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بیماریهاي داخلی

متعاقباً اعالم خواهد شد
بیماریهاي کودکان

 Behrman Richard E, et al. Nelson Essential of Pediatrics./6 th edition/ W.B.Saunders/ 2011
مبحث تغذیه تکمیلی از کتاب تکمیلی انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

سیناسیون کشوريمبحث واکسیناسیون بر اساس دفترچه واک 

زنان و زایمان
 Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology/ 10 th edition. / 2008

ارتوپدي
1388سال /ویرایش سوم /تالیف دکتر بهادر اعلمی هرندي و همکاران / ارتوپدي و شکستکی ها درسنامه 

اورولوژي
1389سال /چاپ اول /نشر طبیب –انتشارات تیمورزاده /دکتر ناصر سیم فروش و دکتر اکبر نور علیزاده: مولفین / ارولوژي عمومی  

27- 26–23–22–21–20–19–18–17–16–15–14–13–12–11–10–8–7–6–5–1:فصول 

پزشکیچشم
 Vaughan Daniel, et al. General Ophthalmology/ 17 th edition. / 2008 17،18،21،22،23بجز فصول 

گوش و حلق و بینی
متعاقباً اعالم خواهد شد

روانپزشکی
 Pocket handbook of Psychiatry / Kaplan & Sadock’s / 5 th edition/ Lippincott Williams & Wilkins/2010

بیماریهاي مغز و اعصاب
 Aminoff Michael J, et al. Clinical Neurology/ 7th edition/ McgrawHill/2009

دوم متعاقباً اعالم خواهد شدمنبع
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پاتولوژي
 Robbins Stanley L, et al. Basic Pathology/8 th edition/ W. B Saunders/ 2007

)مباحث پاتولوژي عمومی را شامل نمی شود(فصل دوم کتاب 

ولوژيرادی
 Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging/ 6 th edition/ Black Well/ 2009

بیماریهاي عفونی و گرمسیري
متعاقباً اعالم خواهد شد

پوست
 Skin Disease Diagnosis and Treatment / Thomas P Habif  MD/ 2011
 Andrews Disease of the skin (Clinical Dermatology ) / 10 th Edition / 2006 :فصل هاي

-Skin Basic Structure Function ۱-۱۳صفحه
-Mycobacterial Disease ۳۳۳-۳۴۲صفحه
۳۴۳-۳۵۲صفحه Hansen's Diseaseفصل هفدهم              -
Trypansomasisتا ۴۲۲-۴۲۸صفحه Parasitic InfestationLeishmaniasisفصل بيستم-

فارماکولوژي

متعاقباً اعالم خواهد شد
آمار حیاتی

1386/تألیف دکتر کاظم محمد و همکاران/ هاي بهداشتیهاي آماري و شاخصروش
اپیدمیولوژي

Beaglehole / Basic Epidemiolpgy/ WHO/ 2007
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2010ی عمومی از کتاب شوارتز حمباحث دروس جرا
مبحث تعیین شدهعنوان فصلفصل

٢Systematic Response to Injury and Metabolic Support34-47
٣Fluid & Electrolyte51-65
٤Hemostasis, Surgical Bleeding, and Transfusion65-85
٥Shock89-110
٦Surgical Infections115-130
٧Trauma136-184   & 190-192
٨Burns197-205
٩Wound Healing210-231

١٠Oncology252-258
١٢Patient Safety316-318  & 326-339
١٦The Skin and Subcutaneous Tissue406-419
١٧Breast424-457  & 467- 469
١٨Disorders of the Head and Neck475-507
١٩Chest wall, Lung, Mediastinum and Pleura514-560  & 562-566  & 568 – 575 & 577- 585
٢٣Arterial Disease703 – 771 Except Surgical techniques
٢٤Venus and Lymphatic Disease777 – 798 Except Surgical techniques
٢٥Esophagus and Diaphragmatic Hernia804- 853 & 862 – 866  & 872- 879
٢٦Stomach890 –941 Except Surgical techniques
٢٨Small Intestine980 – 1011
٢٩Colon & Anorectal1015 – 1070 Except Surgical techniques
٣٠The Appendix1073 – 1089
٣١Liver1094-1123
٣٢Gallbladder and Extrahepatic Biliary System1136- 1151 & 1160 - 1164
٣٣Pancreas1168 – 1237 Except Surgical techniques
٣٤Spleen1245-1259
٣٥Abdominal Wall, Omentum, Mesentry, and Retroperitoneum1267-1280
٣٧Inguinal Hernias1305 – 1341 Except Surgical techniques
٣٨Thyroid, Parathyroid, and Adrenal1344 – 1406 Except Surgical techniques
٣٩Pediatric Surgery1410 – 1452 Except Surgical techniques
٤٢Neurosurgery

) سكته(
٤٤Surgery of Hand and Wrist1610-1622 & 1627- 1643
٤٥Plastic surgery1648-1658  & 1666 - 1669

اخالق پزشکی
پزشک و مالخظات اخالقی

1383/انتشارات براي فردا/ یف دکتر باقر الریجانی تال/ مروري بر مبانی اخالق پزشکی :جلد اول 
1383/ انتشارات براي فردا/ ترجمه دکتر علی جعفریان، دکتر علی کاظمیان،دکتر سیدموسی صدرحسینی/ موارد کاربردي :جلد دوم
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