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Vaginal Microbicide Formulations Workshop
Vaginal surgery for incontinence and prolapse
Valvular heart disease
Valvular heart disease
Vaughan & Asbury's general ophthalmology
Vulvovaginal infections
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W.B. Saunders 1999 ICD-9-CM & 2000 HCPCS
What about the workers?
who child groeth standards
Williams hematology
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Williams obstetrics
Williams obstetrics
Williams obstetrics
Wilson's disease
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Wintrobe's clinical hematology
workbook merrills atlas of radiographic positioning &
procedures
Working safely in health care
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Zollinger's atlas of surgical operations
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Zollinger's atlas of surgical operations
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آب و الکترولیتها
آزادی از نگاه اسالم شیعی
آزمایش های تشخیصی و آزمایشگاهی همراه با اقدامات پرستاری
آزمونهای دینامیک غدد درونریز و متابولیسم
)آسیبشناسی پایه (اختصاصی
)آسیبشناسی پایه (اختصاصی
۱۱۱۲آسیبشناسی پایه اختصاصی
آسیبهای روانشناختی قبل از ازدواج
،آشنایی با بیماری و درمان سوزش سر دل و کولیت عصبی به زبان علمی
کاربردی و
آسان
،آشنایی با بیماری و درمان فشارخون و بیماریهای عروق قلبی به زبان علمی
- ۸۴۳۸ ، احمد،محمودآبادی
کاربردی و آسان
 آشنایی با دیالیز صفاقی، - ۸۴۶۸ ، امیرحسین،مانی
گردآورنده

1318.
1319.
1320.

Rencher, William F.
Zimmern, Philippe.
Alpert, Josep
Alpert,Joseph S.
Riordan-Eva, Paul
Ledger,
William
J.,1932Buck, Carol J.
Holland-Elliott, Kevin.
Beutler, Ernest,19282008.
Cunningham, F. Gary.
Cunningham, F. Gary.
Cunningham, F. Gary
Hoogenraad, Tjaard
U.
Lee, G. Richard.
Fell-Carlson, Deborah
L.
Robinson,
Patricia
A.,1948Zollinger,
Robert
Milton,1934Zollinger,
Robert
Milton,1934 جالاللدین،شریفی
- ۸۴۳۶ ، علی،شیرخانی
کی جویس لفور
 م- ۸۴۳۳ ، وینی،کومار
عباس کومار
- ۸۴۴۲، عزیز،احدی
- ۸۴۳۸ ، احمد،محمودآبادی

آشنایی با سیتولوژی تشخیصی (پاپ اسمیر)
اصالت ،مصطفی- ۸۴۱۱ ،
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانهای
محمدیفرد ،داود- ۸۴۶۱ ،
حیدری ملکمیان ،فریدون ،آقا بزرگ تهرانی
- ۸۴۳۶
آقا ملکی تبریزی
زرکنده بتول۸۴۳۵
آلرژیهای شایع کهیر  -التهاب بینی به زبان ساده :هر سوالی که راجع به علل،
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
عالئم و نشانهها ...
آمار پزشکی پایه  -بالینی
داوسون-ساندرز ،بت،
آموزش اینترنت و ترفندهای اینترنتی (به همراه ساخت صفحات وب)
رستگار فاطمه سادات۸۴۵۶
آموزش به بیمار و خانواده
غفاری ،فاطمه- ۸۴۳۱ ،
رضائی ،امیراحسان - ۸۴۶۴ ،آموزش تصویری Internetاینترنت
رستگار ،فاطمهسادات ۸۴۵۶ ،آموزش تصویری فتو شاپ CS5به همراه آموزش طراحی بنرهای تبلیغاتی
آموزش تصویری ویندوز سون
علی یاری راضیه۸۴۶۱
آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
احمدی سید مهدی
آموزش مداوم کارکنان بهداشتی و راهنمای اداره کارگاه آموزشی
اف.آر.آبات-آ.مجیا
آموزش هوش هیجانی به کودکان :پنجاه تمرین جالب برای خانوادهها ،آموزگاران
نامکا ،لین - ۸۴۴۴ ،م
و رواندرمانگران
شاهخدابنده ،سوسن - ۸۴۵۱ ،آموزش گام به گام شیوههای جستجو درPup med
آناتومی انسانی :ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد
کانینگهام ،دانیل جان - ۸۱۶۱،آناتومی تنه
۸۴۱۴
آناتومی سر و گردن
حجازی ،رضا۸۴۸۴- ،
آناتومی عمومی
فدایی فاطمه۸۴۳۱
 آناتومی عمومیآناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان (رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی،
دین ،مایکل رونالد السن
پرستاری)
آناتومی گری
کلمنت کارمین د
آناتومی گری
کلمنت کارمین د
 آنالیز آماری در پژوهشهای علوم پزشکی با استفاده از نرمافزارSPSSآنالیز سریع آریتمیها
استاین ،ایمنیوئل۸۴۱۴- ،
آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف
اسپیراف لئون
زمینیفام ،الهویردی - ۸۴۴۴ ،آنچه همسر یک معتاد باید بداند
آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی
مالمحمدی ،مجید۸۴۳۲- ،
آی سی یو مارینو
مارینو  ،پل ال .
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،آینده بشریت و  :...ترجمه خطبههای  ۸۴۱تا۸۶۱
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
آیین مهربانی بر اساس  ۸۳۱۱سند از قرآن و حدیث
روحبخش ،علی- ۸۴۳۴ ،
آیین نگارش علمی
حری ،عباس- ۸۴۸۶ ،
آیین نگارش مکاتبات اداری :با افزودهها ،تحقیق و تدوین جدید
امینی ،کاظم۸۴۸۱- ،
آئینهزار
شجاعی ،مهدی- ۸۴۴۴ ،
اتاق عمل
اسملتزرسوزان س
 -اتولوژی کامینگز
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احتیاط مصرف و و تداخالت دارویی گیاهان دارویی بر اساس شواهد و مستندات
ضیائی ،علی
اختالالت چربی خون به زبان ساده ...
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
اختالل در عمل جنسی ناشی از
بولر ،فرانسوا
اختاللهای عصبی
اختاللهای آلرژیک
برمن ریچارد
اختاللهای ارولوژیک در شیرخواران و کودکان
برمن ریچارد
 اختاللهای روانشناختیاختاللهای روماتیسمی کودکان (بیماریهای بافت همبند ،بیماریهای عروقی کوالژن)
برمن ریچارد
اختاللهای عصبی  -ماهیچهای
برمن ریچارد
اختاللهای چشم
برمن ریچارد
اخالق سیاسی
ابراهیمزاده ،حسن- ۸۴۸۵ ،
اخالق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک
جوادی ،محمدعلی- ۸۴۴۸ ،
اخالق پیامبران درقرآن
برجی یعقوبعلی۸۴۴۲
ارتوپدی
هینگل  ،جانیس ال .
ارزیابی بالینی بیماران ارتوپدی
دولت آبادیان ،آرش۸۴۶۲- ،
ظفرقندی ،محمدرضا ۸۴۳۳- ،ارزیابی و درمان درد پستان (ماستالژی)
ارولوژی برای پرستاران
استاردی
ارولوژی عمومی
سیم فروش ،ناصر- ۸۴۱۵ ،
ارولوژی عمومی اسمیت
تاناگو امیل -آنینج جک
 ارولوژی عمومی اسمیت۱۱۱۱ از حسین تا مهدی(ع)خرمشاهی ،بهاءالدین ۸۴۱۳ ،از سبزه تا ستاره :مقاالت و مباحثی در زمینه قرآنپژوهی ،حافظپژوهی ،
فلسفه/عرفان/دینپژوهی  ،ادبیات قدیم و جدید ،نقد کتاب و طنز
از والدت تا حکومت حضرت مهدی صاحبالزمان علیهالسالم
غالمی ،علیرضا- ۸۴۳۸،
اسب خونین یال
حیاتی ،عبدالرضا- ۸۴۴۱ ،
استاد فرشچیان
گودرزنیا ،محدثه- ۸۴۶۲ ،
اردوبادی ،محمدحسین - ،استرس عاطفی و بهداشت جسمانی
۸۴۱۴
اسماعیل ،اسماعیل
خانیان ،جمشید- ۸۴۳۱ ،
هنری ،جان برنارد ،م ۸۴۱۱-
مهاجر ،تانیا- ۸۴۴۱ ،
هامبلن ،دیوید
بورکیت ،جورج
رایان کنت۸۴۱۵
استولتینگ ،رابرت
میلر استولتینگ
غروی ،محمدجواد۸۴۴۲- ،
موسویان ،شرمین۸۴۶۳- ،
کارنت

اصول آزمایشگاهی ادرار
اصول آموزش به بیمار
اصول ارتوپدی آدامز
اصول اساسی جراحی بورکیت
اصول اورتوپدی
اصول بیماریهای زنان کیستنر
اصول بیهوشی
اصول بیهوشی
اصول تشخیص آزمایشگاهی انگلشناسی
اصول تشخیص و درمان بیماریهای قلب همراه با اورژانسهای قلب :دوره نحوه
مصرف و عوارض داروهای قلبی
اصول تشخیص و درمان بیماریهای کلیه و دستگاه ادراری اختالالت آب و
الکترولیت
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آرمسترانگ ،پیتر - ۸۴۳۱ ،م اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
اصول تغذیه و رژیم درمانی
حسن قمی مجید
اصول تغذیه کراوس
ماهان ،کتلین
اصول تغذیه کراوس۱۱۱۱
ماهان ،ال .کتلین
اصول جراحی بیماریها تشخیص و درمان
بورکیت جورج
اصول جراحی شوارتز
برانیکاردی چالز
اصول جراحی شوارتز
شوارتس سیمور۸۴۱۱
اصول جراحی شوارتز۱۱۸۶
اندرسن  ،دیناکی .
اصول درمان مراقبت از زخم ها
جاللی رستم
اصول روانشناسی
مان نرمان  .ل
اصول روانشناسی
مان نرمان.ل
اصول سینولوژی تشخیصی و ارتباطات بالینی
سیباس ادموند
اصول شکستگیها آدامز
آدامز ،جان کرافورد،
اصول شکستگیها آدامز ()۸۴۴۴
آدامز ،جان کرافورد
اصول شکستگیها و آسیبهای
آدامز ،جان کرافورد
مفصلی
اصول شکستگیهای آدامز
دکتر محمد تقی طهماسبی
اصول طراحی و آنالیز در مطالعات کارآزمایی بالینی
چهرئی  ،علی
مسعوداصل ،ایروان - ۸۴۶۱ ،اصول مدیریت خدمات پرستاری
اصول مدیریت (عملیات برتر)
کریتنر ،رابرت
اصول مدیریت پرستاری براساس سرفصل جدید واحد درسی اصول مدیریت خدمات
حسینی ،میرمحمد- ۸۴۳۶ ،
پرستاری مصوب شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی برای دوره کارشناسی
پرستاری
اصول مراقبتهای نوین پرستاری در همودیالیز
مقدم نیا محمد تقی
نیکروان مفرد ،مالحت ،اصول مراقبتهای ویژه در . ICU . CCUدیالیز
- ۸۴۳۴
اصول مراقبتهای ویژه در اتاق بهبودی :مطابق با آخرین سرفصل مصوب شورای
قارداشی ،فاطمه
عالی برنامهریزی ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری ...
رفیعی لتیانی ،رامین - ۸۴۳۵ ،اصول مشاوره در طب داخلی :مجموعهای کامل جهت انجام مشاورههای قبل از
اعمال جراحی
اصول مقدماتی جراحی مغز و اعصاب
آذر ،مازیار
اصول و فنون پرستاری مطابق با آخرین سر تعیین شده از سوی شورایعالی
نوبهار ،منیر- ۸۴۳۱ ،
برنامهریزی کمیته تخصصی پرستاری
اصول و مبانی سیتیاسکن
رومنز ،لوئیس
اصول و مفاهیم چشمپزشکی
نیوئل ،فرانک
 اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکیاصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی
آریاسپهر،سمیرا۸۴۶۲ ،
اصول پرستاری
تیلور ،کارول
تیلور مهارت های بالینی پرستاری
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی
نوری ،محمدحسین- ۸۴۱۱،
اصول کلی تزریقات در کودکان و بزرگساالن
گودرزی ،زهرا۸۴۳۵ ،
شهرکی واحد ،عزیز - ۸۴۳۴ ،اصول گزارشنویسی در پرستاری به انضمام آشنایی با خطاها و قصورات
پرستاری و راهکارهای جلوگیری از آن
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احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،اطفال  :۸اسنشیال نلسون  ۱۱۸۶به انضمام سواالت پرانترنی...
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،اطفال  :۱اسنشیال نلسون  ۱۱۸۶به انضمام سواالت پرانترنی ( تمام قطبهای
کشور)  ،دستیاری ،ارتقاء و بورد اطفال تا اردیبهشت ۴۳
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،اطفال :۴اسنشیال نلسون  ۱۱۸۶به انضمام سواالت پرانترنی( تمام قطبهای
کشور)  ،دستیاری ،ارتقاء و بورد اطفال تا اردیبهشت ۴۳
اطلس الکتروکاردیوگرافی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی
قارونی ،منوچهر- ۸۴۱۱ ،
اطلس الکتروکاردیوگرافی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی
قارونی ،منوچهر- ۸۴۱۱ ،
اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی
قارونی ،منوچهر- ۸۴۱۱ ،
اطلس جیبی آناتومی نتر
هنسن ،جان۱۸a،
رجحان ،محمدصادق ۸۴۸۱- ،اطلس رنگی بافتشناسی و بافتشناسی عملی
 اطلس رنگی روشهای پرستاری در تصادفات و اورژانساطلس ریسک کاردیومتابولیک
چفالو ،ویلیامتی - ۸۴۶۳، .م
اطلس الم خون محیطی و
عمادیان ،امید
سدیمان ادراری
سازمان ملل متحد .برنامه بین اعتیاد عوامل مستعد کننده اثرات سوءبهداشتی پیشگیری و درمان
المللی مبارزه با مواد مخدر
سادات اشکوری ،کاظم ،افسانههای دهستان اشکور
- ۸۴۸۱
افسانههایی از شمال ایران (از قوچان تا ماکو)
نادری ،افشین
افسردگی به زبان ساده  :هر سوالی که راجع به علل عالیم و نشانهها  ،تشخیص
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
و درمان افسردگی در ذهن شما وجود دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یافت
اقبال آشتیانی
نوروزی ،جمشید- ۸۴۳۱ ،
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
دونالد جی دانسمور
رازی ،محمدبنزکریا - ۱۶۸،الحاوی
۴۸۴ق
الرسائل و القاالت
جمال الدین اسدآبادی
العروه الوثقی السید جمال الدین الحسینی (االفغانی)
خسرو شاهی سید هادی
الکتروکاردیوگرافی
کانوور ام.بی
الکترو کاردیوگرافی بالینی
ماریوت هنری
الکترو کاردیوگرافی برای پرستاران (از ساده تا پیشرفته)
حیدری ،محمدرضا۸۴۳۴- ،
دشتی ،محمد ۸۴۴۱ - ۸۴۱۱،الگوهای رفتاری امام علی علیهالسالم
امام علی(ع) :صدای عدالت انسانی
جرداق ،جورج۸۴۱۵- ،
امام علی(ع) :صدای عدالت انسانی
جرداق ،جورج۸۴۱۵- ،
 امام علی علیهالسالم فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعیامام مهدی علیهالسالم و میراث سلف صالح
جاللیان ،حسن
امواج ماورا صوت تشخیصی
دریجر ،نایلز
امیر کبیر
حسن زاده فرهاد
اناتومی سطحی همراه با نکات
مهدی زاده مهدی
بالینی کاربردی
انبوهه جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری
هارت مایکل
 انتظار  ،منتظر و تکالیف منتظرانمطهری ،مرتضی - ۸۴۶۱،انسان در قرآن
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. ۸۱۴۱
مطهری ،مرتضی - ۸۱۴۴،انسان و ایمان
۸۴۶۱
انظباط اجتماعی و نقش آن در ژیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اقلیما مصطفی
 انکولوژیانگل شناسی پزشکی همراه سئواالت انگل شناسی امتحانات جامع علوم پایه
براون  -نوا
گارسیا لین .س و بروکتر دیوید انگل شناسی پزشکی و روش های تشخیص در انگل شناسی
.آ
هاشمی کهنزاد ،شهریار - ،اورلژی :در یک نگاه
۸۴۴۱
اورولوژی ،زنان ،جراحی اعصاب ،ارتوپدی
برانیکاردی ،اف .چارلز
 اورژانسهای جراحی ،اورولوژی ،اورتوپدی و تکنیکهای عملی اورژانسهای طب داخلیمهرپویا ،مریم ،- ۸۴۶۵ ،اورژانسهای قلب و عروق آکسفورد
گردآورنده ،مترجم
اورژانسهای چشم پزشکی :رویکردی عالمتی به تشخیص و درمان سریع
چنگ ،هانگ
بیماریهای چشم
 اورژانسهای کارنت شوک  -انمی -مسمومیت هااورژانس و کمکهای اولیه برای پرستاران
جوون ،فیلیپ
اپیدمیولوژی
گوردیس ،لیون - ۸۴۴۳ ،م
ایدز
مسعود ،احمد۸۴۱۴- ،
ایدز ،آلرژی و روماتولوژی
اسملتزر ،سوزاناوکانل
ایدز به زبان ساده  :هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و نشانهها...
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
سیدآبادی  ،علیاصغر  ۸۴۶۱ ،ایران در آستانه تغییر :از حمله افغانها تا مشروطه
ایران فارما
حاجیرحیمخان سعید
ایران فارما(درسنامه جامع داروهای رسمی ایران(۸۴۱۵
شهراز سعید
ایرانفارما :درسنامه جامع داروهای رسمی ایران۸۴۱۵
شغیعی  ،اکبر
ایران فارما متمم درسنامه جامع داروهای رسمی ایران۸۴۱۶
شفیعی اکبر
ایمنی ،ایدز ،آلرژی ،روماتولوژی
ااسملتزر سوزان س
ایمونولوژی
برمن ریچارد
ایمونولوژی  ،آلرژی  ،ایدز و روماتولوژی
هینگل  ،جانیس ال .
ایمونولوژی و آلرژی
برمن ریچارد
ایمونولوژی پیری
مسعود ،احمد- ۸۴۱۴ ،
اینترفرنشیال درمانی
برنداسویج
باتو میگویم خدا
نوری لطیف ،زهرا- ۸۴۵۲ ،
بارداری سالم به زبان ساده :هر سوالی که درباره چگونگی داشتن یک بارداری
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
سالم در ذهن شما وجود دارد ،پاسخش را در این کتاب خواهید یافت
بارداری و زایمان ویلیامز
کانینگهام گری
بارداری و زایمان ویلیامز
اف.گری کانیگها
بازاریابی اطالعات
رولی جنیفر
مظلومی ،رجبعلی - ۸۴۱۵،بازنگری بر فعالیتهای بدنی
۸۴۲۲
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بافت شناسی پایه
جون کوئیرا ل کارلوس
با من به کربال
بابازاده ،علیاکبر- ۸۴۴۳ ،
بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون پیشکارورزی شهریور  ۸۴۴۸بر
مختاری غالمعلی
اساس منابع...
بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون پیشکارورزی و دستیاریکودکان
رجبی ،محمدطاهر- ۸۴۶۶ ،
از سال  ۸۴۲۲تافرورین۸۴۴۸
حقپرست ،محمدصادق ۸۴۵۲ ،بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی
 آزمون پیشکارورزی اسفند  ۸۴۴۸بر اساس منابع...بانک جامع سواالت با تشریح وارزیابی آزمون پیش کارورزی شهریور۸۴۴۳
زادمهر ،علیرضا- ۸۴۵۲ ،
(کتاب کلیدی )
 بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی اسفند(۸۴۴۴کتاب کلیدی)
بانک جامع سواالت با تشریح وارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت
کرمی ،حمزه- ۸۴۵۲ ،
( ۸۴۴۳کتاب کلیدی )
بانک جامع سواالت با تشریح وارزیابی آزمون پیش کارورزی شهریور ۸۴۴۴
شکیب ،آسیه- ۸۴۵۵ ،
(کتاب کلیدی )
بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی جراحی پیشکارورزی و پذیرش دستیاری
رزمنده ،رضوان- ۸۴۶۵ ،
از سال  ۸۴۲۲تافرورین  ۸۴۴۸بر اساس منابع جدید
 بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی داخلی پیشکارورزی و پذیرش دستیاریاز سال  ۸۴۲۲تافروردین ۸۴۴۸بر اساس منابع جدید
 بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی زنان و مامایی پیشکارورزی و پذیرشدستیاری از سال  ۸۴۲۲تافروردین ۸۴۴۸بر اساس منابع جدید
 بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت /۸۴۴۴فتاحی ،محمدرضا - ۸۴۴۲،برای آغاز منتخب اشعار و دست نوشتههای شهید دکتر محمد رضا فتاحی
۸۴۵۵
برترین نکات علوم پایه پزشکی
راشکی ،حسن ،گردآورنده
بررسی اندیشههای فالسفه بزرگ
اکبری ،مریم- ۸۴۳۴ ،
بررسی تاثیر گاواژ
صدرالدینی
روغن نارگیل بر میزان بقاء بیماران مسموم با قرص برنج مراجعه کننده به
شکراله
اورژانس بیمارستان بهارلو در سال۴۱
بررسی جامع بیماران مبتال به شوک بستری در ای سی یو مسمومیت بیمارستان
صادقیان ،مهران
بهارلو از تیرماه  ۸۴۴۱لغایت تیرماه۸۴۴۸
بررسی شیوع آسپراسیون پنومونی در بیماران مسموم بستری در بخش
محمودی پرویز
مراقبتهای ویژه بیمارستان بهارلو از تاریخ  ۸۴۱۲/۸/۸لغایت۸۴۱۴/۸/۸
بررسی فراوانی مسمومیت با متادون و عوارض ناشی از ان در بیماران مراجعه
سلحشوربابک
کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان بهارلو در یک دوره یکساله(۸۴۴۱-
)۸۴۴۸
 برنامه جامع نوتوانی قلب و ورزشضیاظریفی ،ابوالحسن ۸۴۱۴،برندگان جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی ()۸۴۱۸ - ۸۴۴۲
 ۸۴۱۶بروید باهم بسازید توصیه هایی درباری همسرداری
حدادی محمدرضا۸۴۶۶
خمینی ،روحاهلل ،رهبر انقالب برگزیده فرهنگ عرفانی و اخالقی در آثار امامخمینی :لغات ،اصطالحات و
و بنیانگذار جمهوری اسالمی مضامین
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ایران۸۱۲۴ - ۸۴۵۱،
محتشمی جمیله
رفیعی ،فاطمه- ۸۴۳۱ ،
یعقوبی ،رضا
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
صالحی کرمانی محمد حسن
کارلوس سی جی کارپنتر
آندرئولولی ...و دیگران
آندرئولی تامس
آندرئولولی ...و دیگران
آندرولی-کارپنتز-گریگز-
بنجامین
آندرئولی تامس
کاسپر دنیس...و دیگران
برمن ریچارد
بنجامین ،آیور ج
آندرئولی ...و دیگران
آندرئولی ...و دیگران
آندرئولی تامس۸۴۴۶
آندرئولی و کارپنتر
بنجامین ،آیور ج،.
فاسی آنتونی
فاسی انتونی ...و دیگران
آنتونی فاسی
فاسی آنتونی
آنتونی فاسی
فاسی آنتونی
آندرئولی تامس۸۴۴۶
بنجامین ،آیور ج۱۸a،.
تامس اندرئولی
دنیس کاسپر ...و دیگران

بهداشت روان ۱
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
بیمارستان
بیماری]HIVاچ .آی .وی] = (ایدز)
بیماری آسم به زبان ساده :هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و...
بیماری دیابت به زبان ساده هر
سوالی که راجع به علل...
بیماریها و آندوسکوپی دستگاه فوقانی گوارش
بیماریهای آب و الکترولیت ،نفرولوژی ،اورولوژی ،ژنیکولوژی
بیماریهای ارتوپدی و طب ورزش
بیماریهای اسکلتی عضالنی و بافت همبند
بیماریهای اسکلتی  -عضالنی و بافت همبند
بیماریهای اسکلتی  -عضالنی و بافت همبند
بیماریهای اسکلتی  -عضالنی و بافت همبند
بیماریهای اعصاب و اختالالت نوروماسکوالر
بیماریهایانکولوژی
بیماریهای بافت همبند و استخوان
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بیماریهای تغذیه
بیماریهای تنفس
بیماریهای تنفسی
بیماریهای خون
بیماریهای خون
بیماریهای خون
بیماریهای خون و انکولوژی
بیماریهایخون و انکولوژی
بیماریهای خون و انکولوژی
بیماریهای خون و سرطان
بیماریهای دستگاه ایمنی و بافت همبند (روماتولوژی)
بیماریهای دستگاه تنفس
بیماریهای دستگاه تنفس
بیماریهای دستگاه تنفس
بیماریهای دستگاه خون و آنولوژی
بیماریهای دستگاه غدد و متابولیسم
بیماریهای دستگاه ومجاری صفراوی پانکراس کبد
بیماریهای دستگاه کلیه
بیماریهای دستگاه گوارش
بیماریهای دستگاه گوارش
بیماری های دستگاه گوارش کبد و سیستم صفراوی
بیماریهای دستگاه گوارش ،کبد و مجاری صفراوی
بیماریهای دستگاه گوارش کبد و مجاری صفراوی
بیماریهای روماتولوژی
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آنتونی فوسی ...و دیگران
برک جاناتان
اسکات جیمز
والیتی علی اکبر
هازارد ویلیام آر
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،

دانش ،فریدون
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
غفارپور مجید۸۴۱۴
بنجامین آیورج
آندرولی-کارپیتر-
گریگز-بنجامین
کارلوس.سی.جی.کارپینتر
برمن ریچارد
بنجامین ،آیور ج،.
اسملتزر سوزان س
آنتونی فوسی...ودیگران
فاسی آنتونی
صائبی ،اسماعیل
کاسپیر دنیس
فوسی آنتونی
بنجامین ،آیور ج،.
آیور.ج بینجامین
کارپینتر کارلوس.سی جی
آندرئولی
نعمتی پور ،ابراهیم- ۸۴۳۲ ،

بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی
بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی
بیماریهای ریه
بیماریهای زنان نواک۱۱۱۱
بیماریهای زنان و مامایی دنفورث
بیماریهای سل
بیماریهای سیستم تنفسی
بیماریهای شایع پوست آکنه  -اگزما  -پسوریازیس :هر سوالی که راجع به علل،
عالیم و نشانهها ،تشخیص و درمان بیماریهای شایع پوست آکنه  -اگزما -
پسوریازیس در ذهن شما وجود دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یاف
بیماریهای صرعی
بیماریهای عروق قلبی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و
نشانهها...
بیماریهای عروق مغزی سکته های مغزی
بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی
بیماریهای عفونی ،اورژانس و بالیا
بیماریهای عفونی (باکتریال)
بیماریهای عفونی باکتریال
بیماریهای عفونی (باکتریال)
بیماریهای عفونی باکتری،قارچ
بیماریهای عفونی در ایران :بیماریهای ویروسی
بیماریهای عفونی مبانی و باکتری شناسی
بیماریهای عفونی (ویروس ،تکیاخته ،ایدز ،کرم)
بیماریهای غدد
بیماریهای غدد متابولیسم و تغذیه
بیماریهای غدد و متابولیسم
بیماریهای غدد و متابولیسم
بیماریهای غدد و متابولیسم
بیماریهای غدد و متابولیسم
بیماریهای غدد و متابولیسم
بیماریهای قلب و عروق
بیماریهای قلب و عروق
بیماریهای قلب و عروق
بیماریهای قلب و عروق
بیماریهای قلب و عروق
بیماریهای قلب و عروق
بیماری های قلبی و عروقی
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 بیماریهای متابولیسم بیماریهای متابولیسم و دیسپالزیهای اسکلتیبیماریهای متابولیک ،غدد ،بهداشت زنان و
بنجامین ،آیور ج
مردان
بیماریهای مغز و اعصاب
فاسی آنتونی
بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت
سلطان زاده اکبر
 بیماریهای نوزادان بیماریهای هماتولوژیبیماریهای ویروسی انگلی و قارچی
فاسی آنتونی
بیماریهای ویروسی (به انظمام ایدز)اصول طب داخلی هاریسون
دکتر علیرضا یلدا
بیماریهای پوست
مک کی رونا.ام
 بیماریهای پوست بیماریهای چشم و گوش بیماریهای ژنتیکبیماریهای کبد و مجاری صفراوی
فوسی آنتونی
 بیماریهای کبد و مجاری صفراوی بیماریهای کبد و مجاری صفراویبیماریهای کبد و مجرای صفراوی
کاسپر دنیس
بیماری های کلیه
کارپینتر چارلز کالکوک
بیماریهای کلیه
آندرئولی تامس
بیماریهای کلیه
بنجامین آیورج
 بیماریهای کلیه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری بیماریهای کودک بدحالبیماریهای گوارش
کاسپر دنیس
بیماریهای گوارش کبد و مجاری صفراوی
آندرئولی تامس
بیماریهای گوش گلو و بینی
بکر والتر
بیمکاریهای ناشی از کار بیماری اسکلتی عضالنی اندام فوقانی
فطحائی اشرف السادات
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،بیندیشید و  :...ترجمه خطبههای  ۱۴تا۸۱۵
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
بیهوشی با کاربرد بالینی
دولین توماس م
بیوشیمی بالینی در تشخیص و درمان بیماریها
زیلوا
بیوشیمی برای پرستاران
زمانی مرتضی
جمال الدین اسدآبادی ۸۴۸۳-تاریخ ایران و تتمه البیان فی تاریخ االفغان
 ۸۱۶۳ق
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
جان احمدی فاطمه۸۴۳۴
 تاریخچه شروع و پیشرفت جراحی قفسه سینه در ایرانتحلیلهای آماری با استفاده ازSPSS
مومنی ،منصور- ۸۴۳۳ ،
تختی
باباخانی ،خسرو۸۴۴۱- ،
ترجمه کامل اورولوژی عمومی اسمیت
تاناگو امیل۸۴۱۴
ترجمه کامل یک جلدی اورژانسهای کارنت(تشخیص و درمان)
استون ،کیت
تروما بررسی و درمان بیماران آسیب دیده
شریدان رابرت لبو  ۸۴۶۶م
تزار و کاتیا
دکو ،لوسیل
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پاگانا
م.ملوین

تست های تشخیص و آزمایشگاه مرجع کامل
 تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی برونر و سودارثماریون تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی روده

دوروتی
م.بروک
تشخیص افتراقی
فری،فرد
فریدمن ،هنریهرولد - ۸۴۸۲،تشخیص افتراقی بیماریها
م
تشخیص افتراقی چرچیل
رافتری ،اندرو تی
البرگ ،سنفورد سمیوئل - ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بروسلوز( :تب مالت)
۸۴۸۴
تشخیص طبی بر اساس تظاهرات بالینی
مفاضی شهرام
تشخیص و درمان بیماریهای پوست
هبیف توماس پی
 تشخیص و درمان بیماریهای پوستتصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ
آرمسترانگ پیتر۸۴۳۱
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای زنان
قره خانی پرویز۸۴۱۴
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای گوش حلق و بینی
ساداتیان سید اصغر
تغذیه هاریسون۱۱۱۱
فاسی آنتونی
تغذیه و آشپزی برای همه کودکان :غذاهای فوری ،سالم ،و مفرح برای تشویق
کارمل ،آنابل
کودکان از نخستین غذاها تا ضیافتهای مطبوع خانوادگی
تغذیه و اختالالت تغذیه ای
نلسون والدو امرسون
تفسیر بالینی آزمایشهای پزشکی
ابراهیمی ،ایوب
تفسیر بالینی ا بی جی
سعادت نوید
تفسیر قرآن مجید بر گرفته از آثار امام خمینی
ایازی محمد علی۸۴۴۴
تفسیر نور
قرائتی
تندآموز اپیدمیولوژیو آمار پزشکی
سالمتی پیمان
تندآموز عملی اسید و باز
اعتضادی ،فرهاد- ۸۴۳۶ ،
تنظیم برنامه غذایی در دورانهای مختلف زندگی
میرمیران ،پروین
تنفس و تبادالت گازی همراه باسواالت کارشناسی ارشد
هینکل  ،جانیس ال.
 تهویه مکانیکی و اکسیژن درمانی درICUتوسعه پایدار و دولت مجازی در ژاپن
خادمی ،بابک- ۸۴۵۱ ،
سیدآبادی ،علیاصغر - ۸۴۶۱ ،تولد دوباره :ورود اسالم به ایران
 ،سردبیر
تولیدمثل و بیماریهای پستان
اسملتزر سوزان س
تومورهای تیروئید
میسنر ویلیام
تپه افالک  :مجموعه نمایشنامه
فداییحسین ،حسین- ۸۴۳۶ ،
تکنیکها و تشخیصها ازمایشگاهی
عابدی محمد رضا
تکنیکهای تصویربرداری در ام .آر .آی
وست بروک ،کاترین
تکنیکهای پرتو نگاری
تورچیان فضل اهلل
تکنیک های پرتو نگاری آزمونهای رادیو لوژی دست و پا
تورچیان فضل اهلل
تکنیک های پرتو نگاری آزمونهای رادیولوژی تنه و شکم
تورچیان فضل اله
تکنیکهای کار با جامعه :مددکاری جامعهای
اقلیما ،مصطفی- ۸۴۱۲ ،
جاهطلبیهای امپراتوری مباحثی در دوران پس از یازده سپتامبر
چامسکی ،نوآم - ۸۴۱۱،م
جراحی در یک صفحه
کاهان ،اسکات
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 جراحی دست ،جراحی پالستیک ،سالمندان ،بیهوشی ،اخالقجالل آالحمد
علیرضائی ،وحید- ۸۴۶۶ ،
جمال زاده
بهرامی آذر دخت
هاشمی کهنزاد ،شهریار ،جنبههای روحی  -روانی ناتوانی جنسی
 ، - ۸۴۴۱مترجم
جنگ جراحی
دانشور ،عباسقلی
جنگ شیمیایی عراق و تجارب پزشکی آن
فروتن ،عباس۸۴۴۵- ،
جنین شناسی پزشکی النگمن۱۱۱۳
سادلر تامس
جنین شناسی پزشکی النگمن۱۱۸۱
سادلر ،تامس دبلیو
 جنین و نوزادجهانی شدن و مدیریت توسعهی سیاسی
عبدالهی ،محسن
جواب سالم خدا را بده
کلهر ،فریبا- ۸۴۳۱ ،
جوانان و چلچراغ هدایت
پورموسوی ،جعفر
زنوزی جاللی ،فیروز ۸۴۱۴ ،حضور
حقوق مردم در گفتار و سیره امیرمومنان
مجیدی سید اصغر
حقوق و مسئولیت پرستاران
فیستا ،جانین
حل المسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی
زعیم کهن ،حمید۸۴۳۵- ،
حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودک
سازمان بهداشت جهانی
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،حکومت برای عدالت و  :...ترجمه خطبههای  ۴۴تا  ۱۱نهج البالغه همراه
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
 حیاتخاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی
هامفری ،قرن  ۸۱م.
کنگره بین المللی خانواده و خانواده و جهانی شدن
جهانی شدن
خاکستر ناتمام :گزیده شعرها
شار رنه
فاطمه ،خدا تنهاست
مجددحسینجانی،
- ۸۴۶۱
خالصه اورولوژی اسمیت
تاناگو امیل ا۸۴۱۴.
 خالصه دروس علوم پایه پزشکی :بیوشیمی ،بافتشناسیسادوک ،بنجامین جیمز ،خالصه روانپزشکی علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی
 - ۸۴۴۴م
 خلیجفارس؛ فرهنگ و تمدن  :مجموعه مقاالتخواجه نصیر طوسی
شماسی ،عبدالحی- ۸۴۴۴ ،
خواجوی کرمانی
عربلو ،احمد- ۸۴۳۳ ،
خواندن سریع الکتروکاردیوگرام
گابریل خان م
خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
دوبین دیل
خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
دابین ،دیل ۸۴۳۱ ،م.
خودآزمون و مرور سواالتداخای هاریسون۱۱۸۱
هریسون ،تنسلی راندولف
رستگار ،فاطمهسادات ۸۴۵۶ ،خودآموز سریعExcel 2007
خود آموز سریع ورد۱۱۱۲
رستگار فاطمه سادات
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،خودسازی در جوانی و  :...ترجمه سخنان حکمتآمیز  ۱۶۴تا۳۲۱
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 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
هینکل  ،جانیس ال.
آردیوی ،فردریک
شیشه ئیان بهروز
کارپینتر کارلوس.سی.جی
احمدی جزی ،کامران۸۴۳۱ ،
اصالن پور ،سمیرا- ۸۴۳۴،
حسینی ،سیدهزهرا- ۸۴۳۱ ،
برمن ریچارد
تیموری،فاطمه۸۴۵۸ ،

خون
خونشناسی ،انعقاد و طب انتقال خون
خون شناسی پزشکی
خون و انکولوژی
خون و انکولوژی

خیاط شهر ما :داستانهایی از زندگی عارف معاصر شیخ رجبعلی نکوگویان (خیاط)
دا :خاطرات سیدهزهرا حسینی
دارودرمانی
داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای با اقدامات
پرستاری
آگراس ،رابرت ام - ۸۴۳۴ ،.م داستان جدید علم
دانشنامه امیرالمومنین برپایه قران حدیث و تاریخ
محمدی ری شهر
دایره المعارف پرستاری
رحیم آقایی فلورا۸۴۶۸
در انتظار هدیه خداوند :ناباروری به زبان ساده هر سوالی که درباره ناباروری در
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
ذهن شما وجود دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یافت
شریمالی ،نارایان دات ۸۴۴۲ ،در جستجوی تعادل
مدر جستجوی عرفان اسالمی
مصباح ،محمد تقی- ۸۴۸۴،
درد -آب و الکترولیت  -شوک سرطان و مراقبت های پایان عمر
هینکل  ،جانیس ال .
درس آزمون دکتری پرستاری (خالصه دروس  -سواالت دورههای گذشته)
رفیعی ،غضنفر- ۸۴۳۲ ،
درسنامه آناتومی مورفولوژی دندان و اکلوژن
آرین فرامرز۸۴۳۱
درسنامه احیاء نوزاد
کتوینکل ،جان
درسنامه ارتوپدی و شکستگیها
اعلمی هرندی ،بهادر
درسنامه ارتوپدی و شکستگیها
اعلمی هرندی ،بهادر
درسنامه جامع اتاق عمل
رضایی ،مهدی- ۸۴۶۴ ،
قلیزاده پاشا ،عبدالرحیم - ،درسنامه جامع علوم بالینی
۸۴۳۱
صالحی ،مهرداد ، - ۸۴۳۵ ،درسنامه جامع مامایی کاردانی به کارشناسی ،کارشناسی به کارشناسی ارشد
مامایی ...
مترجم
درسنامه جامع پرستاری قابل استفاده برای شرکت در امتحانات کاردانی به
شریف نیا سید حمید
کارشناسی کارشناسی به کارشناسی ارشد
درسنامه طب کودکان نلسون ارتوپدی
برمن ریچارد
درسنامه طب کودکان نلسون تغذیه
برمن ریچارد
درسنامه طب کودکان نلسون طب آزمایشگاهی
برمن ریچارد
درسنامه طب کودکان نلسون گوش
برمن ریچارد
درسنامه پرستاری کودکان ونگ
وانگ ،دانا - ۸۴۳۱ ،م
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ،جان اورت-۸۴۱۱ ،
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،درسهای زندگی و  :...ترجمه سخنان حکمتآمیز  ۸تا۱۶۱
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
درمان عملی شکستگیها
جمشیدی ابولقاسم
درمان قدم به قدم بیماریهای عفونی
دکتر مهرناز رسولی نژاد
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اشرفی ،محمودرضا - ۸۴۴۴ ،درمان قدم به قدم بیماریهای کودکان
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،در وصف پارسایان و  :...ترجمه خطبههای  ۸۱۱تا۱۸۴
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
شورای سیاست گذاری وزارت دستاوردها چالشها و افقهای پیش روی نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران
بهداشت درمان و اموزش
پزشکی
دستنامه جامع داروهای رسمی ایران۸۴۱۶
حاجی رحیم خانی
سادوک ،بنجامین جیمز ،دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک
 - ۸۴۴۴م
 دستنامه درمانهای طب داخلی واشنگتن دستنامه درمانهای طب داخلی واشنگتن۱۱۸۳دستنامه درمانهای طبی واشنگتن۱۱۸۱
فاستر
دستنامه طب داخلی ماساچوست
ساباتین ،مارک اس
دستورالعمل مرواریدهای درخشان
قمی حاج شیخ عباس قمی
 دستگاه اندوکریندستگاه تنفس
آندرئولی تامس
 دستگاه تنفسدستگاه عصبی
برمن ریچارد
دستگاه قلبی ،عروقی
برمن ریچارد
دستگاه گوارش
خطیبی فرشاد
دستگاه گوارش
برمن ریچارد
 دستگاه گوارشدوباره ایران :دوره صفویان
بکایی ،حسین-۸۴۳۱ ،
دوبیتی های عاشورایی
کاظمی ،اقدس- ۸۴۸۱ ،
دوران طالیی
شیخ رضایی حسین
شاهآبادی ،حمیدرضا ۸۴۳۵ ،دوران مشروطیت :پایان دورهی قاجار
دوره شکلگیری تشیع دوازده امامی گفتمان حدیثی میان قم و بغداد
نیومن ،اندرو ج.
دکتر معین
غفارزادگان ،رفیع- ۸۴۳۵ ،
دیدار صبح :شرح گزیدهای از مدایح نبوی در شعر فارسی
رستنده ،مجید
دیدگاهی نوین در اتیولوژی پیشگیری و درمان بیماریها
ناصری محمدرضا
 دیواره شکم ،سارکومهای بافت نرم ،فتق ،ترویید ،اطفالبن دیوان اشعار منصور حالج
حسین
حالج،
منصور ۱۴۳-۴۱۴،ق
اعتصامی ،پروین - ۸۴۱۱،دیوان اشعار پروین اعتصامی
۸۱۱۶
اسماعیلبن ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی،
حسن ۳۴۳ - ۶۴۸،ق
رادیولوژی تشخیصی
آمسترانگ پیتر
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،راز آفرینش و  :...ترجمه خطبههای  ۸تا۴۱
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
راه اندازی سازمان و مدیریت بهداشتی شخرستان
سازمان جهانی بهداشت
راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل
مایرز ،دانا
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راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی
ریاحی ،حسامالدین
راهنمای بالینی فرآیند پرستاری
خادم الحسینی محمد۸۴۳۴
 راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکانراهنمای جامع بیماریهای پستان
ابراهیمی ماندانا
 راهنمای جامع مراقبتهای ادغام یافته کودک سالمکوهستانی ،حمیدرضا ۸۴۳۳ ،راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی
راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل
لطفی ،مژگان- ۸۴۳۲ ،
راهنمای جیبی دوره پره کلینیک و پرستاری دندانپزشکی
آرین فرامرز
راهنمای جیبی مبانی پرستاری مراقبت های ویژه()AACN
چوالی ،ماریان
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز
بیکلی ،لین اس
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران
خدام ،رامین- ۸۴۳۴،
راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی[( )PFTپی اف تی]
هایت ،رابرت
راهنمای عملی طراحی پرسشنامه در پژوهشهای پیمایشی
مشکانی زهرا السادات
 راهنمای فنی کشف و کنترل همهگیریهای وباراهنمای مصرف داروهای ژنریک ایران
امینزاده ،شهرام- ۸۴۳۴ ،
راهنمای کامل برای مبتدیان :مبانی رایانه
کرایناک ،جو
طباطبائی ،محمدحسین ۸۴۵۱،رسالت تشیع در دنیای امروز (گفتوگویی دیگر با هانری کربن)
 ۸۱۱۸علیبن حسین( ،ع) ،امام رساله حقوق امام سجاد علیهالسالم
چهارم ۴۱ - ۴۳،ق
جمااللدین اسدآبادی ،؟ - ۸۱۶۳رسائل فی الفلسفه و العرفان
ق۸۴۸۳
رشد ،تکامل و رفتار
برمن ریچارد
 رشد و تکامل کودکان دارای نیازهای خاص ،مسمومیتهای دارویی ،زمینه طباطفال
 رفتارهای فرهنگی ایرانیان :یافتههای طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کاالهایفرهنگی در بندرعباس
رفرنس سریع پرستاری:
فیشباک ،فرانسیستاالسکا
تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی شایع
رهبری و مدیریت در بخش
توماس ،جنی
اسدی نوقابی ،احمدعلی ،روانپرستاری (بهداشت روان :) ۸همراه با نکات کلیدی ،سئواالت
کارشناسیارشد...
- ۸۴۳۳
روان پرستاری بهداشت روان ))۱اختالالت روانپزشکی
نازنین هنرپروران
روانپزشکی اکسفورد۸۴۴۴
گلدر ،مایکل
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،روایتی از هماوردی انسان با ابلیس و  :...ترجمه خطبههای  ۱۸۳تا۱۵۳
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
 روش تحقیق در علوم پزشکی (طرح تحقیقاتی ،متدولوژی و آمار)روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت قابل استفاده برای دانشجویان گروه
محمودی  ،قهرمان۸۴۳۱ ،
پزشکی و بهداشتی
روش تحقیق پرستاری
برنز نانسی
روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطالع رسانی رویکرد کاربردی و
واگان لیون
ساده برای درک استفاده و تفسیر علم آمار
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روش های آماری در تحقیقات علوم مراقبتی و درمانی
مانرو باربارا هازارد
 روش های آماری و شاخص های بهداشتیروش های آماری و شاخص های بهداشتی
محمد کاظم
روشهای کاربردی امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر زمینههای
شرفی ،محمدرضا- ۸۴۴۲ ،
روانشناختی و جامعهشناختی
 روماتولوژیاحمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،روماتولوژی و بیماریهای استخوان :هاریسون  + ۱۱۸۱سسیل  ۱۱۸۱به
انضمام سواالت  ...تا اردیبهشت ۴۱
رویای تهران
نادری ،شرمین- ۸۴۶۶ ،
روی نی بندی
خانیان ،جمشید- ۸۴۳۱ ،
ریاضیات بیمه غیرزندگی
اشتروب ،اروین
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،ریه
زایمان بیدرد و بیهوشی در مامایی
جعفری جاوید ،مینا۸۴۳۸- ،
زمینه روان شناسی اتکینسون وهیلگارد
ادوارد  .اسمیت
زنان :حقوق ،کرامت و هویت (در دفاع از حقوق زنان)
منصورنژاد ،محمد۸۴۳۱- ،
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،زنان ۸
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،زنان  ۸دنفورث  ۱۱۱۱به انضمام سواالت پرانترنی و دستیاری ۸۴۴۳
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،زنان ۱
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،زنان  (۱دنفورث  ) ۱۱۱۱به انضمام سواالت پرانترنی و دستیاری تا شهریور
۸۴۴۳
مطهری ،مرتضی - ۸۱۴۴،زندگی جاوید یا حیات اخروی
۸۴۶۱
زیارت خدا (پژوهشی پیرامون عیادت در اسالم)
رضایی ،مهدی۸۴۳۸- ،
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
یارمحمدی ،علی- ۸۴۳۲ ،
سردرد به زبان ساده
محمود آبادی احمد
سردردها
دایاموند ،سیمور۸۴۱۶- ،
سرطانهای شایع دستگاه گوارش به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ،عالئم
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
و نشانهها...
سرطان و تومورهای خوشخیم
برمن ریچارد
سرماخوردگی سینوزیت -گلودرد به زبان ساده :هر سوالی که راجع به علل ،عالیم
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
و نشانهها ،تشخیص و درمان سرماخوردگی در ذهن شما وجود دارد پاسخش را
در این کتاب خواهید یافت
سروش مردم
قانعی فرد
سقیفه :بررسی نحوه شکلگیری حکومت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)
عسکری ،مرتضی- ۸۱۴۴ ،
سلسله گفتاری در زمینه اورولژی
بلندی جان
تقدسینژاد ،فخرالدین - ۸۴۳۵ ،سمشناسی بالینی و مسمومیتها :تشخیص و درمان
تقدسینژاد ،فخرالدین - ۸۴۳۵ ،سمشناسی بالینی و مسمومیتها :تشخیص و درمان
تقدسینژاد ،فخرالدین - ۸۴۳۵ ،سمشناسی بالینی و مسمومیتها :تشخیص و درمان
ارجانی ،فرامرزبنخداداد ،قرن ۵سمک عیار
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ق
وایت ،اندرو کارل - ۸۴۵۵ ،م

سنجش منابع و نظامهای الکترونیکی برای متخصصان کتابداری و اطالعرسانی:
چگونه از دادهها برای مدیریت و ارزیابی مجموعه منابع الکترونیکی استفاده
نمائیم؟
سندرم آمبولیسم چربی
کریمیان فریدون
 سندرم زجر تنفسی حادسندرم کارپال تانل نشانگان تونل مچ دست
پیروزی ابولقاسم
سنگهای کلیوی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و نشانهها...
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبنزکریای رازی
برومند ،بهروز
سوءهاضمه و درد سر دل به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ،عالیم
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
نشانهها...
سواالت بورد و ارتقای داخلی با پاسخ تشریحی تیر و و شهریور۸۴۴۴
طاهر ،محمد
سوزش سر دل یا بیماری برگشت معده به مری به زبان ساده هر سوالی که راجع
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
به علل...
سیری در تاریخ دندانپزشکی ایران از گذشته تا معاصر
یزدی ،اسمعیل- ۸۴۸۱،
 سیری در زندگانی استاد مطهریسیناپسیس جراحی
لیکتی ،ریچارد۸۴۱۶- ،
سئواالت آزمون ورودی دکترای پی اچ دی فیزیولو]ی با پاسخ تشریحی
قاسمی اصغر
تواین ،مارک ۸۴۸۱ - ۸۱۴۶،شاهزاده و گدا
 .مستعار
شرایط اجتماعی و پارادایمهای روشنفکری در آستانه دو انقالب ایران :انقالب
هاشمیزهی ،نوروز
مشروطه و انقالب اسالمی
بهتاش ،یداهلل ، - ۸۴۱۴ ،شمس والیت حضرت رضا علیهالسالم
گردآورنده
خمینی ،روحاهلل ،رهبر انقالب شناخت شیطان برگرفته ازآثار امام خمینی
و بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران۸۱۲۴ - ۸۴۵۱،
احمدی دارانی ،امیر - ۸۴۳۶ ،شناخت نوجوانان و کلیدهای طالیی برخورد با مشکالت آنان
شناخت و انتخاب در خواستگاری
ریحانی ،حمید- ۸۴۳۴ ،
شهید آوینی
مطلق ،محسن- ۸۴۳۲ ،
شهید بهشتی
طاهرنیا ،ناصر- ۸۴۳۱ ،
شهید محمدعلی رجایی
جوانبخت ،محمود- ۸۴۶۸ ،
شهید چمران
دهقان ،احمد- ۸۴۳۶ ،
شیخ عبدالکریم حائری
شرفالدین ،بزرگمهر
شیخ کلینی
فکور ،اصغر- ۸۴۳۴،
شیر مادر
اسکنلر ریچارد ج
شیعه در اسالم
طباطبائی سید محمد حسین
شیمی بالینی
هنری جان برنارد
شیوههای ترغیب و جذب به نماز :در دورههای کودکی ،نوجوانی و جوانی
فقیهی ،علی نقی
شیوههای درمان بیماریهای پوست
اقدسی ،میترا
صداها و سوفلهای قلبی
نیشابوری ،محمود۸۴۴۱- ،
کنگره سراسری انجمن صرع صرع :ویژه دهمین کنگره سراسری انجمن صرع ایران  ۸۲ - ۸۴مهر۸۴۴۱
ایران( ،دهمین: ، ۸۴۴۱: ،

1857.

1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.

1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.

تهران)
سیاح ،احمد- ۸۱۴۴ ،
آرین ،فرامرز۸۴۳۱- ،
اعتصام یزدانی سیروس
اشرفیان بناب ،مازیار۸۴۳۶ ،
شکارسری ،حمیدرضا۸۴۳۶ ،
خسرو شاهی هادی۸۴۸۲

صفات و خصال امام مهدی(عج) و شرح مختصری از احواالت ایشان
ضروریات آناتومی سر و گردن
ضروریات بافت شناسی و جنین شناسی دهان و دندان
ضروریات پزشکی قانونی
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ضریح ساده (مجموعه شعر) :گزیده اشعار مذهبی از سال  ۸۴۵۴تا۸۴۱۵
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ضیاء الخافقین جریده فی العلوم و السیاسه و الخبار الصحیحه  /جمال الدین
الحسینی (اال فغانی)
طاووس ترجمه خطبه های  ۸۶۴تا۸۱۸
علی ابن اب طالب
طب اورژانس در یک صفحه
کاترینو ،جفری
طب برای پرستاران و پیراپزشکان
فرهادی ،محمد۸۴۱۱- ،
 طب مراقبت های ویژه طب نوجوانانعباسعلی ۸۴۵۳-طالیه دار فرهنگ اسالمی در عصر اختناق
اسالمی
۸۱۲۶
عشق و عرفان از دیدگاه ابن عربی
غراب ،محمود محمود
عفونی  -اورژانس  -بحران
هینگل  ،جانیس ال .
هریسون ،تنسلی راندولف - ،عفونی هاریسون
۸۴۱۱
عالمه امینی
گودرزنیا ،محدثه- ۸۴۶۲ ،
عالمه حلی
صاعلی ،شهناز
عالمه طباطبایی
تواضعی ،جابر- ۸۴۶۱ ،
عالمه مجلسی
واالیی ،علیاکبر  ،گردآورنده
علوم رادیولو]ی فیزیک بیولوژی و حفاظت
بوشانگ استیوارت سی
علیاکبر دهخدا
بهمن ،مهناز۸۴۳۲- ،
رحماندوست ،مصطفی ۸۴۱۴ ،علی(ع) امام ما گفت :گلچینی از سخنان امام دانا و مهربان
عملکرد تولید مثل و بیماری های پستان درسنامه
هینگل  ،جانیس ال .
پرستاری داخلی  -جراحی برونر و سودارث : ۱۱۸۳ج ۸۴.
رضوانی ،علیاصغر - ۸۴۳۸ ،عوامل دوری مسلمانان از نص غدیر
غدد درون ریز متابولیک بهداشت زنان و مردان
آندرئولی تامس۸۴۴۶
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،غدد و متابولیسم
غدیر در آینه قرآن :بررسی تاریخی  -روایی مساله خالفت و امامت علی (ع) در
کورانی ،علی - ۸۴۳۳ ،م
قرآن و خطابههای پیامبر (ص)
آالحمد ،جالل ۸۴۱۱ - ۸۴۳۱،غربزدگی
فارماکولوژی بالینی
صائبی اسماعیل
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ،برترام جی
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ،برترام جی.
فارماکولوژی پرستاری
هاپکینز ،سیدنی جان
فارماکولوژی کاربردی مراقبتهای ویژه پزشکی ) CCUو( ، ICUدرد و بیهوشی
آگاه ،مهوش- ۸۴۱۱ ،
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فرار از عقل از تشکیل امپراطوری سلجوقی تا حملهی مغول
بکایی ،حسین
محمدی ،محمدهادی - ۸۴۳۱ ،فراز و فرود :از حملهی اسکندر مقدونی تا پایان شاهنشاهی ساسانی
شیخنوری ،محمدامیر - ۸۴۴۱،فراز و فرود اصالحات در عصر امیرکبیر
فراماسونری جهانی :افشاء و نقد فلسفه ماسونی
یحیی ،هارون - ۸۴۶۵ ،م
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،فرمان به مالک اشتر و  :...ترجمه نامههای  ۴۲تا۲۴
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
فرهنگ اختصارات پزشکی
سعیدی پور ابراهیم۸۴۴۱
فرهنگ اختصارات پزشکی دورلند
ناصحی عبداهلل
حداد عادل ،غالمعلی - ۸۴۱۳ ،فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی
فرهنگ تفاهم شیوه های صحیح برقراری ارتباط با فرزندان
گوردون ،تامس۸۴۸۱- ،
دفتر پژوهشهای واژهشناسی و فرهنگ جامع علوم پزشکی حیان (انگلیسی  -فارسی)
ترجمه رایانهای
 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،خبرنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،خبرنامهفرهنگ عربی  -فارسی المورد
بعلبکی ،روحی،
فرهنگ غدیر
محدثی ،جواد۸۴۴۸- ،۱۸a،
حییم ،سلیمان - ۸۴۳۱.،۱۸a،فرهنگ معاصر انگلیسی  -فارسی یک جلدی :دارای مهمترین و متداولترین لغات
و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها(در حدود  ۵۱۱۱۱لغت
۸۱۵۵
حییم ،سلیمان - ۸۴۳۱.،۱۸a،فرهنگ معاصر فارسی-انگلیسی یک جلدی :دارای مهمترین و متداولترین لغات و
عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها(در حدود  ۵۱۱۱۱لغت
۸۱۵۵
حقشناس ،علیمحمد - ۸۴۱۴،فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی  -فارسی در یک جلد
۸۴۸۴
 فرهنگ معاصر یک جلدی انگلیسی  -فارسی حییمفرهنگ معاصر یک جلدی فارسی  -انگلیسی حییم
حییم سلیمان۸۴۳۱
دانائی ،فریده ، - ۸۴۴۱ ،فرهنگ نامهای ایرانی
گردآورنده
فرهنگ پرستاری بیلر
ولر باربارا
فرهنگ پرستاری پیتر کارلین
کارلین پیترهاجستن
الگزاندر فرهنگ پزشکی دورلند
ویلیام
دورلند،
نیومن ۸۱۵۳ - ۸۴۶۵،م
الگزاندر فرهنگ پزشکی دورلند (انگلیسی-فارسی) ریزچاپ...
ویلیام
دورلند،
نیومن۸۱۵۳ - ۸۴۶۵،
م۱۸a،.
فرهنگ پزشکی دورلند۱۱۸۴
دورلند،ویلیام الگزاندر نیومن
 فصلنامه علمی مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکیتهران
 فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی فصلنامه علمی پژوهشی طب جنوبفاضل گلپایگانب محمد حسن  -فطرت عشق عارف حکیم آیت اهلل العظمی میرزا محمدعلی شاهآبادی
۸۴۱۲شارح
مغنیه ،محمدجواد - ۸۴۲۴،فلسفه اخالق در اسالم
 ۸۴۱۳م

1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.

1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.

طباطبایی امیر

فناوری اطالعات در علوم پزشکی راهنملی جامع آشنایی با مراجع الکترونیکی و
بانک های اطالعاتی علوم پزشکی و...
فوریت های جراحی در درمانگاههای اورژانس
مالحت ،فوریتهای پرستاری :نگرشی بر مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس

کوک جان
نیکروان
- ۸۴۳۴
شک.ئی مینا
گریسهایمر و ویدمن
عزیزی ،فریدون- ،۱۸a،
۸۴۱۸
اعضای هیات علمی گروه
فیزیولوژی دانشکده پزشکی
وهمکاران
گایتون
گایتون آرتور سی۸۴۸۴
برنر ،باری - ۸۴۴۲،م
نجمآبادی ،فریدون- ۸۴۱۱ ،
کاری تامس
مفرد،

1955.
1956.
1957.

فیزیوتراپی در سوختگی
فیزیولوژی انسان
فیزیولوژی غدد مترشح داخلی

1958.
1959.
1960.

فیزیولوژی پزشکی

1961.

فیزیولوژی پزشکی گایتون
فیزیولوژی پزشکی گایتون /هال
فیزیولوژی کلیه در سالمت و بیماری
فیزیک تشعشع و رادیولوژی
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن
قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب  ۳/۲/۸۴۲۱مجلس شورای اسالمی) و
آئیننامه اجرائی آن بضمیمه جداول مقررات صادرات و
واردات سال۸۴۱۵
 قانون کار ،قانون بیمه بیکاری همراه با تصویبنامهها ،آییننامهها...قرآن و بهداشت روان
صادقیان ،احمد- ۸۴۳۱ ،
قرآن پژوهی مطهر :علوم قرآنی در آثار شهید مطهری (ره)
صادقی مسعود
قران در اسالم
طباطبائی سید محمد حسین
قلب و عروق
هینگل  ،جانیس ال .
 قلب و عروق بزرگاحمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،قلب و عروق(هاریسون  + ۱۸۱۸۱سسیل ) ۱۱۸۱
قلمرو طب کودکان
برمن ریچارد
نورقربانی ،محمد ،- ۸۴۴۳ ،لطایف و ظرایف
گردآورنده
لنفوم هابیماریهای هوچکین و لنفوم های غیر هوچکینی
میر هادی پرویز
لوپوس اریتماتوی منتشر
شفیعی ،هوشنگ
لیزر در پزشکی
جوفی ،استیون
مادام دوپاری
المبر ،آندره
مبارزه با مرگهای ناگهانی و احیاء قلبی ریوی پیشرفته
کامینز ،ریچارد
مبانی ام آر آی
میچل دونالد
نیکوبخت ،محمدرضا ۸۴۴۳ ،مبانی اورولوژی عمومی
مبانی جراحی بورکیت
منوچهری حسنعلی
مبانی جراحی بورکیت :شامل جراحیهای عروق ،پستان ،تیروئید ،پاراتیروئید و
بورکیت ،جورج
اطفال
 -مبانی طب داخلی سیسیل۱۱۸۱

1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.

مبانی طب سیسیل بیماریهای ریوی و طب مراقبتهای ویژه
بریگام کنت
مبانی طب کودکان نلسون
مارک دنت،کارن ج.
مبانی علمی و نظری بیمه های اموال
کریمی آیت
 مبانی فیزیکMRI مبانی الپاراسکوپیاونز ،جی .ادوارد - ۸۴۴۲ ،م مبانی مدیریت برای متخصصان اطالعرسانی
مبانی پزشکی پیشگیری
گری ،جان آرمسترانگ میور
مبانی گوش و حلق و بینی (رودلف) راهنمای یادگیری گام به گام
پروبست ،رودلف
 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مجله علمی پزشکی قانونی مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مجله پزشکی کوثر مجموعه آثار حضرت آیت اهلل مصباح :مشکات :شرح الهیات شفامجموعه آثار دکتر جالل مصطفویکاشانی
محبی ،آزاده
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری تربیت مدرس با پاسخ نامه
حجتی ،حمید
تشریحی۱۱-۱۱
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری وزارت بهداشت همراه با پاسخ
حجتی حمید
تحلیلی و نکات۲۲-۱۴
مجموعه آزمونهای کارشناسیارشد پرستاری دانشگاه آزاد با پاسخ تحلیلی و نکات
حجتی ،حمید
کلیدی۲۵- ۱۱
 مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادرجمال الدین اسدآبادی ۸۴۸۳-مجموعه رسائل و مقاالت
 ۸۱۶۳ق
مجموعه سواالت آزمونهای پیشکارورزی و دستیاری از خرداد  ۵۸تا اسفند ۲۴
کاهانی ،مجتبی۸۴۶۱- ،
همراه با پاسخهای تشریحی و تجزیه
و تحلیل گزینهها :اعصاب امینف۴۴
مجموعه سواالت بیهوشی میلر Basic 2007جهت امتحانات تکنسینهای بیهوشی
فصیحی هرندی ،محیالدین
و رزیدنتهای سال اول
مجموعه سئواالت بانک خون
فرنیا ،فراز۸۴۴۳- ،
مجموعه شعر گزیده ادبیات معاصر
میر جعفری اکبر۸۴۳۱
مجموعه شعر گزیده ادبیات معاصر
رضایی نیا عبدالرضا
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی
ابن علی علی اکبر
مجموعه مباحثی پیرامون اقتصاد بیمه
دیون ،ژرژ
عباسی ،محمود ، - ۸۴۳۱ ،مجموعه مقاالت حقوق پزشکی
گردآورنده و مترجم
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی سی و یکمین دوره ازمون پذیرش دستیار
طاهر  ،محمد
فوق تخصصی داخلی
سیجل ،اروین اچ - ۸۴۴۶ ،.م محاسبات بیوشیمیائی :چگونگی حل مسائل ریاضی در بیوشیمی عمومی
واصف ،محمدجعفر - ۸۴۱۲ ،محمد صلیاهلل علیه واله پیامبر اعظم
 مخاطرات زیستمحیطی سالمتمددکاری فردی کار با فرد از سری کتابهای مددکاری اجتماعی
اقلیما مصطفی

1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

مدیریت استراتژیک :نگرشی نو بر مدیریت استراتژیک در تئوری و عمل
آهنچی  ،محمد- ۸۴۱۳ ،
مدیریت بهداشت و درمان
آصفزاده ،سعید- ۸۴۴۳ ،
فدائی منش امید  -کومار مدیریت تحقیق و توسعه
ویندود
جلوداری ممقانی ،بهرام ،مدیریت کیفیت و بهرهوری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی به همراه...
- ۸۴۳۶
 مراقبت آغوشیمراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
آلفونسو سولیمانو
مراقبتهای دوران بارداری
کمپوز بونی
مراقبتهای ویژه در ای سی یو
شیری حسین۸۴۳۴
مراقبت های ویژه در بخش های سی سی یو آی سی یو و دیالیز
ذاکری مقدم معصومه
مراقبتهای ویژه قلبی در بخش)])CCUسی .سی .یو]
رحمانی ،رمضان۸۴۳۸- ،
مراقبتهای ویژه پزشکی فینک (شصت و دو فصل منتخب هئیت بورد تخصصی)
فنیک
مراقبت های پرستاری ویژه ای سی یو سی سی یو دیالیز
اسدی نوقابی۸۴۳۳
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای سی سی یو  -آی سی یو و دیالیز
عسگری محمد رضا
مراقبتهای پرستاری ویژه در دیالیز
طیبی ،علی۸۴۳۳- ،
مراقبت پرستاری اتاق عمل
هینکل  ،جانیس ال .
مرجع امتحانات دستیاری دنفورث بیماریهای زنان و مامایی
اسکات جیمز.آر
مروری بر امتحانات بورد فارماکولوژی  -کاتزونگ و ترور۸۴۴۱
کاتزونگ ،برترام
مروری بر تغذیه بالینی
وانیسیر ،روالند
مروری بر سینوزیتهای عفونی
فرهادی ،محمد۸۴۱۱- ،
مروری تشریحی بر سواالت ۴دوره اخیر امتحانات))۸۴۱۲-۸۴۱۴دانشنامه/
آگاه ،مهوش- ۸۴۱۱ ،
گواهینامه رشته تخصصی بیهوشی
مروری سریع بر تروماپاتولوژیRapid review of forensic pathology :
یوسفینژاد ،وحید- ۸۴۶۵ ،
of trauma
مسمومیت داروئی و درمان آن
افشار مهشید
حیدری نراقی ،علیمحمد ،معاد
- ۸۴۴۸
معاینات بالینی و روشهای گرفتن
بیکلی ،لین اس
شرححال باربارا بیتز۱۱۱۴
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز۱۱۱۴
بیکلی ،لین اس
معاینات بالینی و روش گرفتن شرححال باربارا بیتز۱۱۸۴
بیکلی ،لین اس
معاینه عضالنی اسکلتی
شکیبی محمود
معاینه فیزیکی برای پرستاران بر اساس سرفصل دروس همراه با اطلس رنگی
احمدی ،فضالهلل- ۸۴۴۳ ،
معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندامها
هاپنفلد ،استنلی۸۴۴۳- ،
معاینه فیزیکی موسکولواسکتال
گروس ،جفری۸۴۶۸- ،
مغز و اعصاب
اسملتزر سوزان س
مغز و اعصاب
هینگل  ،جانیس ال .
مغولها :ازحملهی مغول تا آغاز صفویه
هجری ،محسن- ۸۴۳۱ ،
مفاهیم بیوفیزیکی و روانی  -اجتماعی
اسملتزر سوزانس
مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری
هینکل  ،جانیس ال.
مفاهیم پایه :بررسی وضعیت ،فرآیند پرستاری ،بهداشت و پرستاری جامعهنگر
اسملتزرسوزانس
مفاهیم پایه در پرستاری بررسی وضعیت سالمت ،آموزش بهداشت،تفکر
هینکل  ،جانیس ال .

2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.
2057.
2058.
2059.
2060.

علیاکبر۸۴۴۳،

انتقادی،پرستاری جامهع نگر و مبتنی بر شواهد
 -مقاالت دهخدا ۱

دهخدا،
۸۱۶۱
دریپس ،رابرت دانینگ۸۴۸۸،
 ۸۴۲۴کاظمپور ،زهرا- ۸۴۵۱ ،
-

مقدمهای بر بیهوشی

مقدمهای بر نمایهسازی و چکیدهنویسی (راهنمای عملی)
مقدمهای بر پزشکی بالینی اصول طب داخلی هاریسون۱۱۱۶
مالحظات پایه :آب و الکترولیت ،هموستاز ،شوک،
عفونت ،تروما ،سوختگی ،ترمیم زخم
 مالحظات پایه :سرطان ،پیوند ،ایمنی بیمار ،پایش بیمار ،پایش فیزیولوژیکجراحی کم تهاجم جراحی مولکولی و ژنتیک
منبعشناسی شیعه (به زبانهای اروپایی)
خانبگی ،رامین- ۸۴۳۱ ،
 مهارت های بالینی کار در اتاق عمل از تئوری تا عملیمهارتهای نوشتن برای مطبوعات
هیکس وینفورد۸۴۳۱-
مورچه کوچولو ،کرم چاقالو
دویی یهخوا
 موعود قرآن :چهل حدیث در توضیح چهل آیه قرآن درباره امام مهدی علیهالسالمموالنا و ترجمهی آیات قرآن
محمدی ،کاظم
عابدی ،داریوش ، - ۸۴۴۵ ،مولوی
گردآورنده
میرزا کوچکخان
گیویان ،عصمت
ناباروری :ارزیابی و درمان
کی چانگ رار سولز
صاحب کشاف ،سعید - ۸۴۴۵ ،ناباروری در مردان
سیاح سیاری ،نیمتاج ۸۴۴۶ ،ناتوانیهای یادگیری
جمال الدین اسدآبادی  ۸۴۸۳-نامه ها و اسناد سیاسی  -تاریخی سید جمال الدین حسینی (اسد آبادی)
 ۸۱۶۳ق
نخلهای بی سر
فراست ،قاسمعلی- ۸۴۴۱ ،
زه تاب محمد جواد -کرمی نشانه شناسی ارتوپدی
محسن
نشانهشناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ،نصرتاهلل
 نشریه جراحی ایرانمطهری ،مرتضی - ۸۴۶۱،نظام حقوق زن در اسالم
۸۱۴۱
 نظام پزشکینفرولوژی
برمن ریچارد
نقد مالکهای بهنجاری در روانشناسی با نگرش به منابع اسالمی
ابوترابی ،علی
نوارهای مغزی ویافته های بالینی
غفارپور مجید
آن
آالحمد ،جالل ۸۴۱۱ - ۸۴۳۱،ن و القلم
نوروفیزیولوژی بالینی
صدر ،شهابالدین
نورولوژی بالینی
امینوف ،مایکل جفری
نورولوژی بالینی
امین اف  .مایکل .جی
نورولوژی بالینی امینوف
گرینبرگ ،دیوید

2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.

نورولوژی بالینی امینوف۱۱۱۴
گرینبرگ ،دیوید
نوزادان
برمن ریچارد۸۴۴۸
نکتههای ناب :برگزیده بیانات رهبر فرزانه انقالب در جمع دانشجویان و
قدوسیزاده ،حسن- ۸۴۳۵ ،
دانشگاهیان ()۸۴۱۴ - ۸۴۵۱
نگرشی بر فیزیوپاتولوژی درد سردردها و چشم دردها
غفارپور مجید۸۴۱۴
نگرش یعنی همه چیز :نگرشتان را عوض کنید تا زندگی تان دگرگون شود!
کلر ،جف۱۸a،
نیاز
فراست ،قاسمعلی- ۸۴۴۱ ،
 نیایش و زندگی :ترجمه خطبههای  ۸۱۲تا۸۱۴نیما
حسینی محمد حسن
هارلی هان اینترنت را آموزش میدهد
هان ،هارلی - ۸۴۶۱،م
 هماتولوژیهماتولوژی و انکولوژی
فاسی آنتونی...و دیگران
اصفهانی ،محمدمهدی - ،همدم بیمار
۸۴۱۳
هموستاز ،خونریزی و مصرف فرآوردههای خونی در جراحی قلب
رادمهر ،حسن۸۴۴۳- ،
هندبوک معاینات بالینی و روشهای گرفتن شرح حال باربارا بیتز  ۱۱۱۴همراه با
بیکلی ،لین اس.
اطلس رنگی
بوریج ،ویلیام ایان بیردمور ،هنر تحقیق علمی
 - ۸۴۱۱م - ۸۴۱۱ ،.م
هورمون ها
منتظمی کامبیز
بهرامی ،مهران ، - ۸۴۳۲ ،هومیوپاتی (فلسفه ،تاریخ و درمان)
گردآورنده
هپاتیت به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل...
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
وب پنهان (راهنمای گام به گام جست و جوی اطالعات عمیق از اینترنت)
هنینگر ،مورین - ۸۴۳۱ ،م
مطهری ،مرتضی - ۸۴۶۱،وحی و نبوت
۸۱۴۱
وسایل و ستهای جراحی :قابل استفاده کلیهی دانشجویان رشتههای پزشکی ،اتاق
قارداشی ،فاطمه
عمل ،پرستاری و مامایی...
هریس ،تامس آنتونی ۸۴۸۴- ،وضعیت آخر
محمدی زنجانی ،مهدی ،ویندوز برای دانشآموزان (بر پایهی ویندوزهای XPو(Seven
- ۸۴۵۱
پاتوفیزیولوژی ریه
وست ،جان برنارد
پاتوفیزیولوژی مایعات بدن و مایع درمانی
برمن ،ریچارد ،م ۸۴۴۸-
پاتوفیزیولوژی کلیه
اسمیت ،لوید هالی۸۴۱۳- ،
پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل
دبیری ،پرویز۸۴۱۱- ،
پاتولوژی پایه رابینز
وینی ک.مار
طالقانی سید محمود ۸۴۶۱-پرتوی از قران
. ۸۱۱۴
پرستار بیهوشی
ناگل هاوت جان
پرستار بیهوشی کتاب دوم :اعمال جراحی رایج
ناگلهاوت ،جان
 پرستار و نارسایی کلیویپرستاری بهداشت جامعه ))۸النکستر ...
حسینی وحیده
پرستاری بهداشت جامعه  ))۱النکستر ...
حسینی وحیده۸۴۶۴
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پرستاری بهداشت جامعه  ))۴النکستر ...
حسینی وحیده
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ،میترا- ۸۴۳۴ ،
پرستاری تایلور۱۱۱۶
تیلور ،کارول
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث قلب و
اسملتزر سوزان س
عروق و خون
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث
اسملتزر سوزان س
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث درد ،الکترولیت ،شوک ،سرطان و
اسملتزر .سوزانس
مراقبت پایان عمر
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث تنفس
اسملتزر سوزان س.
پرستاری مراقبتهای ویژه
محمودی ،مهدی- ۸۴۵۳ ،
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
شاهوردی زهرا
پرستاریکودکان مارلو
مارلو ،داروتی
پروتز های دندانی متحرک
بیتس جان .اف
پروین اعتصامی
بهمن ،مهناز۸۴۳۲- ،
اردشیر الریجانی ،باقر ۸۴۳۱ ،پزشک و مالحظات اخالقی
پسران جزیره
فتاحی ،حسین- ۸۴۴۵ ،
آالحمد ،جالل ۸۴۱۱ - ۸۴۳۱،پنج داستان
پوست
برمن ریچارد
پوست و سوختگی
اسلمتزر سوزان س
پو ست و سوختگی
هینگل  ،جانیس ال .
 پوست ،پستان ،سر و گردن ،ریهپژوهش در جراحی راهنمای کامل روش تحقیق بالینی و علمی
ترویدل اچ
پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع) در فضای اینترنت
شیر کوند ،اکبر- ۸۴۶۱ ،
 پیاورد سالمتبری ،جیمز متیو - ۸۴۴۲،پیترین و وندی
 ۸۱۵۱م
ارنست ۸۱۴۴-،پیرمرد و دریا
همینگوی،
 ۸۴۵۸م.
پیشگیری از بیماریهای مسافرت هوایی
شرفی ،جمشید
پیشگیری با آنتی بیوتیک در جراحی :یک بررسی جامع
کنت ،جان
چشمه سار حکمت ۱۱۱ :موضوع در  ۱۱۱حدیث
سهراب پور ،همت- ۸۴۳۱ ،
چشم و گوش
اسملتزر سوزان س
چشم و گوش
هینگل  ،جانیس ال .
چشمپزشکی عمومی
جوادی ،محمدعلی- ۸۴۴۸ ،
 چهل حدیث پیرامون آخرین نشانههای ظهور چهل حدیث پیرامون علی علیهالسالم و مهدی علیهالسالم :پیشگوییهای حضرتامیر علیهالسالم درباره حضرت صاحباالمر علیهالسالم
چهل روز عاشقانه
سنگری ،محمدرضا۸۴۴۴- ،
چهل سال تحقیق در بیماریهای شایع عفونی ایران (انفکسیو ایمونولوژی)
نظری ،غالمرضا۸۱۴۶- ،
چکلیست روشهای پرستاری بالینی
کریمی ،شهناز- ۸۴۳۶ ،
چکیده تشخیص و درمان بیماریهای زنان و مامایی کارنت
دچرنی آلن
مترجمی ،رامین ، ۸۴۳۴ ،چکیده رادیولوژی تشخیصی آمسترانگ ()۸۴۴۱
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مترجم ،گردآورنده
گلدمن ،لی

چکیده طب سیسیل
 چکیده قلب هرستالهام چکیده ژینیکولوژی نواک با متد الگوریتمی

نائینی
هاشمیان
السادات۸۴۶۶
رمضان ،چگونه تحلیل سیاسی کنیم؟
شعبانیساروئی،
- ۸۴۳۱
چگونگی استفاده و مراقبت از تجهیزات بخش نوزادان راهنمای کاربردی برای
محققیپریسا
ژزشکان ژرستاران و مراقبین نوزاد در بیمارستان ها
ژنتیک انسانی
برمن ریچارد
تامپسون ،جیمز اسکات ،ژنتیک در پزشکی
 - ۸۴۸۴م
ژنتیک در پزشکی
تامسون و تامسون
کار با گروه شناخت پویایی درمان از سری کتابهای مددکاری اجتماعی
اقلیما مصطفی
کاربرد آمار و نرمافزار SPSSدر
غیاثوند ،احمد- ۸۴۶۶ ،
تحلیل دادهها( :آموزش جامع نرمافزار( SPSS
کاربرد بالینی پزشکی هستهای
ماتین ،فیلیپ۸۴۴۶- ،
نصیریان ،بیژن ، - ۸۴۳۲ ،کاربرد مخدرها در بیهوشی و ترک اعتیاد بهکمک بیهوشی
گردآورنده و مترجم
کاربرد مخدرها در بیهوشی و ترک اعتیاد به کمک بیهوشی
نصیریان بیژن
کارنت تشخیص و درمان در جراحی
وی ،الرنس
کارکنان با انگیزه ۱۳ :روش برای افزایش بهرهوری در محیط کار
بروس ،آن - ۸۴۶۱ ،م
علیبن ابیطالب( ،ع) ،امام اول ،کارگزاری ،امانت الهی است و  :...ترجمه نامههای  ۸تا۴۵
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱ -ق
امامی میبدی ،محمدعلی - ،کالبدشناسی انسانی:تشریح عمومی :برای دانشجویان دندانپزشکی ،داروشناسی،
پیراپزشکی ...
۸۴۱۶
کبد  /غدد /مجاری صفراوی  /دیابت همراه با سئواالت کارشناسی ارشد
هینگل  ،جانیس ال .
کبد و غدد
اسملتز سوزان س
کبد چرب به زبان ساده :هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و نشانهها ،تشخیص و
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
درمان کبد چرب در ذهن شما وجود دارد ...
 کبد ،کیسه صفرا ،لوزالمعده  ،طحالکتاب جامع تکیاختهشناسی پزشکی اقتباس از کتاب مرجع انگلشناسی پزشکی
غروی ،محمدجواد۸۴۴۲- ،
پروفسور بیور
 کتاب جامع سالمت خانوادهکتاب جامع پزشکی در ایران
دکتر جاوید اشترانی
کتابشناسی حضرت محمد(ص) :مجموعه کتابهای فارسی ،عربی ،انگلیسی،
داالئی ،مهری(خاور)
فرانسه و آلمانی
عسگری ،محمدرضا - ۸۴۳۶ ،کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU,CCUو دیالیز
کتاب کاملICU
مارینو ،پل ال
کتاب کامل پرستاری داخلی  -جراحی قابل استفاده :پرستاران  -متقاضیان شرکت
نوبهار منیر
در آزمونهای مختلف پرستاری...
کتاب کوچک آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف
گوردون ،جان دیوید
کشف االیات و احادیث در منطق الطیر عطار نیشابوری
اسکندری مژگان۸۴۳۳
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 کلیات طب بالینیکلیات چشم پزشکی
وان دانیل۸۴۱۸
کلیات چشم پزشکی ووگان
ریوردان-ایوا ،پل
احمدی جزی ،کامران ۸۴۳۱ ،کلیه ،آب و الکترولیت هاریسون + ۱۱۸۱سسیل  ۱۱۸۱به انضمام سئواالت
پرانترنی ،دستیاری  ...شهریور ۴۱
کلیه در حاملگی
لیندهایمر ،مارشال۸۴۴۱- ،
کلیه و مجاری ادراری
اسملتزرسوزانس.
کلیه و مجاری ادراری درسنامه پرستاری داخلی  -جراحی  : ۱۱۸۳ج ۸۱.
هینگل  ،جانیس ال.
کمتر مصرف کنید ،دوباره استفاده کنید ،بازیافت کنید
اسکات ،نیکی
کمخونی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و نشانهها تشخیص...
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
کم خونیها همراه با اطلس رنگی
ارزانیان ،محمدتقی۸۴۱۳- ،
کمر درد به زبان ساده  :هر سوالی که راجع به علل ،عالئم ...
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
کنترل عفونت در البراتوار و کلینیکهای دندانپزشکی
فاضل ،اکبر
کودکان دارای نیازهای خاص
برمن ریچارد
مونتهسوری ،ماریا - ۸۴۶۱،کودک در خانواده :اصول اساسی " روش جهانی و مشهور مونتسوری"
 ۸۱۲۱م
 کودک دچار ناخوشی حادکولیت عصبی یبوست  -اسهال به زبان ساده :هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و
محمودآبادی ،احمد- ۸۴۳۸ ،
نشانهها ،تشخیص و درمان کولیت عصبی (یبوست  -اسهال) در ذهن شما وجود
دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یافت
 گایدالین گوارش و کبد هارسیون ،۱۱۸۱سیسیل۱۱۸۱گرامر کامل زبان انگلیسی
مدیری ،احمدحسین
گریز به تاریکی و پنج داستان دیگر
شنیتسلر  ،آرتور
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه داستان
ایبد ،طاهره۸۴۳۱- ،
گزیده ادبیات معاصر مجموعه داستان
نجفی عبدالمجید۸۴۴۱
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
عاملی ،امیر۸۴۴۴- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
براتیپور ،عباس۸۴۱۱- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
یوسفنیا ،سعید- ۸۴۳۳ ،
اوستا ،مهرداد - ۸۴۱۱،گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
۸۴۲۱
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
راکعی ،فاطمه۸۴۴۴- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
صالحی ،عمران۸۴۱۶- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
برزگر ،امیر
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
ذکاوت ،خلیل۸۴۶۱- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
گلمرادی ،شیرینعلی۸۴۸۲- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
باقری ،ساعد- ۸۴۳۸ ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
صالحی ،بهمن۸۴۸۵- ،
گزیده ادبیات معاصر :مجموعه شعر
نوربخش ،مرتضی۸۴۳۱- ،
عبدالملکیان ،محمدرضا - ،گزیده ادبیات معاصر :مجموعه
۸۴۴۸
شعر
طبرسی ،فضلبنحسن - ۶۳۱،گزیدههایی از تفسیر مجمعالبیان
؟ ۳۵۱ق
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مولوی ،جالاللدین محمد بن گزیدهی دیوان شمس تبریزی (با کشفاالبیات)
محمد ۵۱۳ - ۵۲۱،ق.
گزینه برتر(۴۴داخلی) ۸۴۶۸پرسش داخلی آزمون های پذیرش دستیارو پیش
ایزدی  ،مهدی۸۴۳۴ ،
کارورزی از سال  ۲۵تا اردیبهشت  ۴۴بر اساس رفرانس های جدید با پاسخ
تشریحی
گزینه برتر( ۴۴زنان،کودکان،جراحی)۱۱۴۶:پرسش (زنان،کودکان،جراحی)
ایزدی،مهدی۸۴۳۴ ،
آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی از سال  ۲۵تا اردیبهشت ۴۴بر
اساس رفرانس های جدید
گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی
اسماعیلی ،محسن- ۸۴۳۳ ،
گفتمان مصباح ( :گزارشی از زندگانی علمی و سیاسی آیتاهلل مصباحیزدی)
صنعتی ،رضا- ۸۴۶۲ ،
گلستان زیباییها :سیری در زیباییهای جسم و جان
رحیمی ،عباس- ۸۴۱۱ ،
علی بن ابی طالب ،امام اول ،گنجینه های علوی حدیث  -گفتار  -نوشته  -خطبه  -حکمت
 ۱۴قبل از هجرت  ۳۱-ق
گندزداها و ضدعفونیکنندهها و کاربرد آنان در بهداشت محیط زیست
ایماندل ،کرامتاهلل
گوارش
اسملتزرسوزان س
گوارش
هینگل  ،جانیس ال .
 گوارشناصر ،یادگار عمر :خاطرات و مجموعه اشعار قاسم قادریورکانی به انضمام مصاحبهها و
نجمالدینیسیاهکلی،
اظهارنظر شخصیتها
گردآورنده
۱۶۱۱آزمون دکترای پرستاری ۱۶۱۱ :سوال تالیفی به انضمام
جنتی ،یداهلل، - ۸۴۳۴ ،
گردآورنده
آزمونهای دکتری
۶۱روش ساده برای عالقهمند کردن فرزند به مطالعه
زاهلر ،کتی ا.
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