عنوان اصلي

نام ناشر

نام نخستين پدیدآور

تاریخ نشر

دستنامهی باليني برونر و سودارث :پرستاری داخلي  -جراحي

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور]

جامعهنگر

۷۹۳۱

دستنامه دارویي پرستاران

ترجمه و تاليف سيدمسلم مهدویشهری

جامعهنگر

۷۹۳۱

داروهای کاربردی در روانپرستاری

تاليف حميد حجتي ،احمد فخری ،عادله صادقلو

جامعهنگر

۷۹۳۱

مفاهيم پایه

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

مفاهيم بيوفيزیکي و رواني -اجتماعي

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

مفاهيم و چالشهای مراقبت از بيمار

جانيس ال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

اتاق عمل

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

تنفس و تبادالت گازی

جنيسال .هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

خونشناسي

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

ایمونولوژی

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعه نگر

۷۹۳۱

گوارش

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

 ---جامعهنگر

۷۹۳۱

کليه و مجاری ادراری

جانيسال .هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

پوست و سوختگي

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

چشم و گوش

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

مغز و اعصاب

جانيسال هينکل ،کریاچ چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

عفوني و اورژانس

جانيس ال هينکل ،کریاچ .چيور

جامعهنگر

۷۹۳۱

ارتوپدی

جانيسال هينکل،کریاچ چيور

جامعه نگر

۷۹۳۱

توليدمثل و بيماریهای پستان

جانيس.ال هينکل،کری.اچ چيور

جامعه نگر

۷۹۳۱

قلب و عروق

جانيسال هينکل،کریاچ چيور

جامعه نگر

۷۹۳۱

روان پرستاری

تاليف :محسن کوشان ،سعيد واقعي

اندیشه رفيع

.۷۹۳۱

متابوليسم و اندوکرین

مراقبت از نوزادان سالم و بيمار

 ---جامعه نگر,

۷۹۳۱

اصول تغذیه و ارزیابي تغذیهای کراواس ۷۱۰۲

ال.کتلين ماهان ،جنيسال .ریموند ]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

نقش و مسئوليتهای مدیران ارشد پرستاری

تهيهکننده سازمان بهداشت جهاني]

جلوه نوین

۷۹۳۱

فيزیولوژی پزشکي گایتون

هال/جان.ای هال

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

واریکوسل و ناباروری از دیدگاه سلولي و مولکولي

مولف محمدحسين نصراصفهاني ،مرضيه توالئي

پژوهشگاه رویان

۷۹۳۱

زمينه روانشناسي اتکينسون و هيلگارد

تاليف سوزاننولن  -هکسما [ ...ودیگران]

ارجمند

۷۹۳۱

تریاژ
آناتومي برای پرستاران

ویسندگان حسين شهدادی ،رضا محمدپورهدکي،
محمدصادق سرگلزائي
تاليف احسان گلچيني

جامعهنگر

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

مفاهيم و نظریههای کاربردی در پرستاری

گردآوری و تاليف حميد حجتي

جامعهنگر

۷۹۳۱

تکنولوژی جراحي اعصاب

مولفين ليال ساداتي ،احسان گلچيني

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه

تاليف و گردآوری اسحاق ایلدرآبادی

جامعه نگر

۷۹۳۱

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

تاليف ليلي یکهفالح،طاهره صادقي،محدثه بابایي

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

مباني ابزارسازی در علوم سالمت

مولفين عباس عبادی [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۷۹۳۱

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

گردآوری و ترجمه علي افشاری ،مهدی طالبي،
علي اسماعيليوردنجاني
تاليف سيدمسلم مهدویشهری[...و دیگران]

جامعهنگر

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

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

لورا رحيمآقایي ،شهرام صلواتي

جامعه نگر

۷۹۳۱

اخالق در پرستاری

مولفين طاهره برزویي ،مهناز موقر

جامعه نگر

۷۹۳۱

آموزش  WORD ۷۱۰۲برای نگارش پایان نامه و طرح تحقيقاتي

گنج مشرق

مولفان سپيده عليبيک ،مریم
حاجيغالمسریزدی ،محمدرضا عليبيگ
لين.اس بيکلي،پيتر.جي سيالجي،ویراستار مهمان انتشارات حيدری :آرتين
طب
ریچارد.ام هافمن ]
 --دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي،
جامعهنگر
نویسنده تامسون رویترز

۷۹۳۱

راهنمای معاینات باليني و گرفتن شرح حال ۷۱۰۲
راهنمای گزارش و انتشار آثار علمي بر اساس پيشنهادهای کميته بينالمللي سردبيران مجالت پزشکي دسامبر ۷۱۰۲

راهنمای دارویي در مراقبت از نوزادان نئوفاکس ویراست بيست و چهارم ۷۱۰۰

۷۹۳۱
۷۹۳۱

۷۹۳۱

اصول مصاحبه باليني بر مبنایIV- TR - DSM

مؤلفان اکهارت اوتمر ،زیکليند اوتمر

ارجمند

۷۹۳۱

مراقبت از بيمار به سرطان در منزل

نویسندگان [صحيح :ویراستاران جولياا .بوشر،
پيتراس .هاوتس ،تریبي .ادس]
تاليف حميده حاجنصيری ،آسيه جعفری

انتشارات محسن

۷۹۳۱

جامعهنگر

۷۹۳۱

پرستاری و بهداشت محيط

ترجمه و تاليف سيدهوحيد حسيني

جامعه نگر

۷۹۳۱

اصول تغذیه و ارزیابي تغذیهای کراواس ۷۱۰۲

ال.کتلين ماهان ،جنيسال .ریموند ]

نتشارات حيدری

۷۹۳۱

اصول تشخيص و مداخلهای تغذیهای ٬تغذیه در دورانهای زندگي ٬تغذیه برای سالمتي و تناسباندام :کراوس ۷۱۰۲

ال.کتلين ماهان ،جنيسال .ریموند ]

تغذیه و رژیمدرماني کراوس ۷۱۰۲

ویراستاران ال.کتلين ماهان،جنيس.ال ریموند]

انتشارات حيدری:
وزینمهر
حيدری

۷۹۳۱
۷۹۳۱

مروری بر اورژانسهای پيشبيمارستاني برای فوریتهای پزشکي و پرستاری اورژانس

گردآوری و تاليف مظفر محمدی

جامعهنگر

۷۹۳۱

مرور جامع پرستاری کودکان

تاليف و گردآوری مهناز شوقي،حامد مرتضوی،
محبوبه طباطبایيچهر
تاليف عاطفه توکليقلعهنو ،علي منصوری

جامعه نگر

۷۹۳۱

جامعهنگر

۷۹۳۱

همراه باليني پرستاری داخلي و جراحي

شانونراف درکسن[ ...و دیگران]]

جامعهنگر

۷۹۳۱

نقش معنادرماني در بهبود کيفيت زندگي بيماران سرطاني

نویسندگان اعظم مزروعي سبداني ،موسي علوی،
حيدرعلي عابدی
مریم احساني و[...دیگران]

جامعهنگر

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

راهنمای باليني مراقبتهای اوليه در عفونتهای مقاربتي ویژه متخصصين سالمت باروری ،زنان ،عفوني و ماماها

گردآوری تاليف نسيبه روزبه ،فریده کاظمي،
زینب عليمرادی
نویسنده هاف مونتگومری [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

ميکروبشناسي برای دانشجویان پرستاری ،مامایي و اتاق عمل

تاليف صفورا درخشان

جامعهنگر

۷۹۳۱

اطالعات دارویي باليني :رویکرد جدید

حسن خليلي،حميدرضا تقوایمعصومي

ارجمند

۷۹۳۱

معاینات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز ۷۱۰۲

ویراستاران لين اس بيکلي،پيتر جي سيالجي] ؛
[ویراستار مهمان ریچارد.ام هافمن]
مولفين عليرضا جهانگيریفرد ،فاطمه بهرامبيگي،
سارا رضایي

آرتين طب :انتشارات
حيدری
مرکز آموزشي پژوهشي و
درماني سل و بيماریهای

۷۹۳۱

آموزههای قانوني در مامایي

پرستاری در بخش NICU

مقدمهای بر فلسفهی علم و دانش در پرستاری

دستنامهی تهویه مکانيکي

سبک زندگي سالم پس از پيوند اعضا= Lifestyle after

۷۹۳۱

بررسي وضعيت سالمت

تاليف فاطمه ذوالفقاری

ریوی دکتر مسيح
دانشوری
حيدری،


.۷۹۳۱

فرهنگ گسترده آکسفورد/

مترجم محمدمهدی خادمزاده:

فرهنگ نما،

.۷۹۳۱

فرهنگ لغات روانشناسي و علوم مرتبط

ام .اس .بهاتيا]

آشنایي با بيماری های داخلي گوارش و غدد مترشحه داخلي

مریم هالکوئي فيل آبادی ،سارا محمدی

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي
سایه سالمت

۷۹۳۱

۷۹۳۱

اپيدميولوژی برای پرستاران بر اساس آخرین سرفصل رشته پرستاری

تاليف خدیجه حاتميپور،فلورا رحيمآقایي،ویدا
دلفان
نویسندگان زهرا آیتاللهي [ ...و دیگران]

جامعه نگر

۷۹۳۱

دانش خانواده و جمعيت

بيماریهای زنان و مامایي دنفورث

نهاد نمایندگي مقام
معظم رهبری در
دانشگاهها ،دفتر نشر
معارف
 ---ارجمند

۷۹۳۱

۷۹۳۱

مروری بر بارداری و زایمان ویليامز

نوشته کانينگهام[ ...و دیگران]

گلبان نشر  :قاضي جهاني

۷۹۳۱

اپيدميولوژی

لئون گوردیس

گپ

۷۹۳۱

پرستاری سالمت خانواده

تاليف فریده ملکشاهي

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

نورو آناتومي

محمد اکبری ،غالمرضا حسنزاده ،هاتف قاسمي


حيدری
انتشارات

۷۹۳۱

انفورماتيک پرستاری

مولفين مهدی حبيبيکوالیي[...و دیگران]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

آناتوميگری برای دانشجویان ۷۱۰۲

ریچاردال .دریک ،وین وگل ،آدام ميچل]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

اخالق پرستاری و ارتباط حرفهای
نسخهنویسي در مامایي :به همراه داروهای ژنریک و گياهي کاربردی

گردآوری و تاليف ایمانه باقری،فرزانه
گلآقایي،پگاه مطوریپور
تاليف مانيتا خليليپوردارستاني

انتشارات حيدری

۷۹۳۱


خسروی
انتشارات

۷۹۳۱

بانک اطالعات داروهای ژنریک

ترجمه و تاليف کامران قمری

برای فردا

۷۹۳۱

روانشناسي اجتماعي برای پرستاران

تاليف جبار حيدری ،یداله جنتي

جامعه نگر

۷۹۳۱

فارماکولوژی آسان :قابل استفاده گروههای پرستاری  ،مامایي  ،هوشبری  ،اتاق عمل و فوریتهای پزشکي

تاليف و تدوین اکرم قنبریمقدم [...و دیگران]

انتشارات خسروی

۷۹۳۱

خالصه روانپزشکي کاپالن و سادوک ۷۱۰۲

نویسنده کاپالن و سادوک[صحيح :بنجامين.جيمز
سادوک،ویرجينيا سادوک،پدرو روئيز]
تاليف [ کتليندسکا پاگانا ،تيموتيجيمز پاگانا]

انتشارات ابنسينا

۷۹۳۱

انتشارات خسروی

۷۹۳۱

جامعهنگر

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱
۷۹۳۱

مرجع کامل تستهای تشخيصي و آزمایشگاهي پاگانا

تکنولوژی جراحيهای پوست و سوختگي و پيوند

تاليف شعيب دهقاني،شاهو فيضي؛ زیر نظر
شاهرخ علينيا
نویسندگان آنتونيجي .ترور ،برترامجي .کاتزونگ،
ماریکه کرودرینگ هال
نویسندگان ليال ساداتي ،احسان گلچيني ،سحر
کرمي
حسين شرفي ،فاطيما رضایي

پرکاربردترین داروها/

جامعه نگر

روشهای آماری در پژوهش مراقبتهای بهداشتي (مونرو)

نوشتهی استيسي بي .پليختا ،اليزابتای .کلوین

جامعه نگر

۷۹۳۱

اطلس جيبي آناتومي روهن
راهنمای مقاله نویسي در علوم پزشکي

یوهانسویلهلم رون ،چيهيرو یوکوچي ،الکه
لوتين-درکول]
تاليف اعظم شریفي [ ...ودیگران]

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

درسنامه مامایي مایلز

جينای .مارشال ،موریندی .رینور ]

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

درسنامه مامایي مایلز

تاليف جينای مارشال ،موریندی رینور

جامعه نگر

۷۹۳۱

بری و کهن تکنيک اتاق عمل

نویسنده نانسي ماری فيليپس

جامعهنگر

۷۹۳۱

زیستشناسي سلولي و مولکولي لودیش ۷۱۰۲

هارویاف لودیش[ ...و دیگران]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

 ---نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

بيماریهای نوزادان نلسون  ۷۱۰۲به انضمام جدول واکسيناسيون کشوری...

رابرت کليگمن]

آثار سبحان :یاررس

۷۹۳۱

مباني طب کودکان نلسون

کارن جي .مارکدانت ،رابرت.ام کليگمن]

تيمورزاده

۷۹۳۱

سالمند آزاری

تاليف فاطمه استبصاری

انتشارات دا

۷۹۳۱

ضروریات خونشناسي

آلن.ویکتور هافبراند،پي.ا.اچ ماس]

بابازاده

۷۹۳۱

بيماریهای داخلي جراحي در مامایي...قابل استفاده دانشجویان کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مامایي

مولفين مهين بدخش[...و دیگران]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

چکيده بارداری و زایمان ویليامز ۷۱۰۲

ترجمه و تلخيص مژگان کریميزارچي[...و

آثار سبحان :انتشارات

۷۹۳۱

مرور و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ و ترور
تکنولوژی جراحي ارتوپدی

درسنامه برونر و سودارث  :۷۱۰۲پرستاری داخلي  -جراحي

دیگران]
زهره عباسي ،زهره کشاورز ،فرشته بهمنش

یاررس
بيژن یورد

معاینات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز ۷۱۰۲

مولفين امير بهرامي ،محمد تشيعي ،نرگس
رحماني
ليناس بيکلي ،پيتر جي سيالجي]

صبورا :تيمورزاده نوین:
شایان نمودار
اندیشه رفيع

۷۹۳۱

نظریهپردازی و مفاهيم پرستاری

ترجمه و تاليف سليمان نارویي[...و دیگران]

صبورا

۷۹۳۱

راهنمای کامل داروهای ترالي اورژانس همراه با احيای قلبي ریوی پایه و پيشرفته ()CPR

تاليف مهدی رضایي

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

پرستاری سالمت جامعه

ترجمه و تاليف سيدهوحيده حسيني

جامعه نگر

۷۹۳۱

مقدمهای بر نظریهها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

گردآوری و تاليف فایزه صحبایي ،محمد پورزادی

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

آزمونسازی و ارزشيابي در پرستاری

کارولين والتز ،اورا لي استيکلند ،اليزابت لنز]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

اصول آموزش و مشاوره در تربيت جنسي کودکان و نوجوانان

مژگان جوادنوری

جامعه نگر

۷۹۳۱

نگاهي به تریاژ
داروهای ژنریک بيماریهای زنان و مامایي

نویسندگان حامد حسني ،شيرین قنواتي،
محمدجواد مرادیان
مولف جعفر نامدار

جامعهنگر

۷۹۳۱

نشر پرستش

۷۹۳۱

مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای I. C. U - C. C. Uو دیاليز

معصومه ذاکری مقدم ،منصوره علياصغرپور

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

تکنولوژی جراحي توراکس  ،قلب و عروق

تاليف ليال ساداتي ،احسان گلچيني

جامعهنگر

۷۹۳۱

ميکروبشناسي پزشکي جاوتز ۷۱۰۲

کارنسي کارول ...و دیگران]

خسروی :حيدری

۷۹۳۱

فرزندآوری در ایران با نگاهي به مطالعات پژوهشي
فرهنگ داروهای بيهوشي

شوارتز ۷۱۰۲

اصول جراحي

 ---آرتين طب

۷۹۳۱
۷۹۳۱

-۷۹۳۱
۷۹۳۹

سالمندی ،مدیریت درد و ایمني


بهداشت
اصول و فنون پرستاری بر اساس سرفصل دروس و منابع اصلي وزارت
خالصه روانپزشکي

 --دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي
تاليف بابک روزبهان ،شادی دهقانزاده؛ با مقدمه جامعهنگر
صدیقه سالمي.
آیندهسازان ،شهرآب
تاليف بنيامين جيمزسادوک ،ویرجينياآلکوت
سادوک

]۷۹۳۱

.۷۹۳۱
.۷۹۳۱

پرستاری بهداشت روان

باربارا ب .بوئر ،ساین اس .هيل

جامعهنگر :سالمي

.۷۹۳۱

 ۸درس برای ازدواج موفق

نوشته ویليام گالسر

فراروان

۷۹۳۱

رهبری و مدیریت در بخش
تحقيق تاریخي برای پژوهشگران کيفي

جني توماس؛ مترجمين فاطمه پاشایيثابت[ ...و
دیگران ]
محمدرضا فيروزکوهي

جامعه نگر ،

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

طراحي فرمهای جمع آوری اطالعات در ارایه خدمات باليني و پژوهشي

فریده یغمایي

رویان پژوه

۷۹۳۱

بانک سواالت ایران  IQBبهداشت ،تغذیه مادر و کودک ،تنظيم خانواده

مونا پاکزاد ،فرزانه علي دوست

گروه تاليفي دکتر خليلي

۷۹۳۱

خالصه روانپزشکي

بنيامينجيمز سادوک ،ویرجينياآلکوت سادوک،
پدرو روئيز
جان کرسول

کتاب ارجمند :ارجمند

۷۹۳۱

صفار :اشراقي

۷۹۳۱

جامعه نگر

۷۹۳۱

پژوهشکده مطالعات
فرهنگي و اجتماعي
پژوهشکده مطالعات
فرهنگي و اجتماعي
پژوهشگاه رویان

۷۹۳۱

۷۹۳۱
۷۹۳۱

پویش کيفي و طرح پژوهش :انتخاب از ميان پنج رویکرد (روایتپژوهي ،پدیدارشناسي...
طراحي و اجرای مطالعات ترکيبي

نویسندگان فاطمه باکوئي،فرزانه سلطاني،شيرین
شهبازیصيقلده
عادل شامو ،دیوید رِزنيک

نگارش پایاننامه

نویسنده پل اليور

تشخيص و درمان ناباروری در زنان= causs, diagnisis and treatment Female infertility

مولف فيروزه غفاری

اصول و روشهای پژوهش کيفي

سرور پرویزی

جامعه نگر

سالمندان :خودکارآمدی و پرستاری

سارا ترکاني

جامعه نگر

۷۹۳۱

بيماریهای دستگاه تنفس

تاليف دنيس کاسپر[....و دیگران ]

کتاب ارجمند

۷۹۳۱

نقش تفویض اختيار و تعهد سازماني در مدیریت بيمارستان

مولف زهره نبيزادهقرقوزار

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

مهارتهای مدیریتي سرپرستاران

مولفان محمد بابایيپور[ ...دیگران]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

مدیریت بحران و سيستم فرماندهي حادثه در بيمارستان ( :)HICSبه انضمام سامانهی هشدار سریع بيمارستان...

مولفان حسين شهدادی و[...دیگران]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

اطلس آناتومي گری ۷۱۰۲

ریچارد ال دریک ،وین وگل ،آدام ميچل]

آناتومي عمومي براساس آناتومي گری

تاليف فردین عميدی [...و دیگران]

صبورا :شایان نمودار:
اسرار طب
انتشارات خسروی

۷۹۳۱

جایگاه اخالق در پژوهش علمي

۷۹۳۱

۷۹۳۱

مباني طب کودکان نلسون ۷۱۰۲

کارنج .مارکدنت ،رابراتام .کليگمن]

اندیشه 
رفيع

۷۹۳۱

تکنولوژی جراحي اطفال

نویسندگان ليال ساداتي[...و دیگران]

جامعه نگر

۷۹۳۱

جعبه ابزار نگارش مقالت ISI
فيزیولوژی پزشکي گایتون ویرایش سيزدهم ۷۱۰۲

تاليف و گردآوری سيدمحمد غيبيحيات ،شهران
نظریان.
جان هال ]

جامعه نگر

۷۹۳۱

آرتين طب :سماط

۷۹۳۱

فناوری اطالعات در علوم پزشکي (آشنایي با سيستم های اطالع رساني پزشکي )

احسان سبحاني

جامعه نگر

۷۹۳۱

درسنامه جامع اتاق عمل

مهدی رضایي

جامعه نگر

۷۹۳۱

بيماریهای گوارش هاریسون ۷۱۰۲

ویراستاران دن لونگو ...و دیگران]

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

بيماریهای کبد و پانکراس ۷۱۰۲

ویراستاران دن لونگو ...و دیگران]

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

بيماریهای روماتولوژی هاریسون ۷۱۰۲

 ---اندیشه رفيع

۷۹۳۱

بيماریهای ریه و مراقب های ویژه هاریسون ۷۱۰۲

 ---اندیشه رفيع

۷۹۳۱

پل ال .مارینو

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

اخالق و مقررات حرفهای در فوریتهای پزشکي ( با تاکيد بر اخالق حرفهای )

مولفان عزیز شهرکيواحد

جامعه نگر

۷۹۳۱

کاربرد  SPSSدر تحقيقات پزشکي

محمد فشارکي

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

تکنولوژی جراحي زنان و مامایي

تدوین ليال ساداتي،احسان گلچيني

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

پرستاری مراقبتهای ویژهی نوزدان ()NICU

ام.ترز ورکلن ،مالين والدن]

جامعه نگر

۷۹۳۱

تاليف سيفاهلل کيقبادی ،محمدرضا کریميراد،
احمدعلي اسدینوقابي

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

[آی .سي .یو [.مارینو

روانپرستاری بهداشت روان( )۷تجدیدنظر همراه با اصالحات و اضافات جهت استفاده دانشجویان پرستاری و آزمونهای
کارشناسي ارشد
پرستاری بهداشت روان ()۰

 ---جامعه نگر

۷۹۳۱

پرستاری بهداشت روان ()۷

 ---جامعه نگر

۷۹۳۱

بارداری و زایمان ویليامز

ویراستاران اف .گریکانينگهام[...و دیگران]]

اصول و مهارتهای پرستاری تایلور ( ۷۱۰۲روش کار )

کارول تيلور ،کارول الیليس ،پریسيال لمون]

گلبان نشر؛ تبریز:
قاضيجهاني
اندیشه 
رفيع

۷۹۳۱

کبد ،غدد و مجاری صفراوی

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

راهنمای حرفهای عالیم و نشانهها :شرححال و معاینه ،علل ،یافتههای همراه ،مداخالت اورژانسي

ترجمه سعيد یوسفي ،مریم آقایيزادهظروفي ،زهرا
ميرصانعي.

نگر،
جامعه 

۷۹۳۱

۷۹۳۱

فوریت های پزشکي در شرایط خاص

مولفين به ترتيب حروف الفبا حسين ابراهيمي،
زهرا اشرفي ،سمانه محمدی.
راضيه سنگسری

جامعه نگر

یادگيری  ECGبه صورت سيستماتيک در یک روز

ام .ساجان

جامعه نگر

۷۹۳۱

اخالق و اخالق حرفه ای برای مشاغل و دانشجویان پرستاری ،مامایي و پيراپزشکي

محمد رحيمي مدیسه

جامعه نگر

۷۹۳۱

زندگي با پارکينسون

محمد علي سليماني

جامعه نگر

۷۹۳۱

تجهيزات الکتریکي اتاق عمل و واحد استریليزاسيون

حسينعلي نسایي

جامعه 
نگر

۷۹۳۱

درسنامهی پرستاری کودکان وونگ

 ---جامعه نگر

۷۹۳۱

پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 ---نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

اصول به کارگيری ونتيالتور در نوزاد

جامعه نگر

۷۹۳۱
۷۹۳۱

راهنمای جامع کاربرد  spssدرتحقيقات علوم انساني

هيوا محمودی ،مهدیه قلعه نویي

نيمکت سبز

۷۹۳۱

الکترو کاردیوگرافي آسان آتول لوترا ۷۱۰۷

آتول لوترا]

فرهنگ داروهای اورژانس

تاليف و گردآوری امير بهرامي[ ...و دیگران]

آثار سبحان؛ انتشارات
یاررس
صبورا

۷۹۳۱
۷۹۳۱

فرهنگ پزشکي دورلند  -انگليسي به فارسي

ویليامالگزاندرنيومن دورلند

یادواره کتاب

۷۹۳۱

تکنيکهای بيحرکتسازی در ارتوپدی سرپایي و بستری

گردآورنده و مترجم :مهدی طالبي ،علي افشاری

جامعه نگر

۷۹۳۱

پرستاری سالمت فرد و خانواده
بيماریهای ویروس عفوني نلسون ۷۱۰۲

ترجمه و تاليف سيدهوحيده حسيني،سيدهمطهره
حسيني
رابرت کليگمن ...و دیگران ]

جامعه نگر

۷۹۳۱

ّآرتينطب

۷۹۳۱

بهداشت مادر و کودک

پدیدآورندگان پروانه رضاسلطاني ،سوسن پارسای

سنجش

۷۹۳۱

روانشناسي سالمندی/

مولفان علي صدرالهي [ ...و دیگران]

جامعه نگر،

۷۹۳۱

رهبری و مدیریت اتاق عمل

برایان اسميت[...و دیگران]

جامعه نگر

۷۹۳۱

اصول پرستاری تيلور :مهارتهای باليني پرستاری

پامالباربارا لين]

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

درسنامهی پرستاری کودکان وونگ :کودک سالم و کودک بيمار/

مریلين هاکنبری ،دیوید ویلسون ] ؛ زیرنظر و
ویراست سونيا آرزومانيانس؛ ترجمه مهناز شوقي،
با همکاری مهناز سنجری.
نویسندگان :ميمنت حسيني ،کامليا روحاني،

جامعه نگر،

۷۹۳۱

بشری

۷۹۳۱

پرستاری بهداشت خانواده مورد استفاده دانشجویان پرستاری و پيراپزشکي

 ---جامعه نگر

.۷۹۳۹

دستنامه جامع داروهای رسمي ایران،ایران فارما همراه با داروهای گياهي و اقدامات باليني -پرستاری

سعيد شهراز ،طاهره غازیاني

تيمورزاده

.۷۹۳۹

روانپرستاری (بهداشت روان  :)۰همراه با نکات کليدی ،سئواالت کارشناسيارشد...

پدیدآورندگان احمدعلي اسدینوقابي ،شيدا
اميدی ،سعيد حاجيآقاجاني
تنظيم و تاليف حسن بسکابادی

راهنمای باليني شيردهي برای پزشکان و پيراپزشکان

ماری بيانکوتسو]

نشر و تبليغ بشری: ،
تحفه
دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتيدرماني
مشهد
جامعهنگر

.۷۹۳۹

.۷۹۳۹

اصول تحقيق پرستاری

دنيس اف .پوليت ،چریلتاتانو بک

اندیشه رفيع

.۷۹۳۹

پرستاری مبتني بر شواهد با رویکرد آموزشي

تاليف زهرا صفویبيات ،کاظم نجفي

ميرماه

.۷۹۳۹

پرستاری مبتني بر شواهد با رویکرد باليني

تاليف زهرا صفویبيات ،کاظم نجفي

ميرماه

.۷۹۳۹

قلب و عروق :درسنامه پرستاری داخلي  -جراحي برونر سودارث

جانيسال .هينکل ،کریاچ .چيویر

جامعهنگر

.۷۹۳۹

پرستاری سالمندی

چارلوت اليوپولوس

جامعهنگر

.۷۹۳۹

ایمونولوژی ( ایمني ،ایدز ،آلرژی ،روماتولوژی و  :)...درسنامه پرستاری داخلي  -جراحي برونر سودارث

جانيسال هينکل ،کریاچ چيویر

جامعهنگر

.۷۹۳۹

عفوني ،اورژانس و بالیا :درسنامه پرستاری داخلي  -جراحي برونر سودارث

ویرایش[ جانيس ال .هينکل ،کری اچ .چيویر

جامعه نگر

.۷۹۳۹

جمعيتشناسي و خدمات باروری سالم

تاليف هادی عليزاده سيوکي ،ایرج ضاربان ،نازنين جامعه نگر,
دانشگاه علوم پزشکي و
شماعيانرضوی
خدمات بهداشتي درماني
تربتحيدریه
 --پژوهشکده مهندسيوعلوم پزشکي جانبازان
دنيای اقتصاد
الری سوئدرو ،آرسي باالبان

مفاهيم و چالش های مراقبت از بيمار :درسنامه پرستاری داخلي  -جراحي برونر سودارث

مروری بر جنين شناسي آناتومي و فيزیولوژی نوزادان

خالصه مقاالت هجدهمين کنگره سراسری ساليانه طب فيزیکي ،توانبخشي و الکترودیاگنوز ایران
۲۲خطای سرمایهگذاری

.۷۹۳۹

,۷۹۳۹
۷۹۳۹

۷۹۳۹
۷۹۳۹

فرآیند تصميم گيری در مدیریت

فيتزجرالد ،استفن پي

دنيای اقتصاد

۷۹۳۹

قواعد مدیریت

جو اوئن

دنيای اقتصاد

۷۹۳۹

خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

دابين دیل

خسروی:دیباج

۷۹۳۹

 ---صبورا :شایان نمودار

۷۹۳۹

فرهنگ داروهای

فرهنگ داروهای

مولفين نرگس رحماني [ ...و دیگران]


نمودار
صبورا :شایان

۷۹۳۹

بيماریهای کليه و مجاری ادراری

جانيس .ال هينکل ،کری .اچ چيور ]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

ارتوپدی

جانيک ال هينکل

اندیشه رفيع

۷۹۳۹

مغز و اعصاب :درسنامه پرستاری داخلي -جراحي برونر و سودارث

جانيسال هينکل

اندیشه رفيع

۷۹۳۹

غذا ،تغذیه و سرطان

دانشگاه علوم پزشکي و
حسين داودی ،محمد اسماعيل اکبری
خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي
صبورا :انتشارات شایان
مولف جانتي .هانسن

نمودار
محمد عباسي ،مهدیهسادات اشرفطبا ،ندا یوسفي انتشارات حيدری

راهنمای جامع آناتومي نتر ۷۱۰۲
اصطالحات رایج و کاربردی در پرستاری

۷۹۳۹

۷۹۳۹
۷۹۳۹

جنين شناسي النگمن ۷۱۰۲

توماس و .سادلر]

حيدری

۷۹۳۹

دارودرماني سالمندان

مولفان خيراله غالمي ،محمدرضا جوادی ،الناز
سخایيان
حسين شهدادی ،عزیز شهرکيواحد

دف

۷۹۳۹

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

اندیشه رفيع

۷۹۳۹

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتيدرماني
مشهد
انتشارات ابن 
سينا

۷۹۳۹

نشانهشناسي و معاینه فيزیکي

رویکردهای نوین تدریس در آموزش عالي با تاکيد بر علوم پزشکي

مولفين اشرفالملوک معماری ،مرضيه شبان،
خدیجه خسروی
حسين کریميمونقي

اصول علمي و مهارتهای باليني پرستاری

آناتومي گری برای دانشجویان

مولفان ریچاردال.دریک ،وین وگل ،آدام ميچل

روش تحقيق و آمار در پرستاری همراه با اصول نگارش و نقد مقالهنویسي و آموزش مقدماتي نرمافزار

 ---جامعه نگر،

/

۷۹۳۹
۷۹۳۹

درسنامه طب اورژانس

به کوشش هومان حسيننژادندائي

تيمورزاده :طبيب

۷۹۳۹

کاربرد ليزر کم توان در درمان زخم

تاليف نوش آفرین کاظمي خو[...ودیگران]

ميرماه

۷۹۳۹

درسنامه جامع پرستاری قابل استفاده :کليه رشتههای پرستاری و مامایي

مولفين و مترجمين بر اساس حروف الفبا مهسا
بوذری[ ...و دیگران]
جانيسال .هينکل ،کریاچ .چيویر]

آثار سبحان :یاررس

۷۹۳۹

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

مفاهيم پایه

مفاهيم بيوفيزیکي و رواني-اجتماعي

جانيسال .هينکل ،کریاچ .چيویر]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

درد ،الکتروليت ،شوک ،سرطان و مراقبتهای پایان عمر

جانيس .ال هينکل ،کری .اچ چيور ]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

تنفس و تبادالت گازی

جانيس ال هينکل ،کری اچ .چيویر]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

بيماریهای قلب و عروق

جانيس ال هينکل ،کری اچ .چيویر]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

ارتوپدی ( عملکرد دستگاه عضالني  -اسکلتي)

جانيسال .هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

ایمني ،ایدز ،آلرژی ،روماتولوژی

جانيس .ال هينکل ،کری .اچ چيور ]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

بيمار های خون

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

توليد مثل و بيماری های پستان

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

بيماریهای پوست و سوختگي ۷۱۰۲

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

بيماریهای چشم و گوش

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

بيماریهای عفوني ،اورژانس و بالیا

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

بيماریهای مغز و اعصاب

جانيسال هينکل ،کریاچ .چيور]

انتشارات حيدری

۷۹۳۹

گوارش

جانيک ال هينکل

اندیشه رفيع

۷۹۳۹

راهنمای جامع مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

گروه مولفين الهام طالچيان[...و دیگران]

اندیشه ماندگار

۷۹۳۹

آشنایي با گاید وایر

تدوین و گردآوری روحاهلل فردوسي

انتشارات رسانه تخصصي

۷۹۳۹

چکيده بيماریهای زنان برک و نواک۷۱۰۷

ترجمه و تلخيص مریم قراچه،زهرا شاهواری

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۹

 ---انتشارات حيدری

اتاق عمل

۷۹۳۹

تفسير ساده و روان الکتروکاردیوگرام

مترجم نگين جبارپورآذری

آناطب

۷۹۳۹

ابزارهای سنجش اختالالت روان پزشکي بر اساس [ DSM-5دی اس ام پنج]

تاليف انجمن روان پزشکي آمریکا

شروع غذای جامد برای کودک

نگارش الهام احرامپوش ،رضا همایونفر

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني
مشهد
جامعهنگر

۷۹۳۹

۷۹۳۹

بارداری و زایمان ویليامز/

ویراستاران اف .گریکانينگهام[...و دیگران]]

حيدری

۷۹۳۹

اصول جراحي شوارتز

نویسنده سيمور شوارتز]

آرتين طب

۷۹۳۹

 ---نشر و تبليغ بشری

-۷۹۳۱

اصول پرستاری تيلور  :مفاهيم پرستاری

۷۹۳۱
 ---کوثر

]۷۹۳۱

راهنمای جامع هپاتيت بي برای عموم

موید علویان

کوثر

]۷۹۳۱

کتابچهی تشخيصهای پرستاری

مارجوری گوردون

جامعهنگر

.۷۹۳۱

بهداشت سالمندی

تاليف آرزو عبداللهي

جامعه نگر

.۷۹۳۱

ابزار جراحي برای پزشکان ،رزیدنت های جراحي و دانشجویان اتاق عمل/

تاليف[رني نميتز ]؛ ترجمهی ليال ساداتي،احسان
گلچيني.
نویسنده ربکا پييکنيک

جامعهنگر

.۷۹۳۱

جامعهنگر

.۷۹۳۱

راهنمای مبتني بر شواهد برای مدیریت عالئم و نشانهها

تاليف امير طباطبایي ،محمد زارعي.

قانون و گزارش پرستاری به انضمام اهميت مدارک و اسناد پزشکي و انواع فرمهای پرونده بيمار

مولفين زهرا ایازی ،نسرین خسروی.

دانشگاه آزاد اسالمي،
سازمان چاپ و انتشارات
جامعهنگر

.۷۹۳۱

دانش خانواده و جمعيت

نهاد نمایندگي مقام
نویسندگان زهرا آیتاللهي [...و دیگران]
معظم رهبری در
دانشگاهها ،دفتر نشر
معارف
مولفين محسن صادقي قهرودی ،آرزو خسروی
دانشگاه علوم پزشکي بقيه ۷۹۳۱
اله
دانشگاه علوم پزشکي
تأليف و گرداوری:اسماعيل حسن پوراونجي
۷۹۳۱
شهيد بهشتي
 --رسا۷۹۳۱

راهنمای جامع سيروز کبدی برای عموم

راهنمای جيبي بخيه و هموستاز جراحي

اورژانس های قلب
مباني الزم برای بخش سوختگي
دایرة المعارف تفسير رؤیا

.۷۹۳۱
.۷۹۳۱

گزارشگری و تحليلگری مالي CFA

مولف انتشارات کاپالن-شوذر

انتشارات دنيای اقتصاد

۷۹۳۱

رهبری با تکيه بر نقاط قوت

تام راث ،بری کانچي

دنيای اقتصاد

۷۹۳۱

محصول خوب محصول بد

جيمز آل آدامز

دنيای اقتصاد

۷۹۳۱

خود رهبری

اندرو برایانت ،آنالوسيا کازان

دنيای اقتصاد

۷۹۳۱

الفبای مذاکره

چارلز پي .ليکسون ،رابرتبي .مادو

دنيای اقتصاد

۷۹۳۱

جادوی انگيزش

برایان تریسي

دنيای اقتصاد

۷۹۳۱

کم شنوایي در موسيقي دانها

مارشال چاسين

قلم علم

۷۹۳۱

درسنامه بيماری های پوست

مؤلفين  :حسين مرتضوی  [ ...و دیگران]

سپيد برگ

۷۹۳۱

 ---بشری  :تحفه

تنها کتاب  EKGکه هميشه به آن نياز دارید

۷۹۳۱

روش تحقيق در علوم پزشکي و بهداشت قابل استفاده برای دانشجویان گروه پزشکي و بهداشتي

مولفين قهرمان محمودی ،محمد خادملو

آرتينطب

۷۹۳۱

اصول پرستاری تيلور :مهارتهای باليني پرستاری

پامالباربارا لين]

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

عفونتهای اطراف پروتز مفصلي :راهنمای عملي درمان

نویسنده جواد پرویزی؛ مترجمين حميدرضا
سيدحسين زاده [ ...و دیگران]
نویسنده فيليپ شوارتزکرون

تيمورزاده

۷۹۳۱

خانه زیستشناسي

۷۹۳۱

اصول استریليزاسيون و ضدعفوني :مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسي اصول استریليزاسيون و ...

ليال ساداتي

جامعهنگر

۷۹۳۱

مرور جامع بيماریهای زنان و مامایي  :ویژه دانشجویان گروه پزشکي و مامایي و داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد

نویسندگان مریم مریدی،مریم اصغرنيا

جامعهنگر

۷۹۳۱

آشنایي با بيماریهای داخلي

مصطفي راد ،حميده یزدیمقدم

جامعهنگر :سالمي

۷۹۳۱

شيمي عمومي

ویليام مسترتون ،سسيل هرلي ،ادوارد نت

نوپردازان

۷۹۳۱

چکيده ژنيکولوژی نواک " با متد الگوریتمي"

ترجمه و تدوین الهامالسادات هاشمياننائيني

تيمورزاده نوین

۷۹۳۱

ژنتيک برای پيراپزشکان  :بر اساس آرایش دروس مصوب شورای عالي برنامهریزی راهنمای دانشجویان
پزشکي،پرستاری،مامایي...
الکتروفيزیولوژی قلب

بهار نقوی

اندیشه رفيع

۷۹۳۱

تاليف پل.دی پروس ..ودیگران]

بهزاد حاجي مرادی

۷۹۳۱

ارتقای بهره وری در بيمارستان ها

تاليف پيرحسين کوليوند ،هادی کاظمي

ميرماه

۷۹۳۱

مباني طراحي فيزیکي اتاق عمل و اصول و آداب کار در آن

تاليف پيرحسين کوليوند ،هادی کاظمي  ،فرامرز
اميری
نویسنده رناتا شياوو

ميرماه

۷۹۳۱

ميرماه

۷۹۳۱

چکيده بافتشناسي جان کوئيرا

جان کوئيرا

انتشارات خسروی

۷۹۳۱

درسنامه اختالالت جنسي

نویسندگان شایسته جهانفر ،ميترا موالیينژاد

جامعه نگر

۷۹۳۱

نکات آمار و روش تحقيق

تاليف حسن بخشيزاده[ ...و دیگران]

جامعهنگر

۷۹۳۱

مدیریت کارآفریني و نقش آن در حوزه سالمت

تاليف پيرحسين کوليوند[...ودیگران]

ميرماه

۷۹۳۱

مدیریت اقتصادبيمارستاني و صنعت بيمه

تاليف پيرحسين کوليوند ،هادی کاظمي  ،مهدی
ریاحي فر

ميرماه

۷۹۳۱

محقق کيست؟

ارتباط در حوزه سالمت از نظریه تا اجرا

راهنمای سریع آموزش به بيمار

مولف منيژه نصيریزاده

انتشارات حيدری

۷۹۳۱

تنها کتاب  EKGکه هميشه به آن نياز دارید  :ویرایش هفتم ۷۱۰۷

مالکوماس تيلر ]

نشر و تبليغ بشری :تحفه

۷۹۳۱

درسنامه مامایي (سه کتاب در یک کتاب)  :بيماریهای داخلي ،جراحي و عفوني  ۷ ،۰و۲

تاليف محمد نخعي

شهرآب :آیندهسازان

۷۹۳۱

روانشناسي عمومي (با رویکرد اجتماعي) :برای دانشجویان پرستاری ،مامایي ،پيراپزشکي

گردآوری و تنظيم اقدس دواچي ،سکينه طبائي

شهرآب :آیندهسازان

۷۹۳۱

بيوشيمي عملي برای دانشجویان  for students Practical biochemistryپزشکي و پيراپزشکي

تاليف وارونکومار مالهوترا

انتشارات ابنسينا

۷۹۳۱

ایمونولوژی رویت

نویسندگان دیوید ميل[ ...و دیگران]

جعفری

۷۹۳۱

راهنمای جيبي احياء قلبي-ریوی

مجيد صحت  ،امير ساالری

تحفه

۷۹۳۱

راهنمای داروهای ژنریک ایران با اقدامات جامع پرستاری و پزشکي

نوردانش:رودگون:سيناطب ۷۹۳۱

محمد پارچه باف بيدگلي  ،مژگان پارچه باف
بيدگلي
سميرا آریا سپهر [...و دیگران]

نور دانش

۷۹۳۱

درسنامه پزشکي پيشگيری و اجتماعي

جي ای پارک

سماط

-۷۹۳۷

دستنامه مهارت های پرستاری باليني تایلور

تاليف پامال لين ،ترجمه بنفشه حشمتي

جامعه نگر ،سالمي

.۷۹۳۷

تازههای احيای قلبي -ریوی

مولفين ليلي یکهفالح ،طاهره صادقي ،محدثه
بابایي
نوشته جاناتاناس .برک

سالمي

.۷۹۳۷

گلباننشر

.۷۹۳۷

جامعهنگر

.۷۹۳۷

ابن سينا

.۷۹۳۷
.۷۹۳۷
- ۷۹۳۷

اصول پایه روش تحقيق در علوم پزشکي

۷۹۳۳

بيماریهای زنان :برک و نواک
اصول کلي تغذیه کراوس :براساس سرفصل دروس رشته های علوم پزشکي

کتلين ماهان.ال ،سيلویا اسکات-استامپ ،جانيسل
ریموند]
ریچارد دریک ،وین وگل ،آدان ميچل] ،مترجم
غالمرضا حسنزاده و همکاران
ویراستار] توماس و .سادلر

ابنسينا

شيمي عمومي

چارلز مورتيمر

نشر علوم دانشگاهي

هماتولوژی سلولي و مولکولي

تاليف نادر وظيفه شيران

گروه تاليفي دکتر خليلي

۷۹۳۷

بيماریهای دستگاه گوارش

مولفان دن لونگو [...ودیگران]

کتاب ارجمند

۷۹۳۷

راهنمای مراقبت ویژه قلب کودکان

گردآوری عليرضا احمدی.

دانشگاه علوم پزشکي و

۷۹۳۷

آناتومي گری برای دانشجویان
رویان شناسي پزشکي النگمن

۷۹۳۹

خدمات بهداشتي درماني
اصفهان
 ---پارسيان دانش

بيماریهای قلب برانوالد

۷۹۳۷

جنين شناسي پزشکي النگمن

تاليف ت .و .سدلر

ارجمند

۷۹۳۷

خالصه فيزیولوژی پزشکي گایتون و هال

تاليف جان ای .هال

نسل فردا

۷۹۳۷

داستانهایي برای گوش سوم

لي واالس

رسا

۷۹۳۷

اطالعات دارویي ایران

گردآوری عليرضا قمریان

داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

مرجان رسولي

گروه داروسازی باليني
دانشگاه علوم پزشکي
تهران
اندیشه رفيع

۷۹۳۷

 ---بشری

مراقبت های پرستاری در NICU
نگاهي نو به آمار

نویسندگان الری گونيک ،ولکات اشميت

روشهای ارزشيابي در علوم پزشکي و بهداشتي

زهرا طاهری ازبرمي ،سيده آمنه دادگران،
غالمرضا عبدالهزاده
ترجمه و گردآوری فرانک عاقبتي،سميرا
ابراهيمزادهذگمي،اميررضا صالحمقدم

چکيده بافتشناسي جانکوئيرا

داگالس پلسن]

اطلس رنگي جفت و پردههای جنيني

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتيدرماني
شهيد بهشتي :ثاني
دهسرا

۷۹۳۷
۷۹۳۷
۷۹۳۷

۷۹۳۷

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتيدرماني
مشهد
خسروی

۷۹۳۷

بيماری های کبد و مجاری صفراوی

مولفان دن لونگو  [...و دیگران]

کتاب ارجمند

۷۹۳۷

پذیرش زائو در زایشگاه :بر اساس سر فصل فصول وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي

مولفان آسيهالسادات بنيعقيل،صدیقه مقسمي

کالبدشناسي لگن و پرینه

تاليف احمد حسيني ،غالمرضا حسنزاده

جامعهنگر؛گرگان :دانشگاه
علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني گلستان
جعفری

۷۹۳۷

۷۹۳۷

روششناسي پژوهش کيفي در مدیریت :رویکردی جامع

ترجمه و تأليف حسن دانایيفرد ،سيدمهدی

صفار :اشراقي

۷۹۳۷

۷۹۳۷

بيماری های قلب و عروق :اصول داخلي هاریسون ۷۱۰۷

الواني ،عادل آذر
ویراستاران دن لونگو ...و [دیگران]]

ارجمند

۷۹۳۷

جامعهشناسي پزشکي

تاليف ویليامسي کاکرهام

مرور سریع بر پرستاری داخلي -جراحي برونر سودارث ۷۱۰۱

ویراستاران سوزان س .اسملتزر ...ودیگران]

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني
مشهد
حکيم هيدجي

۷۹۳۷

۷۹۳۷

بيماری های انکولوژی :اصول طب داخلي هاریسون ۷۱۰۷

ویراستاران دن لونگو[ ...و دیگران]]

ارجمند

۷۹۳۷

بيماریهای عفوني

مولف دن لونگو [...ودیگران]

کتاب ارجمند

۷۹۳۷

بيماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمني

تاليف دن لونگو [...ودیگران]

ارجمند

۷۹۳۷

بيمارستان همانند یک هتل

تاليف پيرحسين کوليوند ،هادی کاظمي

ميرماه

۷۹۳۷

 ---قلم علم

شنوایي شناسي باليني

۷۹۳۷

فارماکولوژی قانوني

بت ای  .زدک ،موریس اس .زدک

اصول جراحي شوارتز ۷۱۰۱

سيد مصطفي امامي ميبدی  ،سيده آمنه حجتي

سازمان پزشکي قانوني
کشور
آثار سبحان

۷۹۳۷

بيماریهای کبد و مجاری صفراوی

مولفان دن لونگو [...ودیگران]

کتاب ارجمند

۷۹۳۷

بيماری های کبد و مجاری صفراوی

دن لوئيس النگو (...و دیگران)

ارجمند

۷۹۳۷

بيماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمني

دن لونگو ( ...و دیگران)

ارجمند

۷۹۳۷

تشخيص ،درمان و توانبخشي جامع در شنوایي شناسي

سخن گستر

مسعود فيروزی ،اميرحسين قاضي زاده هاشمي،
صادق جعفر زاده
 ---ایرانا رسانه

۷۹۳۷
۷۹۳۷

معاینه فيزیکي برای مامایي

ترجمه و تاليف منصوره جمشيدی منش

جامعه نگر

۷۹۳۷

مقدمهای بر ایمونولوژی بنجاميني

ریچارد کویکو ،جفری سانشاین ]

اندیشه رفيع

۷۹۳۷

حمایت و ترویج تغذیه با شير مادر در بيمارستان های دوستدار کودک

۷۹۳۷

