
2017 Stouffer, george 45.Cardiovacular 

hemodynamics for the clinician  
2016 Rimington,helen 46.Echocardiography a 

practical guide for reporting 
and interpretation 

2017 Bahargava,kartileeya 47.Practical cardiac 
electrophysiology 

2019 Solomon,scott 48.Essential echocardiography 
2017 Dabbagh,ali 49.Congenital heart dieases in 

pediatric and adult patients 
2018 Fogoros,richard 50.Fogoros electrophysiology 

testing  
2018 Ragosta,michaeal 51.Textbook clinical 

hemodynamics 
2018 Samadi ,habib 52.Interventional cardiology 
2015 Capucci,alessandro 53.Clinical cases in cardiology 

guide to learning and practice  
2017 Dangas,gorge 54.Iinterventional cardiology 
2018 Kern,morton 55.Hemodynamic rounds 
2017 Higgins,john 56.Clinical question cardiology 
2016 Klein, george 57.Strategic for ecg arrhythmia  
2017 Hesselink,jolienn 58.pregnancy and congenital 

heart dieases  



مجید, کیاور 1390  عروقی قلبی ای ار ام.1 
مجید, کیاور 1392  قلبی انژیوگرافی در تی سی.2 

 عروقی
ابراھیم, پور نعمتی 1396  و انژیوگرافی تفسیر اموزش.3 

 قلب کاتتریسم
مریم, بحرینی 1396  بیماران در الکتروکاردیوگرافی.4 

 ویژه مراقبت بخش در اورژانس
  برانوالد قلب بیماریھای .5  مھدی, نعمتی 1392

زھرا,راھنورد 1397  .بھداشت محیط6 
 النکستر               

زھرا,راھنورد 1397 .سالمت فرد خانواده 7 
 النکستر        

  النکستر .سالمت جامعھ8 راھنورد,زھرا 1397
2018.برونر 9 مقصودی,زھرا 1397  
.بیماریھای روان10 زارعی پور,علی 1396  
.داروھای ژنریک ایران11 سامی,پوران 1397  
برونر 2018 .ھندبوک12 بدیعی,محمود 1397  
سی پی ار 2015.کتاب جامع 13 عسکری,محمد رضا 1395  
.درسنامھ مامایی مایلز 14 اکبری,راضیھ 1395  
.بررسی وضعیت سالمت15 رھنورد,زھرا 1396  
.پنومونی وابستھ بھ ونتیالتور16 معراجی,محمود 1396  
.فرھنگ پزشکی17 میرزایی,سھیل 1396  
.ھاریسون 18 قاسمی,ھاشم 1397  
.اسیب شناسی پایھ رابینز 19 قربانی,پیمان 1396  
.ایمونولوژی ھنری20 رییسی,وحید 1396  
.خون ھنری21 علیزاده,شعبان 1396  
.میکروبشناسی ھنری22 مردانھ,جالل 1396  
ھنری .ادرار و دیگر مایعات بدن23 صالحی,مھرداد 1396  
.بیوشیمی بالینی ھنری 24 نجفی,محمد 1396  
  پاگانا .تست تشخیصی25 ابریشمی,فاطمھ 1396
. تکنیک و تشخیص 26 طیبی,بھنوش 1396

 ازمایشگاھی
.اطلس جامع انتقال خون27 فاطمی,احمد 1396  
.معاینات بالینی باربارابیتز28 قارونی,منوچھر 1396  
   امری .اصول ژنتیک29 اھنی,علی 1396
ال تی.میکروبیولوژی عملی ام 30 مالک نژاد,پرویز 1396  
.ھماتولوژی و بانک خون ام ال 40 موسوی,ھادی 1396

 تی 



.کنترل کیفی در ازمایشگاه 41 شمس,محمود 1396
 ھماتولوژی 

.تنھا کتاب ای کی جی کھ بھ ان 42 قارونی,منوچھر 1395
 نیاز دارید

.خواندن فوری الکتروکاردیو 43 موال,ارش 1395
 گرام

.رادیوبیولوژی برای 44 مھدی پور ,لطفعلی 1396
 رادیولوژیستھا 

.اطلس مریل 45 چنگیزی ,وحید 1394  
 .مبانی مراقبت ویژه46 بوذری,بھنام 1396

  ماساچوست
.اورژانسھای پیش بیمارستانی 47  1395

 تروما
  ابوالعباس .ایمونولوژی48 ابراھیمی,مرضیھ 1397
 .الکتروکاردیوگرافی در بیماران49 بحرینی ,مریم 1396

 اورژانس
انوش, دھنادی 1395 مسیلھ الکتروکاردیو  150. 50 

 گرافی 
. نکات کلیدی در جراحی قلب 51 رییسی,کمال 1396  
.تفسیر اسان پرتو نگاری قفسھ 52 دانش,ھاشم 1396

 سینھ
.تفسیر تصاویر اشعھ ایکس 53 فیضی,علی 1396

 شکم
.تفسیر رادیوگرافی اندام و 54 تابنده,محمود 1396

فقرات در اورژانسستون   
.درمان شناختی رفتاری 55 حلمی,زھرا 1396

 اضطراب در کودکان
.مشکالت جنسی56 صفاری نیا ,مجید 1395  
.چیرگی بر اختالل وسواس57 قدیری,حسین 1396  
.ده روش برای اموزش مھارت 58 فاضلی,صدیقھ 1396

 اجتماعی بھ کودکان
نامھ.نگارش مقالھ و پایان 59 حبیبی,رضا 1396  
.راھنمای کاربردی شناختی 60 طھماسبی,امیر حسین 1396

 رفتاری تغییر عادت 
.اطلس الکترو کاردیوگرافی 61 قارونی,منوچھر 1396  
.کتاب مرجع مراقبت پرستاری 62 عسکری,محمد رضا 1396  
.اصول بیھوشی میلر63 فخاری,داریوش 1397  
.بیھوشی و بیماریھای ھمراه64 عباسی,محمد 1396  



.تکنولوژی جراحی توراکس65 ساداتی,مجید 1396  
.بھداشت روان 66 کوشان,محسن 1396  
.محاسبات دارویی برای 67 زمانی,محمد 1396

 پرستاران
.پرستاری و بھداشت محیط68 ابراھیمی,نیره 1396  
.تفسیر ازمایشات کاربردی برای 70 واثق,فاطمھ 1396

 دنشجویان مامایی
.دستنامھ راھبردی در پرستاری71 دانا,نیره 1396  
.بانک سواالت پرستاری72 غفاری,فاطمھ 1396  
. تست تشخیصی واالش73 رضایی,میترا 1397  
.مراقبت ویژه در پرستاری تالن74 اسماعیل زاده,فاطمھ 1396  
. اسکی قلب75 ملکی ,علیزاده 1396  
.اطلس جیبی التروکاردیوگرافی76 مجلسی,مسعود 1396  
.اطلس اناتومی نتر77 موسوی,محبوبھ 1396  

 

 دانشکده دندانپزشکی کتاب فارسی والتین  

 

 

 

  95 مرضیھ علی خاصی ... پروتزھای ثابت دندانی نوین (دو جلدی)
صفورا قدسی % مرضیھ علی خاصی %  پروتزھای ایمپلنت دندانی(دو جلدی)

 ساسان رسایی پور
94  

  85 خدیجھ مینا % حمیدرضا پاکشیر درمانھای متحرک ارتودنسی جلد دومنکات کاربردی در 
  91 نسیم تقوی اطلس رنگی آسیب شناسی دھان

  95 مسعود سیفی ... سفالومتری کاربردی در ارتودنسی
درمان ارتودنسی کودکان دارای ناھنجاری کالس دو دستھ یک با 

 دندانھای منظم
  88 ھدایتی % فرغ امیرآبادیزھره 

  96 محمد بھناز ... [و دیگران] )2(جلد  2017اصول و تکنیک ھای رایج ارتودنسی گریبر 
صدیقھ شیخ زاده % نفیسھ رحمانی % شیوا  2015زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا 

 شیوایی
96  

  88 مھرداد لطف آذر اطلس جراحی ھای پیبشرفتھ ایمپلنت
  96 ساسان ھمایون % رحای قویزی اصول و مبانی کاربردی در ساخت پروتز کامل

تکنیک ھای زیبایی در پروتز ثابت آنالیز زیبایی و بازسازی با 
 رویکرد سیستماتیک

  95 محمد ابراھیمی ساروی ...

  96 اسماعیل پورداور % ساناز شریفی صورت؛ ضایعات استخوانیتشخیص افتراقی ضایعات دھان، فک و 
  Taylor 96 صورتی تیلور -خالصھ پروتزھای فکی 

  93 ساسان رسایی پور % صفورا قدسی اکلوژن در دندانپزشکی ایمپلنت
دانستنی ھای ضروری در باره بیماری ھای پریودنتال لثھ و ایمپلنت 

 دندانیھای 
  87 غالمعلی غالمی % ھادی غالمی

مجموعھ سواالت تفکیکی درمان پروتزھای بیماران بی دندان زرب 
2013 

Zarb 93  

  87 غالمعلی غالمی ایمپلنت در دندانپزشکی عمومی



تا طرح لبخند ، داوسن  TMJخالصھ کتاب اکلوژن فانکشنال از 
2007 

Dawson 95  

CDR  چکیده مراجع دندانپزشکی پریودنتولوژی بالینی کارانزا
2015 

  94 ندا مسلمی % محدثھ حیدری

  96 مک دونالد 2016خالصھ دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 
  95 امیررضا ھندی % مھران فالح جای خالصھ کتاب پروتز ھای پارسیل متحرک کلینیک استوارت

سید امیرحسین میرھاشمی % حجت درویش  کاربرد االستیک در ارتودنسی
 پور

94  

  95 بھرمان درمان ھای زودھنگام ارتودنسی
  92 زرب خالصھ کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان

  91 پروفیت 1جلد  213ارتودنسی معاصر پروفیت 
  91 پروفیت 2جلد  213ارتودنسی معاصر پروفیت 

سید جالل پورھاشمی % محمدعلی دولت  رویکردی نوین در دندانپزشکی
 آبادی

94  

 7اصو ل و تفسیر رادیولوژی دھان وایت فارو ویرایش 
 
 

  96 استوارت سی وایت % میشل جی فارو

Oral and maxillofacial surgery (3 vol.)  Raumond 2018  
Fundamentals of periodontal instrumentation & 
advanced root instrumentation 

Gehrig 2017  

Maxillofacial imaging  Larheim 2017  
Handbook of tooth morphology a carving Vashnavi Vedam % Ganapatyhy 2017  
MCQ in implant dentistry Al-Juboory 2016  
Top score for the radiology boards Weissman 2018  
Fundamentals of Oral histology and physiology Hand % Frank 2014  
Orban’s oral histology & embryology Bllaskar % Komar 2015  
Color atlas of dental medicine periodontology Wolf % Klaus % Rateitschak   
Behavior management in dentistry for children Wright % Kupietzky 2014  
Burket’s Oral medicine  Glick 2015  
Craig’s restorative dental materials Sakaguchi % Ferracane % Powers   
Essentials of Orthognathic surgery Reyneke 2010  
Color atlas of oral disease diagnosis and treatment Laskaris 2017  
Atlas of complex orthodontics Nanda 2017  
Successful local anesthesia Reader 2017  
Nonsurgical periodontal therapy Roncati 2017  
Oral radiology principles and interpretation White % Pharoah 2014  
Diagnostic imaging oral and maxillofacial (2 vol) Tamimi 2017  
Diagnistic imaging head and neck (2 vol) Hamilton 2017  
Pathways of the pulp. 11th ed. (2 vol) Hargreaves % Berman 2016  
Dental materials at a glance. 2nd ed. Von Fraunhofer 2013  
Little and Fallace dental management of the 
medically compromised patient. 9th ed. 

Little % Miller % Rhodus 2018  

Atlas of oral and maxillofacial radiology Koong 2017  
Dental radiography principles and techniques. 5th 
ed. 

Iannucci % Howerton 2017  

 

 بیمارستان رازي کتاب التین  

 

 



year editor Title ردیف 
2018 Sean c sweetman Martindale the complete drug 1 
2017 C.Eichenwald The Harriet lane handbook 2 

 The Johns Hopkins  Textbook of family medicine 3 
2018 Hattison Principles internal Medicine 4 
2016  Antibiotic and Antifungal therapies 5 

2019  Pediatrics Morning Report : Beyond 6 
2018 Ralph D.Feigin Feigin  T.B of Pediatric Infectious 7 
2016  Case Files Pediatrice 8 

2016  Pediatric Secrets  9 

2017  Drug in Pregnancy & Lactation 10 

2018  Global Virology II-HIV and Neuro 11 

2017 Cloherty Esh/Manual of Neonatal Care Cloherty 12 
2017  Tintinallis Emerg mannal  13 

2018  CNS Infections: A clinical Approach 14 

2019 Karen J. 
Marcdante Essentials of Pediatrics  15 

2018  Taxtbook medical Surgical Nursing 16 

 



 ازي کتاب فارسی بیمارستان ر

year editor Title ردیف 
 1 درمان) –ارولوژي و نفرولوژي (دارو  سیمین دشتی خویدکی 

 2 درمان) –عفونی (دارو  حسین خلیلی 

 3 درمان) -مسمومیت ها (دارو  

 4 اطالعات جامع داروهاي رسمی ایران و جهان  یزدان روشنایی 

 5 کامل داروییداروهاي ژنریک ایران کتاب جامع و   

2018 Peterlioby BraunWald Heart Disease  6 
2019 Kasper Haeeison principles of internal Medicine 7 
2018  Clinical procedures in Emergency 8 

2018  Aver’s Diseases of the newborn 9 

2019 Karen J.Macdante Nelson Essential pediatrics 10 
2017 Bengamin j.Sadoc Kaplan and sadock comprehensive texthook 

of psychiatric 
11 

2019  Epidemiology beyond the basic  12 

2019 Netter Netter atlas of human Anatomy 13 
2017  ICD 10 Cm guidelines  14 

2018 Mitchell,Adam Grays surface Anatomy and…. 15 
2018  International Trauma Life support…. 16 

2017  ICD9 cm 17 

2017  ICD 10 Guidelines  18 

2018 Habif Habif skin Diagnosis 19 
2018 William D Jams Andrews Diseases of the skin 20 

 
  



 

 سال انتشار نویسنده عنوان ردیف

1 OSCE  1396 ندا حاتمی بیماري هاي عفونی 
 1396 لیال امینی )2016و سیسیل  2015گوارش (براساس هاریسون  2
 1396 لیال امینی  2015اندوکرین براساس هاریسون  3
 1396 هوارد ویلبر جونز چهار جلدي 2016جراحی زنان تلیند  4
 1396 هوارد ویلبر جونز چکیده جراحی زنان تلیند با متد الگوریتمی 5
 1397 سجاد حسن زاده آمادگی آزمون صالحیت بالینی  6
 1396 افسانه دهبزرگی مروري تشریحی به سواالت امتحان ... طب اورژانس 7
 1396 افسانه دهبزرگی قطب علوم پزشکی کشور 10آزمون ارتقاء  8
 1396 عنایت اله نژادگشتی پانصد پرسش و پاسخ در طب اورژانس 9
 1396 داریوش ابطحی ویژه ...بیهوشی و مراقبتهاي  10
 1397 روزن، ام. والن مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس (ارتوپدي) 11
 1396 روزن، ام. والن مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس (تظاهرات اصلی) 12
 1396 روزن، ام. والن مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس (گوارش) 13
 1396 والز، رن ام دانشنامه طب اورژانس هماتولوژي و  انکولوژي  14
 1397 والز، رن ام مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس (زنان) 15
 1397 ژل ال. ونسان ترجمه کامل فصول منتخب مراقبتهاي ویژه کلینیک  16
 1396 اهار باربارا پیشرفته  CPRراهنماي  17
 1396 هارتیز، روبرتا ال بیهوشی و بیماریهاي همراه  18
 1396 حامد عبدالهی ICUمجموعه پرسشها ... بیهوشی و فوق تخصصی  19
 1397 صالح شهسواري مجموعه پرسش هاي آزمون هاي پیش کارورزي 20

 
 
 

  



 

 سال انتشار نویسنده عنوان ردیف

 1396 مهدي مرادي 96مجموعه پرسش هاي آزمون پیش کارورزي شهریور  21
 1396 جمشید اردونی 96پرسش ها و پاسخ هاي تشریحی ... بیهوشی  22
 1397 لیال لطف الهی عوامل اتیولوژیک بیماري هاي عفونی ... 23
 1395 زهرا دوستی مروري بر مباحث مندل 24
 1397 عارفه بابازاده  96مجموعه پرسشها و پاسخ ها ... عفونی  25
 1396 سعداله یگانه دوست  2015فاناروف چکیده  26
 1397 راضیه تقی زاده سروستانی تشخیص و درمان بیماریهاي شایع اطفال 27
 1397 جیمز، آر. رابرتس 2019مباحث منتخب هجز  28
 1396 زینب یاسین 95مجموعه پرسش ها ... عفونی  29
 1396 افسانه دهبزرگی مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس تروما 30
 1397 امین کومار آسیب شناسی پایه عمومی 31
 1396 جواد مینویی فر عفونی OSCEآزمون آمادگی  32
 1397 ترجمه بهنام ثبوتی مبانی طب کودکان نلسون  33
 1396 بیکلی، سیل اس معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 34
 1396 پاردوناكمانوئل ،  2018مبانی بیهوشی میلر  35
،  2، 1پرستاري بزرگساالن و سالمندان برونر سودارث جلد  36

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،
16 ،17 

 مینکل، جنیس

1397 

 1397 اردالن، لیندا 2018مراقبتهاي ویژه پرستاري کالن  37
 1397  2018بزرگساالن و سالمندان هندبوك  38
 1396  اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماري ها ...اصول  39
 1396  تهویه مکانیکی در نوزادان  40
 1396  تهویه مکانیکی 41

 
 
 
 
 

 تعداد نسخه تعداد عنوان موضوع ردیف



 - - کتاب هاي التین اورجینال 1

 17 16 کتاب هاي التین افست 2

 194 84 کتاب هاي فارسی 3

 22 22 سایر منابع خریداري شده  4

   مبلغ کل خرید کتابها 5

 
 

 

 بیمارستان امام کتاب فارسی 

 

 عنوان نویسنده سال تعداد نسخه

 2018ایمونولوژي سلولی مولکولی ابوالعباس  دکتر ابوالحسنی 1396 4

4 1397 - 
، 2018ترجمه کامل برونر و سودارث 

 جلدي 17

1 1396 
اعضای ھیئت علمی دانشکده 

،اصفھان، ھای پرستاری 
 اراک، یزد

 جلدي 2درسنامه جامع پرستاري ، 

 نرگس اسکندی  1395 2
نشانه شناسی و معاینه بالینی براي دانشجویان 

 مامایی 
 جلدي)2سرولوژي و ایمونولوژي کاربردي ( بھنام قلعھ نویی 1396 3
 93) /چاپ2بیماري هاي انگلی در ایران (جلد اسماعیل صائبی  1393 2
 2018بیهوشی و بیماریهاي همراه  ترجمھ داریوش ابطحی  1396 4
 درسنامه جامع پرستاري ( بانک سواالت) احمدعلی اسدی نوقابی  1396 1
 2019مبانی طب کودکان نلسون  علی اکبر والیتی  1397 4

 زھرا عابدینی  1396 3
درسنامه مراقبتهاي پرستاري کودکان ونگ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     کودك سالم                                                                                                                    

 زھرا عابدینی  1396 3
درسنامه مراقبتهاي پرستاري کودکان ونگ    

 کودك بیمار
 داخلی  OSCE ادهحسن ز 1396 3



 مهارتهاي بالینی براي دانشجویان پزشکی  شفیعی پور 1396 3
1 2018 Josef E. Fischer Fischer`s Mastery of surgery  
2 2018 Scat Current Emergency medicine  

2 2018 David James High- Risk Pregnancy management 
Options 

2 2018 aminoff Clinical Neurology lange Aminoff 

1 2018 Vaughan Vaughan& Asbury`s General 
ophthalmology  

4 2018 Rosai & Ackerman Rosai & Ackerman`s surgical pathology  

4 2018 Roberts Roberts and Hedges emergency 
medicine  

2 2018 Hochberg Rheumatology 
2 2018 Shield Shield`s General thoracic surgery  

1 2018 Kathryn Foucar Diagnostic pathology : blood and bone 
Marrow 

1 2018 Dina Mody Diagnostic pathology :Cytopathology 
3 2017 Gray Gray`s Basic Anatomy,2e 

2 2018 C. Keith Stone Current diagnosis and treatment 
emergency medicine  

3 2018 Irwin and Rippe Irwin and Rippe`s intensive care 
medicine ,8e  

4 2017 p. Marino Marino`s the little ICU Book  
4 2018 Miller Miller`s Anesthesia Review ,3e 
1 2018 Habif Skin Disease: Diagnosis and treatment  

2 2015 Mathisen Master Techniques in surgery : thoracic 
surgery  

2 2018 Shackelford Shackelford`s surgery of the Alimentary 
tract ,8e 

2 2017 Sabiston 
Sabiston textbook of surgery : the 
iological Basis of Modern surgical 
practice ,20e  

2 2018 , K. Mattox, Moree Trauma . 8e  

2 2018 Braunwald Braunwald`s Heart Disease: A textbook 
of Cardiovascular Medicine , 11e  

1 2018 Osborn Osborn`s Brain, 2e  

2 2018 Hoffman Hematology : Basic principles and 
practice ,7e,  

2 2018 Harrison Harrison`s Hematology and oncology , 
3e  

2 2018 Harrison Harrison`s Cardiovascular Medicine , 
3e  

2 2018 Harrison Harrison`s Endocrinology , 4e   

2 2018 Harrison Harrison`s principles of Internal 
Medicine , 19e  

2 2018 Caffey Caffey`s pediatric Diagnostic Imaging , 
13e 

3 2018 Rumack Diagnostic Ultrasound , 5e  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=C.+Keith+Stone&search-alias=books&field-author=C.+Keith+Stone&sort=relevancerank


2 2018 Sandra L. Hagen-
Ansert Textbook of Diagnostic Sonography  

2 2018 Fleischer AC Fleischer`s Sonography in obstetrics 
and Gynecology , 8e  

2 2018 katzung Basic and Clinical Pharmacology, 14e   

1 2018 Alison Brayfield Martindale: The complete drug 
reference, 39e 

2 2018 Nelson Nelson Essentials of pediatrics , 8e  

2 2016 w.E.prentice Rehabilitation Techniques for sport 
medicine and Athletic Training /. 6th  

3 2017 American College ACSM`s Guideline for Exercise Testing 
and Prescription  

2 2018 Andreoli and 
Carpenter 

Andreoli and Carpenter`s cicel 
Essentials of Medicine ,9e 

1 2016 L. DeBruyne Nutrition and Died Therapy  
          

 دانشکده پرستاري آمل 

 

N Title Author Year 

1 Henrich's Principles and Practice of 
Dialysis 

Edgar V. Lerma, 
Matthew R. Weir 

2017 

2 Krause’s food & The Nutrition Care 
Process 

L. kathleen Mahan, 
Janice L. Raymond 

2017 

3 
 

Nutrition Essentials for Nursing Practice, 
International Edition 

Susan Dudek 2018 

4 Theoretical nursing: development and 
progress 

Afaf Ibrahim Meleis 2018 

5 Professional Nursing: Concepts & 
Challenges 

Beth Perry Black 2017 

6 Roberts and Hedges’ Clinical Procedures 
in Emergency Medicine and Acute Care 

James R. Roberts 2019 

7 Middle Range Theories: ,Application to 
Nursing Research and Practice 

Sandra Peterson, 
Timothy S. Bredow 

2017 

8 ICD-O WHO 
 

2016 

9 Williams Obstetrics F. Cunningham… 
 

2018 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Alison+Brayfield&search-alias=books&field-author=Alison+Brayfield&sort=relevancerank


 

 عنوان نویسنده سال 
درسنامه جامع پیش بیمارستانی اورژانس با رو  ملیسا الکساندر، ریجارد بل 1395

جلدي) 2یکرد استدالل بالینی (  
 اطلس بافت شناسی عباس شکور... 1393
 الگوریتم هاي زنان و مامایی بهرام قاضی جهانی 1396
بهداشت مادر و کودك با رویکرد بهداشت  آزاده زنوزي 1396

 باروري
 خواندن سریع الکتروکاردیوگرام  جیوون/  بهرام قاضی جهانی 1388
 مروري بر مباحث بهداشت بهرام قاضی جهانی 1396
سالمت اطالعات آوريفن درسنامه نسیم اصالنی 1394  
جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397

 چیور
 مفاهیم پایه 

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 عفونی و اورژانس

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 ایمونولوژي

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 اتاق عمل

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 چشم و گوش

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 تولید مثل

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 تبادالت گازي و عملکرد تنفس

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 مغز و اعصاب

ال. هینکل، کري اچ. جنیس  1397
 چیور

 قلب و عروق

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 گوارش

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 عفونت کلیه و سیستم ادراري

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 کارکرد متابولیک و اندوکرین

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

مراقبت از بیمارمفاهیم و چالش هاي   

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 پوست و سوختگی



جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 ارتوپدي

جنیس ال. هینکل، کري اچ.  1397
 چیور

 خون شناسی

2018سودارث  –برونر  1397  دستنامه بالینی پرستاري داخلی جراحی 
 مرور جامع پرستاري داخلی و جراحی  سمیه غفاري... 1397
...نیا شریف سید حمید 1396 سالمت علوم در ابزارسازي مبانی    
) دوم جلد( راس شناسی بافت  ت: جمال مجیدپور 1396

 اختصاصی
حق  اکبر علی چهرئی، علی 1395

 دوست
پزشکی علوم پژوهش هاي در آماري آنالیز  

درمان عوارض پوستی  راهنماي تشخیص و شعله ابراهیم پور 1396
 داروها

1و  2کلیات پزشکی  منیر نوبهار، عباسعلی وفایی 1396  
محمدرضا عسگري، محسن  1396

 سلیمانی
 کتاب مرجع مراقبت پرستاري ویژه در بخش...

 مولتی بوك تک یاخته شناسی مجید دوستی... 1397
معاینه، تشخیص و مراقبت هاي پرستاري در  عفت شیخ بهاءالدین زاده 1394

NICU 
 کمک هاي اولیه در مناطق دورافتاده هوارد دي. بکر... 1390
 تدوین راهنماهاي بالینی: رویکرد بومی سازي صدیقه خنجري... 1395
 آموزش به والدین در بیماري هاي شایع کودکان نغمه رزاقی، زهره پوراسماعیل 1394
طاره غازیانیسعید شهراز،  1396  دستنامه جامع داروهاي رسمی ایران: ایران فارما 
    ABGتفسیر آسان گازهاي خون شریانی لین ام. هنسی، آالن چی جاپ 1395
 روان شناسی خانواده محسن شکوهی یکتا... 1396
 ناتوانی هاي یادگیري  محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند 1395
هاي برقراري ارتباط با بیمارانمهارت  جاناتان سیلورمن... 1395  
 جرأت ورزي مکس آ. ایگرت 1395
 من کیستم؟ روش هاي موثر براي خودشناسی فیلیپ برنارد 1395
 مثبت اندیشی و مثبت گرایی سوزان کویلیام 1395
 هوش هیجانی دانیل گلمن 1396
الرنس جی. گریم، پائول آر.  1396

 یارنولد
چندمتغیريخواندن و فهمیدن انواع آمار   

مجموعه سواالت آزمون کارشناسی ارشد  نیما پورغالم... 1397
 پرستاري

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  افسانه ده بزرگی... 1396
2018اورژانس کاردینال روزن   

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  افسانه ده بزرگی... 1396
2018اورژانس تروما روزن   

بنائی...محسن  1396 مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  
2018اورژانس (هماتولوژي و انکولوژي) روزن   



مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  محسن بنائی...                 1397
2018اورژانس (زنان) روزن   

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  --- 1397
2018اورژانس (ریه) روزن   

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  --- 1397
2018اورژانس (گوارش) روزن   

مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب  --- 1397
2018اورژانس (ارتوپدي) روزن   

 مبانی اداره راه هوایی در بخش اورژانس کوروش احمدي... 1396
 تب و شیوه هاي کنترل آن محمدصادق رضایی... 1396
2018میلر  اصول بیهوشی --- 1397  
ده بزرگی... افسانه 1395  )2طب اورژانس (جلد    OSCEآمادگی    
2015چکیده فاناروف  سعداله یگانه دوست 1396  
 درسنامه بیماري هاي پوست حسین مرتضوي... 1395
 مروري بر تهویه غیرتهاجمی فشار مثبت بشارت رحیمی 1395
تهویه مکانیکیتفسیر منحنی هاي تنفسی در  نگار سجادیان 1392  
2019مباحث منتخب هجز  --- 1397  
سواالت بورد و ارتقاي داخلی با پاسخ تشریحی  محمد طاهر، سمیرا شیرزاد... 1393

1392تیر و شهریور   
 آمادگی آزمون صالحیت هاي بالینی سجاد حسن زاده... 1397
 دانشنامه پزشکی پدیده سهیل میرزایی 1393
 تغذیه و مولتیپل اسکلروزیس سماء بیطرفان... 1394
 بافت شناسی  ملیحه نوبخت 1396
 مروري بر مشاوره هاي رایج در دروان بارداري مرضیه قلمکاري 1396
مبانی بافت شناسی از دیدگاه بیولوژي سلولی،  ملیحه نوبخت... 1396

 مولکولی و پاتولوژي
(جیبی)اطلس رنگی بافت شناسی  ملیحه نوبخت، فاطمه مرادي 1396  
 آمار سید حمید شریف نیا... 1397
 زخم حامد بصیر غفوري... 1391
2015هاریسون  1396  بیماري هاي مغز و اعصاب 
2016نلسون  1395  بیماري هاي رشد و تکامل 
2016 نلسون 1395  دارودرمانی 
2016 نلسون 1396  بیماري هاي تغذیه 
2016 نلسون 1397 ورزشیبیماري هاي ارتوپدي و طب    
9201 نلسون 1397  مبانی طب کودکان نلسون 
2016 نلسون 1397  بیماري هاي قلب و عروق 

 
 

اورژانس طب جیبی اطلس ت: محمدمهدي غیرتیان 1396  
پرست وجدان 1397  مروري سریع بر تغییر نوار قلب   
ترور -کاتزونگ  1397 2018کاتزونگ  بالینی و پایه فارماکولوژي   



جلدي) 2(   
2018فیزیولوژي برن و لوي  سید علی حائري روحانی 1397  
2015بیوشیمی مصور هارپر  ت: پروین پاساالر... 1397  
 2(  لودیش مولکولی و سلولی شناسی زیست ت: جواد محمدنژاد اروق... 1392

6201جلدي)  
بهداشت هوا و روشهاي مبارزه با آالینده ها  حسن امیربیگی... 1382

 (محیطی و صنعتی)
2017هنري دیویدسون  1397  آزمایشگاه بالینی  

 
2017هنري دیویدسون  1395  خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون 
2017هنري دیویدسون  1395  ادرار و دیگر مایعات بدن 
2017هنري دیویدسون  1397  ایمونولوژي و ایمونوپاتولوژي  
2017هنري دیویدسون  1395  میکروب شناسی پزشکی 
 فیزیولوژي براي پرستاري و مامائی علی راستگار فرج زاده 1394
 ویروس یونیک جالل مردانه 1396
 باکتري یونیک جالل مردانه 1397
 اطلس توصیفی آناتومی دورلند/ گري ت: رضا شیرازي 1393
2015اطلس جیبی آناتومی مور  ت: رضا شیرازي 1394  
2015اطلس جیبی آناتومی روهن  ت: رضا شیرازي 1395  
2018ایمونولوژي سلولی و مولکولی ابوالعباس  ناظر: امیر زرگر 1396  
2017اصول ژنتیک پزشکی امري  ت: محمدتقی اکبري 1396  
2017خالصه ژنتیک پزشکی امري  ت: محمدتقی اکبري 1397  
جلدي) 2اصول بیوشیمی لنینجر ( ت: پروین پاساالر 1397  

2017استاد  5  
فتح اله ت: علی اکبر پور 1394 مفاهیم پایه و کاربردي بانک خون و طب انتقال  

 خون
96مجموعه سواالت علوم آزمایشگاهی مرداد  جالل مردانه 1396  
جراحی -خالصه جامع دروس پرستاري داخلی  ندا ثنایی  1397  
 بررسی و معاینات بالینی براي پرستاران شیوا بصام پور 1397
عملکردي براي پرستارانتحقیق  طاهره طوالبی 1396  
 اصول و فنون پرستاري پوتر و پري اساتید دانشگاه تهران 1393
2018سودارث  -برونر 1397  مفاهیم پایه در پرستاري 
2018سودارث  -برونر 1397  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی 
2018سودارث  -برونر 1397  درد/ آب و الکترولیت/ شوك... 
2018سودارث  -برونر 1397  مراقبت پرستاري اتاق عمل 
2018سودارث  -برونر 1397  تنفس و تبادالت گازي 
2018سودارث  -برونر 1397  قلب و عروق 
2018سودارث  -برونر 1397  خون 
2018سودارث  -برونر 1397  ایمونولوژي/ آلرژي/ایدز 
2018سودارث  -برونر 1397  ارتوپدي 
2018سودارث  -برونر 1397  گوارش 



2018سودارث  -برونر 1397  کبد/ غدد/ مجاري صفراوي... 
2018سودارث  -برونر 1397  کلیه و مجاري ادراري 
2018سودارث  -برونر 1397  تولید مثل و پستان 
2018سودارث  -برونر 1397  پوست و سوختگی 
2018سودارث  -برونر 1397  چشم و گوش 
2018سودارث  -برونر 1397  مغز و اعصاب 
2018سودارث  -برونر 1397  عفونی/ اورژانس/ بحران 
2018آسیب شناسی پایه عمومی رابینز  ناظر: مسلم بهادري 1397  
2018آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز  ناظر: مسلم بهادري 1397  

پاپ اسمیر (طبق آخرین تغییرات بتسدا  سهیال امینی مقدم ---
2014(  

 بیماري هاي متابولیک  یوسف شفقتی 1396
2016ضروریات هماتولوژي هافبراند  ت: علی ملکی 1395  
 تشخیص و درمان بیماري هاي پوست هبیف ت: پروین منصوري 1397
 اخالق در پرستاري فاطمه هاشمی... 1390
 اخالق پزشکی صدیقه ابراهیمی... 1396
کم خونی و مروري بر  کامل شمارش تفسیر سهیال زارعی فر 1392

 خونی ها
راهنماي عملی انجام تحقیقات براي پژوهشگران  سید محمدجواد علوي 1393

 علوم پزشکی و سالمت
: بالینی هاي رشته براي آزمایشگاه ضروریات حبیب اله گل فشان 1382

 پرستاري، پزشکی، هاي رشته دانشجویان براي
آزمایشگاهی علوم و مامایی  

پرستاري (التین)انگلیسی تخصصی  الله خجسته 1395  
 انگلیسی تخصصی پزشکی الله خجسته 1396

 (التین)
 Atlas of ECG Report: with CD علی اسدي پویا 1393
 مقدمه اي بر پزشکی و جراحی از راه دور سید جلیل معصومی 1396
مقدمه اي بر روشهاي درمان در طب سنتی  امیرمحمد جالدت 1396

 ایران
 مدیریت بیمارستان علی کشتکاران 1389
اپیدمیولوژي و کنترل بیماري هاي شایع واگیر  فریدون عزیزي 1396

 در ایران
 اقدامت بهداشتی در شرایط اضطراري احمد اصل هاشمی 1396
ت: فاطمه بازرگانی پور،  1390

 عبدالوهاب تقوي
مامایی بیمارستانی اورژانس هاي پیش  

+  مولکولی و سلولی زیست آزمون بانک مهراد مهدوي... 1394
ژنتیک مهندسی  QB 

 بایدها و نبایدها در اورژانس هاي پزشکی حمیدرضا اشراقی 1392
 آموزش و آزمون دستور زبان انگلیسی احمدرضا اقتصادي 1395
 اطلس انگل شناسی پزشکی  بهنام قلعه نویی 1394



 کدگذاري علل مرگ و میر یوسف مهدي پور 1396
زادهلنگري ت: مصطفی 1394 جلدي) 2( 2014 پزشکی زیست انفورماتیک   

 و بهداشتی مراقبت در کامپیوتر (کاربردهاي
پزشکی) زیست  

اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی  شهاب فالحی 1397
 (وستگارد)

راهنماي تهیه، نگهداري، نقل و انقال نمونه هاي  سلمان باقري 1397
 آزمایشگاهی و روش انجام تست

 تکنیک هاي نوین آزمایشگاهی صدیقه مومن زاده 1396
دستورالعمل آزمایشگاهی براي تشخیص عفونت  اصغر سپه وند 1396

 هاي قارچی
جلدي) 5( 2018اصول پرستاري کوزیر  گروه  مترجمین 1397  

 
 

..سهرابی زهره 1397 پزشکی آموزش در پژوهش     
 نمونه همراه به یکشب و هزار در ها قصه جادوي مسعود میري 1397

ها داستان  
ور روث 1396 10 شماره کابین در زنی    
2015 تایلور پرستاري مهارتهاي و اصول کارول تیلور... 1394  
جلدي مراقبت هاي ویژه  7ترجمه کامل  گروه  مترجمین 1397

217پرستاري تالن   
 اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاري فاطمه نوغانی  1396
11تشخیص هاي پرستاري تاکسونومی  مالحت نیک روان مفرد 1397 ارائه  

 شده توسط ناندا
 اخالق حرفه اي در پرستاري کبري رشیدي 1397
اي حرفه ارتباطات و پرستاري اخالق عنایت ا... صفرزایی 1397  
 2015    در بالغین...     CPR مالحت نیک روان مفرد 1397
پرستاري در مراحل پایانی عمرمراقبت هاي  هاجر صادقی 1396  
 راهبردهاي آموزش بالینی در پرستاري نیر سلیمانی 1396
 تدابیر مراقبتی در آریتمی قلبی علیرضا خاتونی 1396
 واژه نامه پرستاري و مامایی محمد ناظمیان 1397
 اختصارات رایج در پرستاري محمد عباسی 1396
اورژانس بیمارستانی مهارت هاي بالینی در معصومه رحیمی 1396  
 روش هاي اداره مصدومین در سوانح و اورژانس مالحت نیک روان مفرد 1396
آشنایی با ساختار و مقررات اورژانس پیش  مالحت نیک روان مفرد 1397

 بیمارستانی
 داروهاي ترالی اورژانس دکتر باقري 1397
ان بارداري ناهنجاري هاي جنین و غربالگري دور محمد اسالمی وقار 1397

 و بعد از زایمان
جلدي) 2انفورماتیک سالمت ( مصطفی لنگري زاده 1396  
 فرآیندکاوي مصطفی لنگري زاده 1396



 فناوري اطالعات سالمت دیویس مصطفی لنگري زاده 1397
2018اطلس بافت شناسی دیفیوره  ت: محمد جغتایی... 1397  
بلو سال 1396  سیاره آقاي سملر 
لوي آندرا 1397 اند روشن ها چراغ همه     
خلیلی محمد 1397 جلدي) 2( ستارگان همیان  ) 
مهدي محمودي، پیمان  1397

 فریدونی...
 مراقبت هاي پرستاري در منزل 

 واژه نامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی اسماعیل اکبري... 1397
راهنماي عملی و کاربردي جستجو تخصصی  رشا اطلسی 1397

پایگاه هاي اطالعات علمیاطالعات در   
 تفسیر پیشرفته نوار قلب محمدسعید میرزایی... 1396
 فیزیولوژي براي پرستاران فرناز نیکبخت... 1396
نقش معنادرمانی در بهبود کیفیت زندگی  اعظم مزروعی سبدانی... 1396

 بیماران سرطانی
ت: سپیده نصراله، طاهره  1396

 نصرآبادي
پزشکی بالینیراهنماي کاربردي   

 اخالق در پرستاري طاهره برزویی، مهناز موقر 1397
 اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي منصوره تجویدي 1396
 -پرکاربردترین واژه هاي پرستاري داخلی  منصور عزیزي 1397

 جراحی
 پرستاري و بهداشت محیط سیده وحیده حسینی 1396

لنکستر 3جلد   
 مراقبت از نوزاد سالم و بیمار فائزه جهان پور... 1396
 پرستاري و بهداشت محیط علی منصوري 1396
تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاري بر اساس  زهرا تذکري... 1397

2018دودك   
 پرستاري بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک امطهره خردمند، مهناز شوقی 1397
سیدمسلم مهدوي شهري،  1397

نوقابی...احمعلی اسدي   
 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ویژه

 مقدمه اي بر فلسفه علم و دانش در پرستاري مریم احسانی، پرستو اوجیان... 1396
محمد گلی طالب، مختار  1396

 محمودي...
فارماکولوژي بالینی براي پرستاران به روش 

 الگوریتمی
کرونرخودمراقبتی بیماران عروق  شکوفه شرفی... 1396  
 پرکاربردترین نکات پرستاري شعیب دهقانی... 1396
راهنماي جامع تغذیه و سبک زندگی سالم در  رضا همایونفر... 1397

 بارداري و شیردهی
 اصول تغذیه پزشکی فرزاد شیدفر... 1396
2017اصول تغذیه کراوس  فرزاد شیدفر... 1397  
 فوریت ها در شرایط خاص مختار محمودي... 1396
آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه متون  ابوالقاسم آوند 1395

 پزشکی



پزشکی علوم ارشد زبان جامع درسنامه امیر لزگی 1396  
 مرور جامع پرستاري بهداشت روان حمید حجتی 1396
 مرور جامع پرستاري کودکان حامد مرتضوي... 1396
را رحیم آقایی...فلو 1396 مقالهراهنماي گام به گام نگارش    


