عنوان

ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

مرور جامع و نکات کليدی پرستاری کودک بيمار

تاليف علی دشتگرد ،زهرا عبادینژاد

نشر و تبليغ بشری,

۱۳۹۸

بسته ارتقاء سالمت جنسی در بارداری
درسنامه بالينی بيهوشی برای هوشبری

پدیدآورندگان گيتی ازکلی ،هدیه ریاضی ،شيوا
عليزاده
مولف مهریار یلداشخان،آرمين خسرویپور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهيد بهشتی
نشر حيدری

۱۳۹۸
۱۳۹۸

مالحظات اخالقی و خطاهای حرفهای در مامایی

نویسندگان محبوبه احمدیدوالبی ،منصوره رفایی

ارژن

۱۳۹۸

اصول و فنون بخيه

تاليف مرتضی نصيری  [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۱۳۹۸

اندازهگيری :اندازهگيری تغيير

دنيس اف .پوليت] 

جامعه نگر

۱۳۹۸

راهنمای جامع روش تحقيق در علوم پزشکی (کمی ،کيفی و ترکيبی)

تاليف فاطمه بهرامنژاد  [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۱۳۹۸

بافتشناسی پزشکی جان کوئيرا ۲۰۱۸

آنتونیال مشر]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

بيوشيمی مصور هارپر ۲۰۱۸

ویراستاران ویکتور رادول[...و دیگران]]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

کاملترین مرجع تستهای تشخيصی و آزمایشگاهی پاگانا ویرایش چهاردهم ۲۰۱۹

کتليندسکا پاگانا ،تيموتی جيمز پاگانا ٬ترزانوئل
پاگانا]
نویسندگان ژیال آگاه[...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

انتشارات حيدری :وزینمهر

۱۳۹۸

آناتومی بالينی اسنل (سر و گردن) ۲۰۱۹

الرنسای وینسکی]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

آناتومی بالينی اسنل ( اندام) ۲۰۱۹

الرنسای وینسکی]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

آناتومی بالينی اسنل( تنه) ۲۰۱۹

الرنسای وینسکی]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  : ۲۰۱۸بيماریهای دستگاه گوارش

ویراستاران الری جيمسن  ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  :۲۰۱۸بيماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی

ویراستاران الری جيمسن  ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  : ۲۰۱۸بيماریهای کليه و مجاری ادراری

ویراستاران الری جيمسن  ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  : ۲۰۱۸بيماریهای عفونی باکتریایی

الری جيمسون ...و دیگران]

ایليا :نشر حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  : ۲۰۱۸بيماریهای انکولوژی

ویراستاران الری جيمسن  ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  : ۲۰۱۸بيماری های دستگاه تنفس

ویراستاران الری جيمسون  ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

اصول طب داخلی هاریسون  : ۲۰۱۸بيماریهای هماتولوژی

ویراستاران الری جيمسن  ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۸

مبانی بيهوشی ميلر ۲۰۱۸

مولفان رونالد دی .ميلر ،مانوئل پاردو]

اندیشه رفيع

.۱۳۹۷

توليدمثل ،بيماریهای تناسلی و پستان

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور]

انتشارات حيدری

۱۳۹۷.

اصول مراقبتهای ویژه درICU.CCU دیاليز

تاليف :مالحت نيکروان مفرد ،حسين شيری

انتشارات حيدری

.۱۳۹۷

نکات کليدی در مراقبتهای قبل از لقاح و دوران بارداری

عنوان

نام نخستين پدیدآور

جنينشناسی پزشکی النگمن

تامسدبليو .سادلر]

پرستاری و بهداشت محيط
مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

ناشر

تاریخ نشر

مولفين ميمنمت حسينی،ليال دهقانکار،معصومه
مهماننوازان
رابرتج کيزیور ،باربارابی هاجسن ،با همکاری
کيتج هاجسن ،جيمزبی ویتمر]
نویسنده مالکوماس تالر]

گلباننشر,
قاضیجهانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهيد بهشتی
اندیشه رفيع

۱۳۹۷

اندیشه رفيع

۱۳۹۷

راهنمای جامع وظایف پرستاری اسکراب در اتاق عمل

ترجمه و تاليف فاطمه عباسی

حيدری

۱۳۹۷

فاطمه عليهاالسالم رابط نبوت و امامت

محمدجواد اشعری

 
فواد

۱۳۹۷

اصطالحات و اختصارات ضروری در مامایی و بيماریهای زنان
راهنمای مطالعه کتاب آزمون فينال مامایی شامل بيش از  ۳۰۰۰تست چهارگزینهای (برگرفته از آخرین
ویراستهای )...
گنجآزمون مامایی:

مولفان مهدیس نافع  ،نسيم خادمی ،هرمز
حدادالریجانی
گردآوری :بهرام قاضی جهانی

اندیشه رفيع

۱۳۹۷

گلبان نشر

۱۳۹۷

گرد آوری :بهرام قاضی جهانی

گلبان نشر

۱۳۹۷

اپيزیوتومی و مراقبتهای آن

گردآوری صدیقه پاکسرشت

گلباننشر

۱۳۹۷

مباحث بهداشت

گردآوری و ترجمه بهرام قاضی جهانی ،روشنک
قطبی
مولف هدیه ریاضی ،با همکاری ژنو مارتين ،آرمين
فيروزی
تاليف و گردآوری شعيب دهقانی[ ...و دیگران]

گلباننشر

۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهيد بهشتی
جامعهنگر

۱۳۹۷

تنها کتاب  EKGکه نياز دارید ()۲۰۱۹

تربيت جنسی کودکان
پرکاربردترین نکات پرستاری
فارماکولوژی بالينی برای پرستاران به روش الگوریتمی
سالمت بزرگساالن

نویسندگان به ترتيب حروف الفبا محمد گلیطالب ،جامعهنگر
مختار محمودی ،معصومه موسوی
انتشارات علمی سنا
نویسندگان سریه پورتقی [ ...و دیگران]

۱۳۹۷
۱۳۹۷

۱۳۹۷
۱۳۹۷
۱۳۹۷

بيماریهای اعصاب (شناخت  -ادراکی)

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

انتشارات حيدری

۱۳۹۷

بيماریهای خون

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

انتشارات حيدری

۱۳۹۷

اصول پرستاری کوزیر ( ۲۰۱۸مفاهيم ،فرآیندها و تمرینات)

نویسندگان آدری برمان  ،شرلی نيدر  ،گرالين
فراندسن]
جانيسال هينکل ،کریاچ چيور]

حيدری

۱۳۹۷

جامعهنگر

۱۳۹۷

دستنامهی بالينی برونر و سودارث :پرستاری داخلی  -جراحی

عنوان

ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان

مولفان زهرا تذکری ،آسيه موحدپور

جامعهنگر

۱۳۹۷

توليدمثل و بيماریهای پستان

جانيس.ال هينکل،کری.اچ چيور

جامعه نگر

۱۳۹۷

بارداری و زایمان ویليامز

نوشته کانينگهم ...و دیگران]

گلباننشر؛ تبریز :قاضیجهانی

۱۳۹۷

گوارش

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

مروری سریع بر تفسير نوار قلب

محمد وجدانپرست،رضا جعفرزادهاصفهانی

اندیشه رفيع

۱۳۹۷

چکيده طالیی درس بيماریهای زنان

پدیدآورنده مهتا عباسیفشمی

تيمورزاده نوین

۱۳۹۷

مبانی کاربردی روانداروشناسی

فاطمه نوغانی  [ ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۷

مفاهيم پایه

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

مفاهيم بيوفيزیکی و روانی -اجتماعی

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

مفاهيم و چالشهای مراقبت از بيمار

جانيس ال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

اتاق عمل

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

تنفس و تبادالت گازی

جنيسال .هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

خونشناسی

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

ایمونولوژی

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعه نگر

۱۳۹۷

 ---جامعهنگر

۱۳۹۷

کليه و مجاری ادراری

جانيسال .هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

پوست و سوختگی

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

چشم و گوش

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

عفونی و اورژانس

جانيس ال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

دستنامه دارویی پرستاران

ترجمه و تاليف سيدمسلم مهدویشهری

جامعهنگر

۱۳۹۷

داروهای کاربردی در روانپرستاری

تاليف حميد حجتی ،احمد فخری ،عادله صادقلو

جامعهنگر

۱۳۹۷

ارتوپدی

جانيسال هينکل،کریاچ چيور

جامعه نگر

۱۳۹۷

قلب و عروق

جانيسال هينکل،کریاچ چيور

جامعه نگر

۱۳۹۷

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرميک

 ---جامعهنگر

۱۳۹۷

بيماریهای نوزادان نلسون  ۲۰۱۶به انضمام راهنمای جدید واکسيناسيون کشوری ،سواالت ارتقا و بورد
کودکان( نوزادان)۲۰۱۶......
پيوند سيستم طبقهبندی تشخيصهای پرستاری با طبقهبندی مداخالت پرستاری و پيامدهای پرستاری

 ---اندیشه رفيع

۱۳۹۷

آنا طب

۱۳۹۷

متابوليسم و اندوکرین

ماریون جانسون[...و دیگران]]

عنوان

ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری

تاليف[صحيح:ویراستار] پاتریشيا ای پوتر[...و
دیگران]
تاليف زهرا تذکری[...و دیگران]

اصول تغذیه در جراحی
زبان تخصصی برای اتاق عمل

تاليف مصطفی روشنزاده،سميه محمدی،حميد
اکبری
گردآوری و تاليف حسينعلی صادقيان [...و دیگران]

جامعه نگر

پرستاری سالمت جامعه

تاليف و تدوین اسحاق ایلدرآبادی

جامعه نگر

۱۳۹۷

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش  ICU,CCUو دیاليز

مولفين محمدرضا عسگری،محسن سليمانی

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۱۳۹۷

پروتکلهای رایج در واحد مراقبتهای ویژه

گردآوری و تاليف مجيد صحت [...و دیگران]

جامعه نگر

۱۳۹۷

راهنمای بالينی داروها برای پرستاران

نسيم خادمی[...و دیگران]

جامعه نگر

۱۳۹۷

ابزار جراحی

تاليف[رنی نميتز ]

جامعه نگر

۱۳۹۷

جنينشناسی پزشکی النگمن

تی.دبليو سادلر]

انتشارات حيدری

۱۳۹۷

تشخيصهای پرستاری تاکسونومی  IIارایه شده توسط I -NANDA

ترجمه و تاليف مالحت نيکروانمفرد

وزین مهر :انتشارات حيدری

۱۳۹۷

نظریههای سازمان و مدیریت پيشرفته

تدوین و گردآوری غالمحسين حيدریتفرشی

مهر:انتشارات حيدری
وزین 

۱۳۹۷

راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس :آموزش داروهای ترالی اورژانس با شيوههای منحصر به فرد و ارائه
رمزهای دارویی
دارویی= HANDBOOKONINJECTABLE

راهنمای کاربردی داروهای تزریقی و محاسبات
DRUGSANDDRUGCALCULATIONS

انتشارات حيدری

تاليف و تدوین هادی بهرامی ،با همکاری ليال
کالنی
تاليف هادی بهرامی ،با همکاری نرگس مجيدیپور ،انتشارات حيدری
ليال کالنی ،شکوه رشيدی
وزینمهر :انتشارات حيدری
مولف محمد اسالمیوقار

۱۳۹۷

۱۳۹۷

نشانهشناسی و معاینات بالينی برای دانشجویان مامایی

مولفين نرگس اسکندری [ ...و دیگران]

انتشارات حيدری :وزینمهر

۱۳۹۷


کرسول
روشهای تحقيق ترکيبی

جاندبليو کرسول ،ج.دیوید کرسول]

انتشارات حيدری

۱۳۹۷

مغز و اعصاب

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۱۳۹۷

اندیشه اسالمی

نویسندگان جعفرسبحانی  ،محمدمحمدرضایی

دفترنشرمعارف

.۱۳۹۶

کتاب جامع فوریت های پرستاری

تاليف مالحت نيکروان مفرد

حيدری

.۱۳۹۶

روان پرستاری

تاليف :محسن کوشان ،سعيد واقعی

اندیشه رفيع

.۱۳۹۶

تغذیه و تغذیهدرمانی در پرستاری

ناهنجاریهای جنين و غربالگری دوران بارداری و بعد از زایمان/

مراقبت از نوزادان سالم و بيمار

جامعهنگر

۱۳۹۷

جامعه نگر

۱۳۹۷

جامعه نگر

۱۳۹۷
۱۳۹۷

 --جامعه نگر,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بوشهر

۱۳۹۷

۱۳۹۶

عنوان

ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

نقش و مسئوليتهای مدیران ارشد پرستاری

تهيهکننده سازمان بهداشت جهانی]

جلوه نوین

۱۳۹۶

فيزیولوژی پزشکی گایتون

هال/جان.ای هال

اندیشه رفيع

۱۳۹۶

واریکوسل و ناباروری از دیدگاه سلولی و مولکولی

مولف محمدحسين نصراصفهانی ،مرضيه توالئی

پژوهشگاه رویان

۱۳۹۶

اصول مصاحبه بالينی بر مبنایIV- TR - DSM

مؤلفان اکهارت اوتمر ،زیکليند اوتمر

ارجمند

۱۳۹۶

بيماریهای زنان :آموزش و آزمون

پدید آور بهرام قاضی جهانی

گلبان

۱۳۹۶

انگليسی :سواالت ادوار گذشته با ترجمهکامل

درسنامه زبان

پدید آور بهرام قاضی جهانی

گلبان نشر

۱۳۹۶

بيماریهای داخلی -جراحی :آموزش و آزمون

تاليف و گردآوری :بهرام قاضی جهانی ،روشنک
قطبی
تاليف و گردآوری :بهرام قاضی جهانی ،روشنک
قطبی
تاليف و گردآوری :بهرام قاضی جهانی ،روشنک
قطبی
تاليف و گردآوری بهرام قاضی جهانی

گلبان نشر

۱۳۹۶

گلبان نشر

۱۳۹۶

گلبان نشر

۱۳۹۶

گلبان نشر

۱۳۹۶

بيماریهای نوزادان :آموزش و آزمون

تاليف و گردآوری :بهرام قاضی جهانی ،روشنک
قطبی
مولفان کبری رشيدی ،طاهره اشکتراب

گلبان نشر

۱۳۹۶

الگوریتمهای زنان و مامایی
مروری بر جنينشناسی پزشکی النگمن

جنينشناسی :آموزش و آزمون
بهداشت :آموزش و آزمون
بارداری و زایمان :آموزش و آزمون

انتشارات حيدری :وزینمهر

۱۳۹۶

ترجمه و گردآوری بهرام قاضیجهانی؛ ویرایش
شهرزاد انصاری؛ نظارت ملکمنصور اقصی
ترجمه و گرد آوری بهرام قاضی جهانی

گلباننشر؛ تبریز :قاضیجهانی

اخالق حرفهای در پرستاری

۱۳۹۶

گلبان نشر

۱۳۹۶

راهنمای جيبی مانيتورینگ جنين

ليزا آن ميلر،دیوید آرتور ميلر،سوزان مارتين تاکر]

پژواک البرز

۱۳۹۶

کتاب آزمون نوزادان نلسون

گردآوری و ترجمه بهرام قاضیجهانی ،روشنک
قطبی
گردآوری و ترجمه بهرام قاضیجهانی ،روشنک
قطبی
حميد سوری

گلباننشر

۱۳۹۶

گلباننشر

۱۳۹۶

آیين زندگی (اخالق کاربردی)

مولف احمد حسين شریفی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهيد بهشتی ،مرکز تحقيقات ارتقاء ایمنی و
پيشگيری از مصدوميت ها
دفتر نشر معارف

۱۳۹۶

کتاب آزمون نوزادان نلسون
واژهنامه سوانح ترافيکی

۱۳۹۶

عنوان

ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

کتاب جامع تروما

تدوین فاطمه پاشاییثابت[ ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۱۳۹۶

زمينه روانشناسی اتکينسون و هيلگارد

تاليف سوزاننولن  -هکسما [ ...ودیگران]

ارجمند

۱۳۹۶

تریاژ
مفاهيم و نظریههای کاربردی در پرستاری

ویسندگان حسين شهدادی ،رضا محمدپورهدکی،
محمدصادق سرگلزائی
گردآوری و تاليف حميد حجتی

جامعهنگر

۱۳۹۶

جامعهنگر

۱۳۹۶

تکنولوژی جراحی اعصاب

مولفين ليال ساداتی ،احسان گلچينی

جامعهنگر

۱۳۹۶

مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه

تاليف و گردآوری اسحاق ایلدرآبادی

جامعه نگر

۱۳۹۶

تازههای احيای قلبی ریوی در بزرگساالن ،اطفال ،نوزادان و شرایط ویژه

تاليف ليلی یکهفالح،طاهره صادقی،محدثه بابایی

جامعه 
نگر

۱۳۹۶

مبانی ابزارسازی در علوم سالمت

مولفين عباس عبادی [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۱۳۹۶

فرایند عمليات اورژانس پيش بيمارستانی و اطالعات فنی
مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه ICU,CCU,Dialysis

گردآوری و ترجمه علی افشاری ،مهدی طالبی،
علی اسماعيلیوردنجانی
تاليف سيدمسلم مهدویشهری[...و دیگران]

جامعهنگر

۱۳۹۶

جامعه نگر

۱۳۹۶

راهنمای گام به گام به گام نگارش مقاله از پيدایش ایده تا پذیرش مقاله

لورا رحيمآقایی ،شهرام صلواتی

جامعه نگر

۱۳۹۶

آموزش  WORD ۲۰۱۶برای نگارش پایان نامه و طرح تحقيقاتی

مولفان سپيده علیبيک ،مریم حاجیغالمسریزدی،
محمدرضا علیبيگ
لين.اس بيکلی،پيتر.جی سيالجی،ویراستار مهمان
ریچارد.ام هافمن ]
تاليف حميده حاجنصيری ،آسيه جعفری

گنج مشرق

۱۳۹۶

انتشارات حيدری :آرتين طب

۱۳۹۶

جامعهنگر

۱۳۹۶

آناتومی برای پرستاران

تاليف احسان گلچينی

جامعه نگر

۱۳۹۶

راهنمای بالينی مراقبتهای اوليه در عفونتهای مقاربتی ویژه متخصصين سالمت باروری ،زنان ،عفونی و
ماماها
فارماکولوژی پایه و بالينی کاتزونگ

گردآوری تاليف نسيبه روزبه ،فریده کاظمی ،زینب
علیمرادی
تاليف برترام.جی کاتزونگ

جامعه نگر

۱۳۹۶

کتاب ارجمند

۱۳۹۶

مراقبت از بيمار به سرطان در منزل

نویسندگان [صحيح :ویراستاران جولياا .بوشر،
پيتراس .هاوتس ،تریبی .ادس]

انتشاراتمحسن

۱۳۹۶

راهنمای معاینات بالينی و گرفتن شرح حال ۲۰۱۷
آموزههای قانونی در مامایی

راهنمای گزارش و انتشار آثار علمی بر اساس پيشنهادهای کميته بينالمللی سردبيران مجالت پزشکی
دسامبر ۲۰۱۶
راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس ویراست بيست و چهارم ۲۰۱۱

نویسنده تامسون رویترز

اخالق در پرستاری

مولفين طاهره برزویی ،مهناز موقر

 --دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیبهشتی،

شهيد
جامعهنگر
جامعه نگر

۱۳۹۶
۱۳۹۶
۱۳۹۶

عنوان

ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

پرستاری و بهداشت محيط

ترجمه و تاليف سيدهوحيد حسينی

جامعه نگر

۱۳۹۶

اصول تغذیه و ارزیابی تغذیهای کراواس ۲۰۱۷

ال.کتلين ماهان ،جنيسال .ریموند ]

نتشارات حيدری

۱۳۹۶

اصول تشخيص و مداخلهای تغذیهای ٬تغذیه در دورانهای زندگی ٬تغذیه برای سالمتی و تناسباندام:
کراوس ۲۰۱۷
تغذیه و رژیمدرمانی کراوس ۲۰۱۷

ال.کتلين ماهان ،جنيسال .ریموند]

انتشارات حيدری :وزینمهر

۱۳۹۶

ویراستاران ال.کتلين ماهان،جنيس.ال ریموند]

حيدری

۱۳۹۶

مروری بر اورژانسهای پيشبيمارستانی برای فوریتهای پزشکی و پرستاری اورژانس

گردآوری و تاليف مظفر محمدی

جامعهنگر

۱۳۹۶

مرور جامع پرستاری کودکان

تاليف و گردآوری مهناز شوقی،حامد مرتضوی،
محبوبه طباطباییچهر
تاليف عاطفه توکلیقلعهنو ،علی منصوری

جامعه نگر

۱۳۹۶

جامعهنگر

۱۳۹۶

همراه بالينی پرستاری داخلی و جراحی

شانونراف درکسن[ ...و دیگران]]

جامعهنگر

۱۳۹۶

نقش معنادرمانی در بهبود کيفيت زندگی بيماران سرطانی

نویسندگان اعظم مزروعی سبدانی ،موسی علوی،
حيدرعلی عابدی
مریم احسانی و[...دیگران]

جامعهنگر

۱۳۹۶

جامعه نگر

۱۳۹۶

دستنامهی تهویه مکانيکی

نویسنده هاف مونتگومری [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۱۳۹۶

ميکروبشناسی برای دانشجویان پرستاری ،مامایی و اتاق عمل

تاليف صفورا درخشان

جامعهنگر

۱۳۹۶

اطالعات دارویی بالينی :رویکرد جدید

حسن خليلی،حميدرضا تقوایمعصومی

ارجمند

۱۳۹۶

کتابچهی تشخيصهای پرستاری ناندا

تاليف مارجری گوردن

جامعهنگر

۱۳۹۶

نکات جراحی

نویسنده [سوزاندی .شيتز]

جامعه نگر

۱۳۹۶

آشنایی با ابزار و تجهيزات اتاق عمل :

مولفين ليال ساداتی ،احسان گلچينی

جامعهنگر

۱۳۹۶

اخالق حرفهای در اتاق عمل

نویسندگان ليال ساداتی ،احسان گلچينی ،زینب
نخبهدهقان
ویراستار والریجی.ا .گروسمن]

جامعه نگر

۱۳۹۶

جامعهنگر

۱۳۹۶

انتشارات حيدری :وزینمهر

۱۳۹۶

انتشارات حيدری

۱۳۹۶
۱۳۹۶
۱۳۹۶

پرستاری در بخش NICU

مقدمهای بر فلسفهی علم و دانش در پرستاری

راهنمای سریع پرستار رادیولوژی

مراقبت در منزل برای پرستاران و دانشجویان پرستاری

مولفين فاطمه نوغانی ،جميله محتشمی ،فتانه
قدیریان
تاليف و گردآوری (به ترتيب حروف الفبا) هادی
جعفریمنش[ ...ودیگران].
مریلين هاکنبری ،دیوید ویلسون]

اخالق ،حقوق و قانون در روانپرستاری

انتشارات حيدری

خوشایندسازی زایمان :راهنمای کاربردی زایمان طبيعی/

مولف فيروزه روستا

انتشارت حيدری

خالصه درسنامه پرستاری کودکان وونگ

عنوان

نام نخستين پدیدآور

ناشر

تاریخ نشر

رهبری و مدیریت :مفاهيم و کاربردها

خليل علیمحمدزاده [ ...و دیگران]

وزینمهر :انتشارات حيدری

۱۳۹۶

معاینات بالينی و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز ۲۰۱۷

ویراستاران لين اس بيکلی،پيتر جی سيالجی] ؛
[ویراستار مهمان ریچارد.ام هافمن]
مولفين عليرضا جهانگيریفرد ،فاطمه بهرامبيگی،
سارا رضایی

آرتين طب :انتشارات حيدری

۱۳۹۶

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بيماریهای
ریوی دکتر مسيح دانشوری

۱۳۹۶

اعضا= organtransplantationLifestyle after
سبک زندگی سالم پس از پيوند 

