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 نسخه سال ناشر مولف / مترجم عنوان ردیف

 2 1396 حیدری مریم شعبانی  روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی 1

 2 1396 اطمینان دکتر محمد رخشان 7102ایمو نولوژی و ایمو نو پاتو لوژی هنری دیویدسون 2

 2 1396 اشراقیه  علیزضا رضاپور_سعید کارگزار مقدمه ای بر کشت سه بعدی سلول های جانوری و مهندسی بافت 3

 2   سنا جنتی، خاکی روانپزشکی در مامایی 4

 3 1397 جامعه نگر   جلدی( 02)سری کامل 7102سودارث  -برونر  5

 2   کتابخانه فرهنگ محمد وکیلی جزوه استعداد تحصیلی ) ویژه دوره های حضوری وبسته آموزشی( 6

 2   کتابخانه فرهنگ ناصر عسگری ، مجتبی امیری پژوهشی  -راهنمای نگارش مقاله علمی  7

 2   کتابخانه فرهنگ تولیمو، ام سی اچ ای ،رضا خیر آبادی تافل دکتری مرجع کامل آزمون های زبان  8

 2 1397 پرستاران جوان اصغری وهمکاران  اصطالحات رایج وکاربردی در مامایی  9

 2   ارجمند ثبوتی 7102مبانی طب کودکان نلسون  10

 2   اندیشه رفیع زیبا تقی زاده بانک درسنامه جامع سواالت مامایی  11

 2   اندیشه رفیع زیبا تقی زاده ، فرزانه گلبنی مهارتهای بالینی مامایی در بلوک زایمان  12

 2 1397 اندیشه رفیع مریم مکتبی  آسکی زنان  13

 2 1397 اندیشه رفیع علیرضا زادمهر زنان وزایمان key bookبانک جامع سواالت  14

 2 1398 اندیشه رفیع لطف علی مهدی پور رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول 15

 2 1398 اندیشه رفیع لطف علی مهدی پور رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست جلد دوم  16

 2 1397 جامعه نگر تفضلی هرندی مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مامایی با پاسخ تشریحی  17

 2 1397 گلبان    بارداری  و زایمان ویلیامز سه چلدی  18

 5 1397 گلبان  قاضی جهانی  خالصه بارداری وزایمان ویلیامز 19

 2 1397 پرستاران جوان نیره داوودی وهمکاران  اصطالحات رایج وکاربردی پرستاری  20

     تذکری   اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان  21

 3 1396 ارجمند یعقوبی جویباری و همکاران  تغذیه و سرطان)ویرایش دوم( 22

 5 1397 ارجمند دکتر فخارزاده نایینی و همکاران /ویرایش هفتم7102میلر بیهوشی اصول 23

 3 1397     راهنمای دارویی در مراقبت از نوزاد نئوفاکس  24

 2 1397   محمدی  خواندن الکتروکاردیوگرام و تفسیر سریع آریتمی ها  25
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 2 1397 گلبان  قاضی جهانی  درسنامه آزمون محور مامایی گلبان 26

 3 1398 جامعه نگر ساداتی و گلچینی الکساندرجلد چهارم : جراحی چشم 27

 3 1398 جامعه نگر ساداتی و گلچینی الکساندرجلد پنجم: جراحی گوارش و حلق و بینی 28

 3 1398 جامعه نگر ساداتی و گلچینی الکساندرجلد هفتم: جراحی اعصاب  29

 3 1398 جامعه نگر ساداتی و گلچینی الکساندر جلد هشتم: جراحی پالستیک و ترمیمی  30

 3 1398 جامعه نگر ساداتی و گلچینی الکساندرجلد دهم : جراحی اطفال  31

 3 1398 جامعه نگر ساداتی و گلچینی الکساندرجلد یازدهم : جراحی تروما 32

 2 1397 جامعه نگر فرهاد شفیعی  نکات طالیی ارشد اتاق عمل  33

 2 1395 جامعه نگر حسین شرفی، فاطیما رضایی تکنولوژی جراحی پوست و پیوند و سوختگی  34

 2 1396 جامعه نگر میثم حسینی امیری  آشنایی با اصول و تکنیک های کنترل درد  35

 2 1397 جامعه نگر فرخنده مهری سالم زیستن با پیشگیری از آلزایمر ، آلودگی  36

 2 1397 جامعه نگر زیر نظر آلیس خاچیانزهرا بیات  کمر درد و راهکارهای درمانی آن  37

 2 1397 ارجمند ابراهیمی  7102بیماری های گوارش هاریسون  38

 2 1397 ارجمند ابراهیمی  7102بیماری های کبد و پانکراس هاریسون  39

 2 1397 ارجمند اسدی قراباغی  7102بیماری های ریه و مراقبت های ویژه هاریسون  40

 2 1397 ارجمند نجفی  7102بیماری های کلیه و مجاری ادرای هاریسون  41

 2 1397 ارجمند اسالمی ، شرفی  تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس تروما و مراقبت ها آن 42

 2 1397   صرفجو بیماریهای زنان  تشخیص سریع و درمان کاربردی  43

 2 1396 جامعه نگر علی منصوری پرستاری و بهداشت محیط 44

 2 1395 جامعه نگر علی منصوری *پرستاری سالمت فرد و خانواده  45

 3 1397 جامعه نگر   درسنامه پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث  46

 2 1398 اندیشه رفیع ندا ثنایی خالصه جامع دروس پرستاری)بهداشت مادر و جامعه( 47

 3   بشری محمدرضا عسگری دیالیز ICUو CCUکتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش  48

 2 1397 حیدری هادی بهرامی راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس 49

 2 1394 پرستاران جوان محمود اصغری تفسیر سی تی اسکن جمجمه 50

 2 1394 پرستاران جوان نسرین توکلی پرستار و قانون 51
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 2 1396 پرستاران جوان سنمار آزمون ها و پرسش نامه های پرکاربرد پرستاری 52

 3 1395 پرستاران جوان خورسند *اصول واکسیناسیون ایمن  53

 2 1395 پرستاران جوان سیدرضا مظلوم تحقیق کیفی 54

 3   ایده نوین مالحت نیک روان مفرد تشخیص های پرستاری تاکسونومی ارائه شده توسط ناندا 55

 3 1394 آثار سبحان جعفر روایی درسنامه جامع سالمت سالمندان 56

57  IQB2     ملیحه نوراهلل پور نوزادان و مراقبت های مربوطه 

58 IQB 2     مژگان کرد در مامایی بیماری های داخلی و جراحی 

 2   پرستاران جوان ورعی  بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران  59

 2   جامعه نگر گلچینی درسنامه جامع ارشد اتاق عمل  60

 2     پاک سرشت اپیزیوتومی و مراقبتهای آن 61

 3     باربارالین اطلس تصویری روش های دارو دادن 62

 2     اسالمی  جراحی اتاق عمل  -بانک آزمون تشریحی داخلی  63

 2     رضایی، صفوی راهنمای کامل داروهای بیهوشی  64

 3   ارجمند سبحانی ، سپهری  فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت 65

 2     طالب، محمودی  فارماکولوژی  بالینی برای پرستاری به روش الگوریتمی  66

 4   ارجمند حیدری گیاهان دارویی پرستاری و آموزش به بیمار دارای اطلس رنگی  67

 2   ارجمند قاسمی  مجموعه سواالت چهار گزینه ای فیزیولوژی سواالت کارشناسی ارشد فیزیویولوژی 68

 2   ارجمند ایلدر آبادی RDSمرور جامع پرستاری بهداشت جامعه  69

 2   ارجمند کرمی  براساس لیفر و لودرمیکRDSمرور جامع پرستاری بهداشت مادران و نوزادان  70

 2   ارجمند کرمی  براساس سرفصل جدید DRSمرور جامع پرستاری ، روان پرستاری  71

 2   ارجمند شوقی RDSمرور جامع پرستاری کودکان  72

 2   ارجمند غفاری  RDSجراحی  -مرور جامع پرستاری داخلی  73

 2   گلبان  قاضی جهانی  مروری بر جنین شناسی النگمن 74

 2   گلبان  قاضی جهانی  مروری بر نوزادان نلسون  75

 2     نبی زاده سازمانی در مدیریت بیمارستان نقش و تفویض اختیار و تعهد  76
 


