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 [ٍ دیگراى... ]حسیي حاتوی کتاب جاهع تْداضت عوَهی 1
 

 1398 ٍیرایص چْارم ارجوٌد

 1397 دٍ جلدی آییص ترجوِ دکتر رضا هحودی   تیَضیوی تالیٌی دٍلیي 2

 1398   اًدیطِ رفیع   ای هارضال رٍترتاال ّایٌس، کاتریي ّای ّوراُ تیَْضی ٍ تیواری 3

 1398 جلد اٍل آییص   دکتر رضا هحودی جلد اٍل ساختواى ٍ فعالیت: تیَضوی پسضکی  4

 1398 جلد دٍم آییص   دکتر رضا هحودی جلد دٍم هتاتَلیسن ٍ تیَضیوی اختصاصی: تیَضوی پسضکی  5

 1398   جاهعِ ًگر   رضایی، ضاُ گلدی، حوسُ چَتیي فلَسایتَهتری تِ زتاى سادُ ٍ کارتردی 6

 1398 ٍیرایص چْارم جاهعِ ًگر    اهیر لسگی MSRT-MHLE-MCHE-EPTدرسٌاهِ جاهع آزهَى ّای زتاى 7

 1396 ٍیرایص دٍم جاهعِ ًگر   راضیِ سٌگری،  هلیحِ کدیَر اصَل تِ کارگیری ًٍتیالتَر در ًَزاد 8

 1398   عِ ًگرجام لیال ساداتی ٍ احساى گلچیٌی   جراحی گَارش ٍ غدد: الکساًدر جلد دٍم 9

 1398   جاهعِ ًگر لیال ساداتی ٍ احساى گلچیٌی   جراحی زًاى ، هاهایی ٍ ارٍلَشی: الکساًدرجلد سَم  10

 1398   جاهعِ ًگر لیال ساداتی ٍ احساى گلچیٌی   جراحی ارتَپدی: الکساًدرجلد ضطن 11

 1398   جاهعِ ًگر احساى گلچیٌی لیال ساداتی ٍ   جراحی تَراکس ، قلة ٍ عرٍق : الکساًدرجلد ًْن 12

 1398   جاهعِ ًگر لیال ساداتی ٍ احساى گلچیٌی   جراحی سالوٌدی، اقداهات هداخلِ ای: الکساًدرجلد دٍازدّن 13

زًاى ترک ٍ ًَاک ّای تیواری  14  1399   گلثاى  دکتر تْراى قاضی جْاًی    

 1399   گلثاى   تْرام قاضی جْاًی رٍضٌک قطثی تارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس:  ّای اهتحاى یار هاهاییهجوَعِ کتاب 15

 1398   گلثاى   تْرام قاضی جْاًی ، رٍضٌک قطثی 2019جٌیي ضٌاسی :  هجوَعِ کتاتْای اهتحاى یار هاهایی 16

 1399   گلثاى   رام قاضی جْاًی ، آزادُ عستیتِ جراحی-تیواریْای داخلی :  هجوَعِ کتاتْای اهتحاى یار هاهایی 17

 1399   گلثاى   تْرام قاضی جْاًی ، آزادُ زًَزی هثاحث تْداضت : هجوَعِ کتاتْای اهتحاى یار هاهایی 18

 1399   گلثاى   تْرام قاضی جْاًی ، حاهد قاضی  زتاى: هجوَعِ کتاتْای اهتحاى یار هاهایی 19

 1395   جاهعِ ًگر   هصگاى جَادًَری ترتیت جٌسی کَدکاى ٍ ًَجَاًاىاصَل آهَزش ٍ هطاٍرُ در  20

 1398   جاهعِ ًگر   (کیویا)دکتر پیواى هیائیلی  هرجع هصاحثِ دکترا ٍیصُ هصاحثِ دکترای ٍزارت تْداضت  21

 1397   سوت   هحودحسي زادُ ذخیرُ ٍ تازیاتی اطالعات 22

 1398   اًدیطِ رفیع ترجوِ دکتر حَری سپْری   تاًک آزهَى فیسیَلَشی گایتَى ٍ ّال  23

 1399 دٍرُ دٍ جلدی  ضِ رفیعیاًد ّریترجوِ دکتر حَری سپ   (دٍ جلدی)فیسیَلَشی پسضکی گایتَى ٍ ّال    24
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