
 لیست کتابهای موجود درکتابخانه بیمارستان بهارلو

نام کتاب                                                             Book Name     ردیف    Author            نویسنده 

 

1.  100 question & answer about panic disorder  -  

2.  100 questions and answers about liver, heart, and kidney 

transplantation 

 Gilligan, Hannah M. 

3.  100 questions & answers about adult attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) 

 Albrecht, Ava T. 

4.  100 questions & answers about endometriosis  Redwine, David B. 

5.  100 questions & answers about hepatitis C  Fabry, Stephen. 

6.  100 questions & answers about hip replacement  Fischer, Stuart J. 

7.  100 questions & answers about kidney dialysis  Stam, Lawrence E. 

8.  100 questions & answers about kidney disease and 

hypertension 

 Townsend, Raymond 

R. 

9.  100 questions & answers about osteoporosis and osteopenia  Alexander, Ivy M. 

10.  100 questions & answers about spine disorders  Jandial, Rahul. 

11.  100 questions & answers about your child's depression or 

bipolar disorder 

 Chokroverty, Linda. 

12.  150 ECG problems  Hampton, John R. 

13.  1998 year book of emergency medicine  Wagner, David K. 

14.  1998 year book of medicine  cline,martin J. 

15.  1999 year book of anesthesiology and pain management  tinker,john h. 

16.  1999 year book of critical care medicine  parrillo,joseph E 

17.  1999 year book of neurology and neurosurgery  bradley,walter G 

18.  1999 year book   copeland, 

19.  of surgery edward m. 

20.  2000-2001 Nelson's pocket book of pediatric antimicrobial 

therapy 

 Nelson, John D., 1930- 

21.  2000 year book of neonatal and perinatal medicine  Fanaroff, Avroy A. 

22.  2000 year book of pediatrics  Stockman,James A 

23.  2002 yearbook of obstetrics,gynecology,and woman's health  mishell,daniel R. 

24.  2010 nurse's drug handbook  -  

25.  AACN چوالی، ماریان ضروریات پرستاری مراقبتهای ویژه 

26.  ABC of otolaryngology  Ludman, Harold. 

27.  ABC of pain  Colvin, Lesley 

28.  ABC of practical procedures  Nutbeam, Tim. 

29.  ABC of sleep medicine  Reading, Paul 

30.  A clinical guide to pediatric sleep  Mindell, Jodi A. 

31.  a clinical guide to pediatric weight management and obesity  -  

32.  A clinician's guide to tuberculosis  Iseman, Michael D. 

33.  A COLOUR ATLAS CLINICAL ORTHOPAEDICS  KESSEL,LIPMANN 



34.  A colour atlas of angina pectoris  Shapiro, Leonard 

M.(Leonard Melvyn) 

35.  A colour atlas of clinical application of fibreoptic 

bronchoscopy 

 kitamura,satoshi 

36.  A colour atlas of clinical genetics  Baraitser, Michael. 

37.  A colour atlas of diagnostic investigation in cardiology  Walton, Stephen. 

38.  A colour atlas of gynaecological cytology  Husain, O. A. N. 

39.  A colour atlas of head and neck anatomy  mcminn,rmh 

40.  A colour atlas of hypertension  Shapiro, Leonard M. 

41.   (Leonard Melvyn) 

42.  A colour atlas of injury in sport  williams,j.g.p. 

43.  A colour atlas of nursing procedures in skin disorders  Stone, Lynette A. 

44.  A colour atlas of palpitation &amp; syncope  Shapiro, Leonard 

M.(Leonard Melvyn) 

45.  A colour atlas of respiratory diseases  james,d.geraint 

46.  A coloure atlas of clinical neurology  -  

47.  ACS surgery  souba,wiley w. 

48.  acta medica iranica  -  

49.  Acupuncture for insomnia  Montakab, Hamid. 

50.  Acute care surgery and trauma  Cohn, Stephe 

51.  Acute medical emergencies  Guly, Ursula. 

52.  Adam Outline of orthopaedics  Adams, John 

Crawford. 

53.  Adams and Victor's principles of neurology  Ropper, Allan H. 

54.  Adams and Victor's principles of neurology  Ropper, Allan H. 

55.  adams's outline of fractures  -  

56.  Adams's outline of fractures, including joint injuries  Hamblen, David L. 

57.  adams's outline of orthopaedics  -  

58.  Adobe premiere 6.5[ برای مبتدیان[  ۶/۵ادوبی پرمیر  آندردال، کیت 

59.  Adult and pediatric dermatology  Goldsmith, Lowell 

A.,1938- 

60.  adult behavioral sleep medicine  lichstein,kenneth l. 

61.  Adult congenital heart disease  Warnes, Carole A. 

62.  Advanced imaging in coronary artery disease  Wall, E. van der. 

63.  Advanced laparoscopic surgery  Katkhouda, Namir. 

64.  Advanced pediatric clinical assessment  Muscari, Mary E. 

65.  Advanced practice in critical care  McGloin, Sarah,RN. 

66.  Advanced practice nursing  Barker, Anne M. 

67.  Advances in surgery  cameron,john l. 

68.  Agricultural medicine  Donham, Kelley J. 

69.  A guide to laparoscopic surgery  Najmaldin, Azad. 

70.  Allergy and immunology  Krouse, Joh 

71.  American drug index 2011  -  



72.  Anaesthesia and resuscitation  0 

73.  Anaesthesia in laparoscopic surgery  Sood, Jayashree. 

74.  Analgesia, anaesthesia, and pregnancy  Yentis, S. M.(Steven 

M.) 

75.  An atlas of clinical syndromes  wiedemann,h.-r. 

76.  An atlas of ear, nose, and throat disorders  Gulya, Aina J. 

77.  An atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy  Donnez, J. 

78.  An atlas of osteoarthritis  Brandt, Kenneth D. 

79.  Anatomy and physiology  Guyton, Arthur C. 

80.  Anatomy for dental students  Johnson, D. R.(David 

Roderick) 

81.  Anderson's atlas of hematology  Anderson Young, 

Shauna Christine, 1945 

82.  Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine  Andreoli, Thomas 

E.,1935-2009. 

83.  Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine  Andreoli, Thomas 

E.,1935-2009. 

84.  Andrews' diseases of the skin  Odom, Richard 

B.,1937- 

85.  Andrology  Nieschlag, E. 

86.  Anesthesia secrets  Duke, James,1957- 

87.  anesthesia secrets  -  

88.  Annotated atlas of electrocardiogra  Blake, Thomas 

M.(Thomas 

Mathews),1920- 

89.  phy  

90.  Antisepsis, disinfection, and sterilization  McDonnell, Gerald E. 

91.  A pocket manual of differential diagnosis  Adler, Stephe 

92.  Applied therapeutics  Koda-Kimble, Mary A 

93.  A practical approach to neuroanesthesia  Mongan, Paul D 

94.  A practical approach to pediatric anesthesia  Holzman, Robert 

S.,1951- 

95.  A practical guide to botulinum toxin procedures  Small, Rebecca 

96.  A practical guide to mechanical ventilation  Truwit, Jonathon 

Dean. 

97.  A practical operative guide fortotal knee and hip 

replacement 

 kumar mehta,ajit 

98.  A practice of obstetrics and gynaecology  Chamberlain, 

Geoffrey,1930- 

99.  archives of iranian medicine  -  

100.  Art of history taking  -  

101.  Asbestos  Dodson, Ronal 

102.  assisted ventilation of the neonate  -  



103.  A textbook of clinical pharmacology  Ritter, James. 

104.  A textbook of modern toxicology  Hodgson, Ernest,1 

105.  A Textbook of psychiatric and mental health nursing  0 

106.  Atlas and synopsis of contact and occupational dermatology  ghosh,sanjay 

107.  Atlas of adult physical diagnosis  Berg, Dale. 

108.  Atlas of aesthetic breast surgery  Hammond, Dennis C. 

109.  Atlas of benign gynecologic and obstetric surgery  Stovall, Thomas G. 

110.  Atlas of breast pathology  Silverberg, Steven 

G.,1938- 

111.  Atlas of clinical sleep medicine  Kryger, Meir H. 

112.  Atlas of EEG in critical care  Hirsch, Lawrence J. 

113.  Atlas of functional histology  Kerr, Jeffrey B. 

114.  Atlas of gastric surgery  Zinner, Michael. 

115.  Atlas of gastrointestinal  keeffe,emmet b. 

116.  Atlas of general surgery  Schumpelick, 

V.(Volker) 

117.  Atlas of gynecologic surgical pathology  Clement, Philip B. 

118.  Atlas of hearing and balance organs  Leblanc, Andrae,1934- 

119.  Atlas of heart diseases  Braunwald, 

Eugene,1929- 

120.  Atlas of heart failure  Colucci, Wilson S. 

121.  atlas of human anatomy  -  

122.  Atlas of infections of the skin  Aly, Raza. 

123.  Atlas of interventional pain management  Waldman, Steven D. 

124.  Atlas of interventional pain management  Waldman, Steven D. 

125.  Atlas of laparoscopic surgery  Pappas, Theodore 

N.,1955- 

126.  Atlas of metabolic diseases  Nyhan, William 

L.,1926- 

127.  Atlas of pediatric clinical diagnosis  Shah, Binita R. 

128.  Atlas of pediatric EEG  Laoprasert, Pramote, 

author 

129.  Atlas of pediatric emergency medicine  Shah, Binita R. 

130.  Atlas of pediatric oncology  Sinniah, 

Davendralingam. 

131.  Atlas of pediatric physical diagnosis  Zitelli,Basil J. 

132.  Atlas of pediatrics in the tropics  Spector, Jonathan M. 

133.  Atlas of pediatric surgery  Ashcraft, Keith 

W.,1935- 

134.  Atlas of practical neonatal and pediatric procedures  Jain, Pradee 

135.  Atlas of procedures in neonatology  MacDonald,Mhairi G. 

136.  Atlas of radiologic measurement  Keats, Theodore 

E.(Theodore 



Eliot),1924- 

137.  Atlas of regional anesthesia  Brown, David 

L.(David Lee),1950- 

138.  Atlas of regional anesthesia  Brown, David 

L.(David Lee),1950- 

139.  Atlas of sleep medicine  Chokroverty, 

Sudhansu. 

140.  Atlas of the hand clinics  plancher,kevin d. 

141.  Atlas of trauma/emergency surgical techniques  Cioffi, William G 

142.  Atlas of ultrasonographic artifacts and variants  Sanders, Roger 

C.,1936- 

143.  Atlas of vascular surgery  Ouriel, Kenneth. 

144.  Atlas of video-EEG monitoring  Sirven, Joseph I 

145.  Atlas of vulvar disease  Wilkinson, Edward J. 

146.  Audiology  Bess, Fred H. 

147.  Augmentation mammaplasty  Tebbetts, John B. 

148.  Avery's diseases of the newborn  Taeusch, H. William. 

149.  A visual guide to transesophageal echocardiography  Chu, Larry 

150.  Avoiding common anesthesia errors  Marcucci,Catherine 

151.  Back pain  Haig, Andrew J.,1958- 

152.  Basic and applied dental biochemistry  Williams, R. A. 

D.(Ralph Anthony 

David),1938- 

153.  Basic and clinical pharmacology  -  

154.  Basic & applied concepts of immunohematology  Blaney, Kathy D. 

155.  Basic atlas of sectional anatomy with correlated imaging  Bo, Walter J. 

156.  Basic & Bclinical endocrinology  0 

157.  Basic clinical parasitology  Neva, Franklin A. 

158.  Basic & clinical pharmacology  katzung,bertram g 

159.  Basic electrocardiogra  Ferry, David R. 

160.  phy in ten days  

161.  Basic histology  Junqueira, Luiz Carlos 

Uchaoa,1920- 

162.  Basic otorhinolaryngology  Probst, Rudolf 

163.  Basic pharmacology in medicine  DiPalma, Joseph R. 

164.  Basics of anesthesia  Miller, Ronald 

D.,1939- 

165.  Bates' guide to physical examination and history taking  Bickley, Lynn S. 

166.  Bates' guide to physical examination and history taking  Bickley, Lynn S 

167.  behavioral medicine:a guide for clinical practice  -  

168.  Bennett's cardiac arrhythmias  Bennett, David H 

169.  Berek & Novak's gynecology  Berek, Jon 

170.  Berek & Novak's gynecology  Berek, Jonathan 



171.  berman's pediatric decision making  -  

172.  Biochemistry illustrated  0 

173.  Biopsy interpretation of the bladder  Epstein, Jonathan I. 

174.  Biopsy interpretation of the gastrointestinal tract mucosa  Montgomery, 

Elizabeth(Elizabeth 

A.),1958- 

175.  Biopsy interpretation of the uterine cervix and corpus  Malpica, Anais. 

176.  Blood cells  Bain, Barbara J. 

177.  Blueprints medicine  Young, Vincent B. 

178.  Blueprints neurology  Drislane, Fr 

179.  Blueprints obstetrics & gynecology  Callahan,Tamara 

180.  Blueprints pediatrics  Marino, Bradley S. 

181.  Blueprints surgery  Karp, Seth J. 

182.  Blume's atlas of pediatric and adult electroencephalo  Blume, Warren 

T.(Warren Tho 

183.  graphy  

184.  Body encyclopedia  Marcher, 

Lisbeth,1940- 

185.  Braunwald's heart disease  Libby, Peter. 

186.  Braunwald's heart disease  Braunwald, 

Eugene,1929- 

187.  Braunwald's heart disease  Braunwald, 

Eugene,1929- 

188.  Braunwald's heart disease  Mann, Douglas L. 

189.  Breast  Kline, Tilde S.,1931- 

190.  Breast cancer  0 

191.  Breastfeeding  Lawrence, Ruth 

A.,1924- 

192.  breastfeeding:a guide for the medical profession  -  

193.  Breast pathology  Rosen, Paul Peter. 

194.  Brenner &amp; Rector's the kidney  Brenner, Barry M.,1 

195.  brenner and rector's the kidney  -  

196.  Brenner & Rector's the kidney  Taal, Maarten W 

197.  Bright futures  Hagan, Joseph F. 

198.  British pharmacopoeia 1988  Great 

Britain.Medicines 

Commission. 

199.  Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing  Brunner, Lillian Shol 

200.  Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing  Brunner, Lillian 

201.  Campbell's operative orthopaedics  Campbell, Willis 

C.(Willis 

Cohoon),1880-1941. 

202.  Campbell's operative orthopaedics  Canale, S. T 



203.  Campbell's urology  Campbell, Meredith 

F.(Meredith 

Fairfax),1894-1968. 

204.  campbell-walsh pediatric urology  -  

205.  campbell-walsh urologic surgery  -  

206.  campbell walsh urology  -  

207.  campell-walsh urology  -  

208.  Cancer obstetrics and gynecology  Trimble, Edward L. 

209.  Cancer surgery  Harvey, James C. 

210.  Can't sleep, can't stay awake  Kryger,Meir H 

211.  Cardiac arrest  Paradis, Norma 

212.  Cardiac electrophysiology  Zipes, Douglas P. 

213.  Cardiac emergencies  Nolan, J.(James) 

214.  Cardiac nursing  Moser, Debra K. 

215.  Cardiac nursing  Woods 

216.  Cardiac nursing  Woods 

217.  Cardiac nursing  Woods, Susa 

218.  Cardiac nursing  Woods, Susa 

219.  cardiology for general paediatricians  MacCrindl, 

220.  cardiology secrets  -  

221.  Cardiovascular critical care  Griffiths, M. J. D. 

222.  Care of the high-risk neonate  Klaus, Marshall 

H.,1927- 

223.  Casarett & Doull's essentials of toxicology  f toxicology. Important 

224.  Case file  toy,eugene c. 

225.  Case files  Toy ,Eugene C. 

226.  Case files  toy,eugene c. 

227.  Case files  conlay,lydia 

228.  Case files  -  

229.  Cataract surgery and intraocular lenses  Buratto, Lucio, author 

230.  Cecil medicine  Cecil, Russell 

L.(Russell La 

Fayette),1881-1965. 

231.  Cellular and molecular immunology  Abbas, Abul K. 

232.  Cherry and Merkatz's complications of pregnancy  Cohen, Wayne R. 

233.  Chest medicine  George, Ronal 

234.  Child abuse  Reece, Rober 

235.  Childhood disorders  Kendall, Philip C. 

236.  Childhood epilepsies  Hermann, Bruce P. 

237.  Child neurology  Menkes, John H.,1 

238.  Children's health  Spencer, Jeanne P. 

239.  Churchill's pocketbook of general practice  Cartwright, Simon ; 

Godlee, Carolyn 



240.  Circadian physiology  Refinetti, Roberto. 

241.  circadian rhythm sleep disorders  wright,kenneth 

242.  Classification of nursing diagnoses  Carroll-Johnson, Rose 

Mary. 

243.  Clinical anesthesia  Barash, Paul G. 

244.  Clinical anesthesia  Barash, Paul G. 

245.  Clinical atlas of interstitial lung disease  Peroes-Golubieciac, 

Tatjana. 

246.  Clinical cardiology  Sokolow,Maurice 

247.  Clinical cardiology  Sokolow, 

Maurice,1911- 

248.  Clinical cases in fluid and electrolyte balance  Couser, Geoffrey A. 

249.  clinical chemistry  -  

250.  Clinical chemistry laboratory manual  Naser, Najih. 

251.  Clinical dermatology  MacKie, Rona M. 

252.  Clinical dermatopathology  Stevens, 

Alan,MRCPath. 

253.  Clinical diagnosis and management by laboratory methods  Henry, John 

Bernard,1928- 

254.  Clinical diagnostic immunology  Nakamura, Robert 

M.,1927- 

255.  Clinical Doppler ultrasound  Allan, Paul L. P. 

256.  Clinical Doppler ultrasound  Allan, Paul L. P. 

257.  Clinical echocardiography  Chambers, John,MD. 

258.  Clinical ENT  O'Donoghue, Gerard 

M. 

259.  clinical examination  -  

260.  Clinical gynecologic endocrinology and infertility  Speroff, Leon,1935- 

261.  Clinical gynecologic endocrinology and infertility  Fritz, Marc A. 

262.  Clinical gynecologic oncology  Di Saia, Philip J.,1937- 

263.  Clinical gynecologic oncology review  Dinh, Tung Van,1930- 

264.  Clinical haematology illustrated  Hoffbrand, A. V. 

265.  Clinical hematology atlas  Carr, Jacqueline H. 

266.  Clinical management of poisoning and drug overdose  Haddad, Lester M. 

267.  Clinical management of the perimenopause  0 

268.  Clinical management of thyroid disease  Wondisford, Fredric 

E. 

269.  Clinical manual for the evaluation and treatment of sleep 

disorders 

 Reite, Martin. 

270.  Clinical manual of contact lenses  Bennett, Edwar 

271.  Clinical manual of urology  Hanno, Philip M. 

272.  Clinical medicine  Greene, Harry 

L.(Harry 



Lemoine),1942-

Introduction to clinical 

medicine. 

273.  Clinical medicine  Forbes, C. D.(Charles 

Douglas),1938- 

274.  Clinical neurology  Simon, Roger P. 

275.  Clinical neurology  Hopkins, Anthony. 

276.  Clinical neurology  Greenberg, David A. 

277.  Clinical neurophysiology of sleep disorders  Guilleminault, 

Christian. 

278.  Clinical ophthalmology  Kanski, Jack J. 

279.  Clinical ophthalmology  Kanski, Jack J. 

280.  Clinical orthopaedic examination  McRae, Ronald. 

281.  Clinical pain management  Lynch, Mary E. 

282.  Clinical pediatric dermatology  Hurwitz, Sidney,1925- 

283.  Clinical pediatric   Fenichel, Gerald  

284.  neurology M. 

285.  Clinical pediatric neurosciences for primary care  Legido, Agustain. 

286.  Clinical pharmacology  Laurence, D. 

R.(Desmond Roger) 

287.  clinical pharmacology for anaesthetists  -  

288.  Clinical procedures in emergency medicine  Roberts, James 

R.,1946- 

289.  Clinical scenarios in surgery  Dimick, Justin B 

290.  Clinical sleep disorders  Carney, Paul R. 

291.  Clinical surgery  Henry, M. M.(Michael 

M.) 

292.  Clinical tests of respiratory function  Gibson, G. J. 

293.  Clinical toxicology  Ford, Marsha D. 

294.  Clinical toxicology  Holstege 

295.  Clinicians' guide to pain  Lovel, T. W. I.(Tim W. 

I.) 

296.  clinician's handbook of prescription drug  ehrenpreis,seymour 

297.  Colon and rectal surgery  Wexner, Steven D. 

298.  Colon and rectal surgery  Wexner, Steven D. 

299.  Color atlas and textbook of human anatomy  Kahle, W.(Werner) 

300.  Color atlas and text of bone marrow transplantation  Treleaven, Jennifer. 

301.  Color atlas and text of obstetric and gynecologic dermatology  Black, Martin M. 

302.  Color atlas of breast diseases  Mansel, R. E. 

303.  Color atlas of clinical embryology  Moore, Keith L. 

304.  Color atlas of contact lenses (& prosthetics)  0 

305.  Color atlas of head and neck anatomy  McMinn, R. M. 

H.(Robert Matthew 



Hay) 

306.  Color atlas of head and neck surgery  shah,jatin p. 

307.  Color atlas of head and neck surgery  shah,jatin p. 

308.  Color atlas of obstetric and gynecologic pathology  Voet, Richard L. 

309.  Color atlas of pediatric endocrinology and growth  Wales, Jerry. 

310.  Color atlas of pediatric neurology  Newton, Richard 

W.(Richard Ward) 

311.  Color atlas of temporal bone surgical anatomy  Counter, R. T. 

312.  Color atlas of urology  R.W. Lloyd-Davies ... 

[et al.] 

313.  Colorectal cancer  Anthony, Thomas. 

314.  Colorectal surgery  -  

315.  Color textbook of pediatric dermatology  Weston, William L. 

316.  Coloscopy made easy  chandra,mukesh 

317.  Colour handbook of dermatology  Rycroft, R. J. 

G.(Richard J. G.) 

318.  Colposcopy, principles and practice  -  

319.  Common medical disorders in obstetrics  kumar,ashok 

320.  Communication in nursing  Balzer-Riley, Julia W. 

321.  Community as client  Anderson, Elizabeth T. 

322.  Community health nursing  Turner, Joan G. 

323.  Comorbidities in developmental disorders  Bax, Martin. 

324.  Complex cases in echocardiography  Siegel, Robert J. 

325.  Complications in gynecologic surgery  Orr, James W. 

326.  Complications in surgery  Mulholland, Michael 

W. 

327.  Complications of urologic surgery  Taneja, Samir S. 

328.  Comprehensive clinical nephrology  Floege, Jeurgen 

329.  Comprehensive gynecology  Herbst, Arthur L. 

330.  Comprehensive maternity nursing  May, Katharyn A. 

331.  Computed tomography of the body  Moss, Albert A. 

332.  Concise   Chandrasoma,  

333.  pathology Para. 

334.  Conscious sedation  Wiener-Kronish, 

Jeanine P.,1 

335.  Consultation in internal medicine  Harrington, John 

T.(John Tolan),1936- 

336.  Coping with work stress  Dewe, Philip. 

337.  Correlative neuroanatomy  degroot,jack 

338.  Cosmetic dermatologic surgery  Dzubow, Leonard M. 

339.  Creative nursing leadership & management  Clark, Carolyn 

Chambers. 

340.  critical care  -  



341.  Critical care handbook of the Massachusetts General 

Hospital 

 Hurford, Willia 

342.  Critical care handbook of the Massachusetts General 

Hospital 

 Bigatello, Luc 

343.  Critical care handbook of the Massachusetts General 

Hospital 

 Bigatello, Luca M. 

344.  Critical Care Ultrasound  Lumb, Philip D. 

345.  critical decisions in emergency and acute care 

electrocardiography 

 -  

346.  CT and MRI of the whole body  Haaga, John R.(John 

Robert),1945- 

347.  Cunningham's manual of practical anatomy  Cunningham, D. 

J.(Daniel John),1850-

1909. 

348.  Cunningham's Textbook of anatomy  Cunningham, D. 

J.(Daniel John),1850-

1909. 

349.  Current clinical medicine  Carey, William 

D.(William Dahill) 

350.  Current consult  Crawford, Michael 

H.,1943- 

351.  Current consult medicine 2006  Papadakis,Maxine A. 

352.  current consult medicine 2007  McPhee,Stephen J 

353.  Current critical care diagnosis and treatment  -  

354.  Current diagnosis. 9  Conn, Rex B., 1927- 

ed. 

355.  Current diagnosis &amp; treatment  Greenberger, Norton 

J. 

356.  Current diagnosis &amp; treatment in gastroenterology  Friedman, Scot 

357.  Current diagnosis &amp; treatment in infectious diseases  Wilson, Walter 

R.(Walter Ray),1 

358.  current diagnosis and treatment pediatrics  -  

359.  Current diagnosis & treatment  Nissenson, 

360.  current diagnosis & treatment  -  

361.  Current diagnosis & treatment  -  

362.  current diagnosis & treatment cardiology  crawford,michael h. 

363.  current diagnosis & treatment cardiology  crawford,michael h. 

364.  Current diagnosis & treatment in gastroenterology  Grendell, 

365.  current diagnosis & treatment in orthopedics  0 

366.  current diagnosis & treatment surgery  moherty,gerard m. 

367.  current emergency diagnosis & treatment  -  

368.  current hepatology  gary gitnick 

369.  Current issues in nursing  Dochterman, Joanne 



McCloskey. 

370.  current medical diagnosis & treatment 2010  -  

371.  current medical diagnosis & treatment 2012  -  

372.  current neurological drugs  rowland,lewis p. 

373.  current obstetric & gynecologic diagnosis & treatment  decherney,alan h. 

374.  Current occupational & environmental medicine  LADOU,Joseph 

375.  current pediatric diagnosis & treatment  0 

376.  current pediatric diagnosis & treatment  -  

377.  current pediatric diagnosis & treatment  0 

378.  Current pediatric drugs  Burg, Fredric 

D.(Fredric 

David),1940- 

379.  current practice guidelines in primary care 2009  -  

380.  current review of urology 1995  0 

381.  current surgical therapy  cameron,john l. 

382.  current therapy  -  

383.  Current therapy in obstetrics and gynecology  Quilligan, Edward 

J.,1925- 

384.  Current therapy in otolaryngology  Gates, George A.,1935- 

385.  current topics in neonatology  hansen,t.n 

386.  danforth obstetrics and gynecology  -  

387.  Danforth's obstetrics and gynecology  Gibbs, Ronald S., 1943 

388.  Davidson and Passmore Human nutrition and dietetics  Davidson, 

Stanley,Sir,1894-1981. 

389.  Davidson's foundations of clinical practice  Davidson, 

Stanley,Sir,1894-1981. 

390.  Davidson's principles and practice of medicine  Colledge, Nicki R 

391.  Day care anaesthesia  Smith, Ian,1959- 

392.  Decision making in ear, nose, and throat disorders  Alper, Cuneyt M. 

393.  Decision making in medicine  Greene, Harry 

L.(Harry 

Lemoine),1942- 

394.  Deja review  Naheedy, John H. 

395.  Deja review  Naheedy, John H. 

396.  deja review:pharmacology  young,jason 

397.  Dementia  Quinn, Joseph F., 

1962- 

398.  Dermatology for skin of color  Kelly, A. Paul. 

399.  Diabetes mellitus  LeRoith, Derek,1945- 

400.  Diabetic foot  Sidawy, Anto 

401.  Diagnostic and surgical imaging anatomy  Macdonald, Andrae J. 

402.  Diagnostic atlas of genitourinary pathology  Tannenbaum, M. 

P.(Myron P.) 



403.  Diagnostic histopathology of tumors  Fletcher, Christopher 

D. M. 

404.  Diagnostic imaging  Jeffrey, R. Brooke. 

405.  Diagnostic imaging  Gurney, Jud W. 

406.  Diagnostic imaging  Hricak, Hedvig 

407.  Diagnostic imaging  Harnsberger, H. Ric. 

408.  Diagnostic imaging  Armstrong, Peter, 

1940 

409.  Diagnostic medical parasitology  Garcia, Lynne Shore. 

410.  Diagnostic medical sonography  Kawamura, Diane M. 

411.  Diagnostics  Springhouse 

Corporation. 

412.  Diagnostic surgical pathology  Sternberg, Stephe 

413.  Diagnostic surgical pathology of the head and neck  Gnepp, Douglas R. 

414.  Diagnostic ultrasound  Rumack, Carol M. 
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827.  Myles textbook for midwives  Myles, Margaret F. 

828.  nail atlas  puri,kjps 

829.  NCLEX-PN review  Hurst, Marlene. 

830.  Nelson essentials of pediatrics  Behrman, Richard 

E.,1931- 

831.  Nelson essentials of pediatrics  Marcdante, Karen J. 

832.  Nelson essentials of pediatrics  Marcdante, Karen J. 

833.  Nelson review of pediatrics  Behrman, Richard 

E.,1931- 

834.  Nelson textbook of pediatrics  Kliegman, Robert. 

835.  Nelson textbook of pediatrics  Behrman, Richard 

E.,1931- 

836.  Nelson textbook of pediatrics  Kliegman, Robert. 

837.  nelson textbook of pediatrics  -  

838.  Neonatal-perinatal medicine  Fanaroff, Avroy A. 

839.  neonatal perinatal medicine  -  

840.  Neonatology  0 

841.  Neonatology  Gomella, Tricia Lacy. 

842.  Neonatology at a glance  Lissauer, Tom 

843.  Neoplastic hematopathology  Knowles, Daniel M. 

844.  Netter's atlas of human anatomy for CPT coding  Kirschner, Celeste G. 

845.  Neurochemistry of abused drugs  Karch, Steven B. 

846.  Neurodevelopmental disabilities  Shevell, Michael. 



847.  Neurology and general medicine  Aminoff, Michael 

J.(Michael Jeffrey) 

848.  Neurology and neurosurgery illustrated  Lindsay, Kenneth W. 

849.  Neurology in clinical practice  Bradley, W. G.(Walter 

George) 

850.  Neurology in clinical practice  Bradley, W. G.(Walter 

George) 

851.  NMS medicine  Wolfsthal, Susan D. 

852.  NMS Obstetrics and gynecology  Pfeifer, Samanth 

853.  NMS pediatrics  Dworkin, Pau 

854.  NMS Q & A USMLE step 2 CK  Ibsen, Kenneth. 

855.  NMS surgery  Jarrell, Bruc 

856.  Normal values in pregnancy  Ramsay, M. M.,M.D. 

857.  Nursing care of infants and children  Whaley, Lucille 

F.,1923- 

858.  Nursing care of the older person  Farrell, Jane. 

859.  Nursing care, theory and practice  Tabbner, A. R. 

860.  Nursing diagnosis  Carpenito-Moyet, 

Lynda Juall. 

861.  nursing drug handbook 2007  -  

862.  nursing drug handbook2008  -  

863.  Nutrition of the very low birthweight infant  Ziegler, Ekhar 

864.  Obesity surgery  Pitombo, Cid. 

865.  Obstetric anesthesia and uncommon disorders  Gambling, David R. 

866.  Obstetrics  Chamberlain, 

Geoffrey,1930- 

867.  Obstetrics and gynaecology ultrasound  Ola-Ojo, Oluwakemi 

O. 

868.  Obstetrics and gynecology  Willson,J. Robert 

869.  Obstetrics illustrated  Miller, Alistair W. F. 

870.  Occupational health nursing  Oakley, Katie. 

871.  Occupational therapy and ergonomics  Stein, Franklin. 

872.  Occupational therapy in orthopaedics and trauma  Mooney, Madeleine. 

873.  Occupation for occupational therapists  Molineux, Matthew. 

874.  Occupation & practice in context  Whiteford, Gail 

875.  On call procedures  Bresnick, Stephen D. 

876.  Operative laparoscopy : the masters' techniques  0 

877.  Operative techniques in adult reconstruction surgery  Parvizi, Ja 

878.  Operative techniques in orthopaedic surgery  Wiesel, Sam W. 

879.  Ophthalmic plastic surgery  Della Rocca, Robert C. 

880.  Ophthalmology  Kanski, Jack J. 

881.  Ophthalmology  Newell, Frank W. 

882.  Oral and maxillofacial surgery  Kerawala,Cyrus 



883.  ORDERS۸۴۳۱کرباسی، مرجان،  پرستاری -  ،

 گردآورنده

884.  ORDER ] زنان، زایمان و مامایی[ اوردر  ۸۴۶۱اکبرزاده پاشا، حجتاهلل،  

- 

885.  Order ۸۴۳۱اکبرزاده پاشا، حجتاهلل،  مسمومیت 

- 

886.  Order ۸۴۳۱اکبرزاده پاشا، حجتاهلل،  مسمومیت 

- 

887.  Orthopaedic surgical approaches  Miller, Mark D. 

888.  Orthopedic radiology  Greenspan, Adam. 

889.  OSCEs and MCQs in obstetrics and gynaecology  Pitkin, Joan. 

890.  OSCE's in obstetrics and gynaecology  Rymer, Janice. 

891.  Oski's pediatrics  0 

892.  Osteomies around the knee  Lobenhoffer, Philipp. 

893.  Otitis media in infants and children  Bluestone, Charles 

D.,1932- 

894.  Otitis media in infants and children  Bluestone, Charles 

D.,1932 

895.  Otolaryngology and head and neck surgery  Warner,Giles 

896.  ovarian cancer 5  sharp,frank 

897.  oxford advanced learner's   TURNBULL,JOANNA 

898.  dictionary  

899.  Oxford handbook of clinical dentistry  Mitchell, Laura,1958- 

900.  Oxford handbook of clinical diagnosis  Llewelyn, Huw. 

901.  Oxford handbook of clinical haematology  Provan, Drew,1955- 

902.  Oxford handbook of clinical medicine  Longmore, J. M.(J. 

Murray) 

903.  Oxford handbook of clinical medicine  Longmore, J. M.(J. 

Murray) 

904.  Oxford handbook of clinical rehabilitation  Ward, Anthony B. 

905.  Oxford handbook of clinical specialties  Longmore, J. M.(J. 

Murray) 

906.  Oxford handbook of clinical specialties  Collier, J. A. B., author 

907.  Oxford handbook of clinical surgery  McLatchie, Greg R. 

908.  Oxford handbook of critical care  Singer, Mervyn. 

909.  Oxford handbook of dialysis  Levy, Jeremy. 

910.  Oxford handbook of endocrinology and diabetes  Turner, Helen E.,1967- 

911.  Oxford handbook of ENT and head and neck surgery  Corbridge, Rogan J. 

912.  Oxford handbook of general practice  Simon, Chantal. 

913.  Oxford handbook of genetics  Bradley-Smith, Guy. 

914.  Oxford handbook of infectious diseases and microbiology  Teoreok, Estaee. 

915.  Oxford handbook of neonatology  Fox,Grenville 

916.  Oxford handbook of paediatrics  Tasker, Robert 



C.(Robert 

Charles),1958- 

917.  Oxford handbook of psychiatry  Semple, David. 

918.  Oxford handbook of respiratory medicine  Chapman, Stephen. 

919.  Oxford textbook of clinical nephrology  0 

920.  Oxford textbook of functional anatomy  MacKinnon, Pamela 

C. B. 

921.  Oxford textbook of medicine  Weatherall, D. J. 

922.  Oxford textbook of surgery  0 

923.  paediatric cardiology  -  

924.  Paediatric clinical examination  Gill, Denis. 

925.  Paediatric intensive care  Morton, N. S.(Neil S.) 

926.  Paediatric ophthalmology  Taylor, David,1942- 

927.  Paediatric pharmacopoeia  Royal Children's 

Hospital. 

928.  Paediatrics  Thomas, Roslyn. 

929.  Paediatrics  Attard-Montalto, 

Simon. 

930.  Paediatric surgery  Davenport, Mark. 

931.  pain clinics  joshi,muralidhar 

932.  parhology illustrated  -  

933.  Parkinson's disease and other movement disorders  Edwards, Mark,Dr. 

934.  Pathology  -  

935.  pathology  Damjanov,IVAN 

936.  Pathology of the human placenta  Benirschke, Kurt. 

937.  Pathology of the kidney  Heptinstall, Robert 

H.,1920- 

938.  Pathology of the ovary  Prat, Jaime,MD. 

939.  Pathophysiology  Porth, Carol. 

940.  Pathophysiology  Smith, Lloyd H.,1924- 

941.  Patient care standards  Tucker, Susan 

Martin,1 

942.  Pediatric and adolescent gynecology  Carpenter, Sue Ellen 

Koeh 

943.  Pediatric cardiac intensive care  Chang, Anthony.c 

944.  Pediatric cardiology  Johnson, Walter H.,Jr. 

945.  Pediatric cardiology for practitioners  Park, Myung 

K.(Myung Kun),1934- 

946.  Pediatric decision making  Berman, Stephen. 

947.  Pediatric decision making  Berman, Stephen. 

948.  Pediatric dermatology  Cohen, Bernard,1951- 

949.  Pediatric endocrinology  Sperling, M. 

950.  Pediatric endocrinology  Pescovitz, Ora Hi 



951.  Pediatric endocrinology and inborn errors of metabolism  Sarafoglou, Kyriakie. 

952.  Pediatric gastrointestinal diseas  Wyllie 

953.  Pediatric gastrointestinal disease  Walker 

954.  Pediatric gastrointestinal imaging and intervention  Stringer, David A. 

955.  Pediatric hematology  Lilleyman, J. S. 

956.  Pediatric kidney disease  Edelmann, Chester 

M.,1930- 

957.  Pediatric nephrology  Barratt, T. Mar 

958.  Pediatric neurology  Swaiman, Kenneth 

F.,1931- 

959.  Pediatric neurosurgery  0 

960.  Pediatric ophthalmology for pediatricians  Wright, Kenneth 

W.(Kenneth 

Weston),1950- 

961.  Pediatric otolaryngology  Bluestone,Charles D. 

962.  Pediatric otology and neurotology  0 

963.  Pediatric physical therapy  Tecklin, Jan Stephen. 

964.  Pediatric quick reference  Wong, Donna L.,1948-

2008. 

965.  Pediatric radiology  Blickman, Johan G. 

966.  Pediatrics  Berkowitz, Carol D. 

967.  Pediatrics  Nelson, Maureen R. 

968.  Pediatric secrets  Polin, Richard 

A.(Richard Alan),1 

969.  Pediatric sleep disorders / guest editors, Jess P. Shatkin, 

Anna Ivanenko 

 Shatkin, Jess P. 

970.  pediatric surgery  gupta,devendra k 

971.  Pelvic pain  Howard,fred m. 

972.  Penetrating trauma  Velmahos, George C. 

973.  Perioperative addiction  Bryson, Ethan O. 

974.  Perioperative care of the eye patient  Vafidis, Gilli. 

975.  peripheral neuropathies:part1  Hartung,Hans-Peter 

976.  Personal health records  Al-Ubaydli, 

Mohammad,1976- 

977.  Perspectives in nutrition  Wardlaw, Gordon M. 

978.  Pharmacognosy  Tyler, Varro E. 

979.  Pharmacological perspectives of toxic chemicals and their 

antidotes 

 Flora, S. J. S. 

980.  Pharmacology  Finkel, 

Richard,PharmD. 

981.  Pharmacotherapy  DiPiro, Josep 

982.  Pharmacotherapy handbook  Wells, Barbara G. 

983.  Pharmacotherapy in primary care  Linn, William D. 



984.  Physical examination of the heart and circulation  Perloff, Joseph 

K.,1924- 

985.  Physical signs of child abuse  Hobbs, Christopher 

J.(Christopher James) 

986.  physicians desk reference  -  

987.  physiological basis of medical practice  -  

988.  Physiology  Berne,Robert M. 

989.  Pictorial review of pediatrics  Fleisher, Gary R.(Gary 

Robert),1951- 

990.  Picture tests in embryology  England, Marjorie A. 

991.  Plastic and reconstructive surgery  Phillips, Nancymarie 

Fortunato. 

992.  Plastic surgery  Hettiaratchy, Shehan. 

993.  Pocket atlas of pediatric emergency procedures  King, 

Christopher,1959- 

994.  Pocket ICU  Urman, Richard D. 

995.  pocket immunofacts  -  

996.  Pocket medicine  Sabatine, Marc s. 

997.  Pocket neonatology  Stephenson,Terence 

998.  Pocket reference for ECGs made easy  Aehlert, Barbara. 

999.  poisoning & drug overdose  olson,kent R. 

1000.  Polycystic ovary syndrome  Homburg, Roy. 

1001.  Practical applications of mechanical ventilation  shodhan kamat,shaila 

1002.  Practical guide for clinical neurophysiologic testing  Yamada, Tغoru,1940- 

1003.  Practical guide to the care of the gynecologic/obstetric patient  Danakas, George T. 

1004.  Practical musculoskeletal ultrasound  McNally, Eugene G. 

1005.  Practical neonatology for the MRCPCH and beyond  Harrison, 

Catherine,BMedSci. 

1006.  Practical paediatrics  Robinson, M. 

J.(Maxwell James) 

1007.  Practical plastic surgery for nonsurgeons  Semer, Nadine 

B.,1960- 

1008.  Practice manual for microvascular surgery  Acland, Robert D. 

1009.  Prehospital care of pediatric emergencies  Seidel, James S. 

1010.  Preoperative medical consultation : a multidisciplinary 

approach 

 -  

1011.  Preparation and revision for the diploma of the Royal 

College of Obstetricians and Gynaecologists 

 Rymer,Janice 

1012.  Preparing for OSHA's voluntary protection programs  Bennett, Brian T. 

1013.  Primary care rheumatology  Harris, Edward 

D.,1937- 

1014.  Primer on the metabolic bone diseases and disorders of 

mineral metabolism 

 Favus, Murra 



1015.  Primer on the rheumatic   Klippel, John H 

1016.  diseases  

1017.  Principles and practice of dialysis  Henrich, William L. 

1018.  Principles and practice of echocardiography  Weyman, Arthur E. 

1019.  Principles and practice of neuropathology  Nelson, James S.,1933- 

1020.  Principles and practice of pediatric sleep medicine  Sheldon, Stephen H. 

1021.  Principles and practice of sleep medicine  Kryger, Meir H 

1022.  Principles and practice of toxicology in public health  Richards, Ira S.(Ira 

Steven),1948- 

1023.  Principles of addiction medicine  Cavacuiti, Chris. 

1024.  Principles of anesthesiology  Collins, Vincent 

J.(Vincent 

Joseph),1914- 

1025.  Principles of medical pharmacology  Waller, Derek. 

1026.  Principles of neural science  Kandel, Eric R 

1027.  Principles of pediatric and neonatal emergencies  Panna Choudury 

1028.  Problem-oriented medical diagnosis  Friedman,H. Harold 

1029.  Problem-oriented pediatric diagnosis  Barkin, Roger M. 

1030.  Procedures and techniques in intensive care medicine  0 

1031.  Procedures for primary care pediatricians  Goepp, Julius G. 

1032.  Procedures for primary care providers  Robinson, Denise L. 

1033.  procedures in critical care  -  

1034.  Procedures in infants and children  Walsh, Michele C. 

1035.  Professional rescuer CPR  Paturas, James L. 

1036.  Professional rescuer CPR  Gulli, Benjamin. 

1037.  Prostate biopsy interpretation  Shah, Rajal B. 

1038.  Psychiatric/mental health nursing  0 

1039.  Psychosocial nursing assessment and intervention  Barry, Patricia D. 

1040.  Pterygium surgery  Buratto, Lucio. 

1041.  Pulmonary physiology  Levitzky, Michael G. 

1042.  Quantitative EEG analysis methods and clinical applications  Tong,Shanbao 

1043.  Quick answers to medical diagnosis & treatment  -  

1044.  Quick reference handbook for surgical pathologists  Rekhtman, Natasha. 

1045.  Radiographic image analysis  McQuillen-Martensen, 

Kathy. 

1046.  Radiologic differential diagnosis  Bhargava, Satish K. 

1047.  Radiologic science for technologists  Bushong, Stewart C. 

1048.  Radiology and imaging for medical students  Sutton, David,1917-

2002. 

1049.  Radiology on-call  Talanow, Roland. 

1050.  Rapid access pediatrics  Walensky, Loren D. 

1051.  rapid ecg interpretation  -  

1052.  Reading EEGs  Greenfield, L. J 



1053.  Real whole body MRI  Goyen, Mathias. 

1054.  recent advances in surgery  -  

1055.  recurrent pregnancy loss causes,controversies and treatment  carp,howard ja 

1056.  recurrent spontaneous miscarriages  desai,pankaj 

1057.  Renal disease in pregnancy  Lindheimer, Marshall 

D., 1932- 

1058.  Renal physiology  Vander, Arthur 

J.,1933- 

1059.  Renal transplantation  Torpey, Nicholas. 

1060.  Reproductive medicine secrets  Chan, Peter Tze 

Kin,1968- 

1061.  respiratory disease  -  

1062.  Resuscitation of the newborn  Drew, David,1947- 

1063.  Review of sleep medicine  Barkoukis, Teri J. 

1064.  Rheumatology  0 

1065.  Rheumatology  Hochberg, Marc C 

1066.  Rheumatology of the lower limbs in clinical practice  Pereira da Silva, Jose 

Antonio 

1067.  Rheumatology of the upper limbs in clinical practice  Pereira da Silva, Jose 

Antonio 

1068.  Rhinoplasty dissection manual  Toriumi, Dean M. 

1069.  Robbins and Cotran atlas of pathology  Klatt, Edward C.,1951- 

1070.  Robbins and Cotran pathologic basis of disease  0 

1071.  Robbins basic pathology  Kumar, Vinay,1944- 

1072.  Robbins pathologic basis of disease  Cotran, Ramzi S.,1932-

2000. 

1073.  Rockwood and Green's fractures in adults  Rockwood, Charles 

A.,1 

1074.  Rockwood and Green's fractures in adults  Rockwood, Charles 

A.,1 

1075.  Rockwood and Green's fractures in children  Rockwood, Charles 

A.,1 

1076.  Rockwood and Wilkins' fractures in children  Rockwood, Charles 

A.,1936- 

1077.  Rook/Wilkinson/Ebling textbook of dermatology  0 

1078.  Rosai and Ackerman's surgical pathology review  Damjanov,Ivan 

1079.  Rosai and Ackerman's surgical pathology  -  

1080.  Rosen's emergency medicine  Marx, John A. 

1081.  Rubin's Pathology  Rubin, Raphael. 

1082.  Rubin's Pathology  Rubin, Raphael. 

1083.  Rudolph's fundamentals of pediatrics  Rudolph, Abraham 

M.,1924- 

1084.  Sabiston textbook of   Sabiston, David 



C.,1924-2009. 

1085.  surgery  

1086.  Sabiston textbook of surgery  0 

1087.  Sabiston textbook of surgery  Sabiston, David 

C.,1924-2009. 

1088.  Safer complex industrial environments  Hollnagel, Erik,1941- 

1089.  Safety manager's guide to office ergonomics  Chasen, Craig,1950- 

1090.  Saunders manual of medical practice  Rakel, Robert E. 

1091.  Schaum's outlines  Elrod, Susan L. 

1092.  Schmidek & Sweet operative neurosurgical techniques  Quionones-Hinojosa, 

Alfredo 

1093.  Schwartz's manual of surgery  Brunicardi ,F. Charles 

1094.  Schwartz's principles of surgery  Schwartz, Seymour 

I.,1928- 

1095.  Schwartz's principles of surgery  Schwartz, Seymour 

I.,1928- 

1096.  Schwartz's principles of surgery  Brunicardi, F. Charles 

1097.  Security : welfare, crime and society  -  

1098.  Sedation and sleep in critical care  Foste,Jan 

1099.  self assessment in paediatrics  -  

1100.  Sexual dysfunction  0 

1101.  Sexually transmitted diseases  Wisdom, 

Anthony,M.D. 

1102.  Shackelford's surgery of the alimentary tract  Yeo, Charles J. 

1103.  Silverberg's principles and practice of surgical pathology and 

cytopathology 

 Silverberg,Steven G. 

1104.  Simon's emergency orthopedics  Sherman, Scott C. 

1105.  Skin disease  Habif, Thomas P. 

1106.  Sleep  Cooper, Rosemary. 

1107.  Sleep  Lee-Chiong, Teofilo 

L.,1960- 

1108.  Sleep and anesthesia  Hutt, Axel. 

1109.  Sleep and cardiovascular disease  Javaheri,Shahrokh 

1110.  Sleep and psychosomatic medicine  Pandi-Perumal, S 

1111.  Sleep Apnea: Implications in Cardiovascular and 

Cerebrovascular Disease 

 Bradley, T. Douglas 

1112.  Sleep disorders  Pandi-Perumal, S 

1113.  Sleep disorders and psychiatry  Buysse, Daniel J. 

1114.  Sleep disorders in neurology  Overeem, Sebastiaan. 

1115.  Sleep disorders medicine  Chokroverty, 

Sudhansu. 

1116.  Sleep in children and adolescents  Oskar G. Jenni 

1117.  Sleep medicine essentials  Lee-Chiong, Teofilo 



L.,1960- 

1118.  Sleep medicine in clinical practice  Silber, Michael H. 

1119.  Sleep, sleep-disorders and hormones  Vgontzas, 

1120.  Smith's anesthesia for infants and children  0 

1121.  Smith's general urology  Normal laboratory 

values. 12 

1122.  Smith & Tanagho's general urology  McAninch, Jack W 

1123.  Sobotta atlas of human anatomy  Sobotta, 

Johannes,1869-1, Atlas 

der Anatomie des 

Menschen.English. 

1124.  Sobotta atlas of human anatomy  Sobotta, Johannes, 

1869-1945 

1125.  solve your child sleep problems  0 

1126.  Spine in sports  Lennard, Ted A.,1961- 

1127.  Spine surgery  Benzel, Edward C 

1128.  Spondylolysis, spondylolisthesis, and degenerative 

spondylolisthesis 

 Gunzburg, Rob 

1129.  Sports injuries  Eustace,  

1130.   Stephen J. 

1131.  Sports injury management  Anderson, Marcia K. 

1132.  Sports medicine  Fu, Freddie H. 

1133.  Standards of nursing care  Wesorick, Bonnie. 

1134.  States of consciousness  Cvetkovic, Dean 

1135.  Stedman's abbrev.  Lippincott Williams & 

Wilkins. 

1136.  Stedman's medical dictionary  Stedman, Thomas 

Lathrop,1853-1938. 

1137.  Step-up TO USMLE Step 1  Mehta,Sonia 

1138.  Step-up to USMLE step 1  McInnis, Michael, 

author 

1139.  Stewart's operative urology  Stewart, Bruce H.,1, 

Operative urology. 

1140.  Stillbirth  Spong, Catherine Y. 

1141.  Stoelting's anesthesia and co-existing disease  Stoelting, Robert K. 

1142.  Stroke medicine  Markus, Hugh. 

1143.  study guide for essentials of nursing research  polit,denise f. 

1144.  study guide for textbook of gynecology  copeland,larry j. 

1145.  Successfully choosing your EMR  Gasch, Arthur. 

1146.  Surgery for sleep disordered breathing  Heormann, Karl,Dr. 

1147.  Surgery for sleep disordered breathing  Heormann, Karl,Dr. 

1148.  Surgery of the knee  Scott, W. Norman. 

1149.  Surgical atlas of gynecologic oncology  Gallup, Donald G. 



1150.  Surgical decision making  Norton, Lawrence W. 

1151.  Surgical emergencies  Monson, John R. T. 

1152.  Surgical endocrinology  Doherty, Gerard M. 

1153.  Surgical oncology  Chaudry, M. Asif. 

1154.  surgical pathology  Rosai, Juan,1940- 

1155.  Symptoms, diagnosis, and treatment  Rutter, Paul. 

1156.  Synopsis of gynecologic   Morrow, C. Paul,1935- 

1157.  oncology  

1158.  Tachdjian's pediatric orthopaedics  Herring, John A. 

1159.  Taylor's 10-minute diagnosis manual  Paulman, Paul M.,1 

1160.  Teaching made easy  Mohanna, Kay. 

1161.  Techniques and indications in radiology--kidney and urinary 

tract 

 Lange, Sebastian. 

1162.  Te Linde's operative gynecology  Rock, John A. 

1163.  Text/atlas of histology  Leeson, Thomas 

Sydney. 

1164.  Text & atlas on complications of fractures  Ebnezar, John. 

1165.  Textbook of adult emergency medicine  Cameron, Peter,1958- 

1166.  Textbook of child neurology  Menkes, John H.,1928- 

1167.  Textbook of clinical echocardiography  Otto, Catherine M. 

1168.  Textbook of clinical occupational and environmental 

medicine 

 Rosenstock, Linda 

1169.  Textbook of critical care  Fink, M. P.(Mitchell 

P.),1948- 

1170.  Textbook of critical care  Shoemaker, William 

C.,1923- 

1171.  Textbook of critical care  Vincent, J. L. 

1172.  Textbook of critical care nursing  Thelan, Lynne A. 

1173.  Textbook of diagnostic microbiology  Mahon, Connie R. 

1174.  Textbook of endocrine physiology  Griffin, James 

E.(James 

Emmett),1944- 

1175.  Textbook of fetal abnormalities  Twining, Peter. 

1176.  Textbook of gastroenterology  0 

1177.  Textbook of gastroenterology  Yamada, Tadataka. 

1178.  Textbook of gastroenterology  Yamada, Tadat 

1179.  Textbook of gastrointestinal radiology  Gore, Richard M. 

1180.  Textbook of gynecology  Copeland,Larry J. 

1181.  Textbook of laparoscopy  Hulka, Jaroslav F. 

1182.  textbook of mdical-surgical nursing  -  

1183.  Textbook of medical physiology  Guyton, Arthur C. 

1184.  Textbook of neonatal dermatology  Eichenfield, Lawrence 

F. 



1185.  Textbook of neonatology  Roberton, N. R. C 

1186.  Textbook of neuropathology  Davis, Richard L.,M.D. 

1187.  Textbook of pediatric dermatology  Harper, John,MB, BS, 

MRCP. 

1188.  Textbook of pediatric emergency medicine  Fleisher, Gary R.(Gary 

Robert),1 

1189.  Textbook of pediatric emergency medicine  0 

1190.  Textbook of pediatric psychosomatic medicine  Shaw, Richard J.,1958- 

1191.  Textbook of pediatric rheumatology  Cassidy, James T. 

1192.  Textbook of pediatric rheumatology  Cassidy, James T. 

1193.  Textbook of physical diagnosis  Swartz, Mark H. 

1194.  Textbook of radiology and imaging  Sutton, David,1917-

2002. 

1195.  Textbook of surgery, pocket companion  Sabiston, David 

C.,1924-2009. 

1196.  Textbook of uroradiology  Dunnick, N. Reed. 

1197.  the 5 minute clinical consult 2010  -  

1198.  The 5-minute clinical consult 2012  Domino, Frank J. 

1199.  The 5-minute orthopaedic consult  Sponseller, Pau 

1200.  The 5-minute pediatric patient advisor  Schwartz,M. William 

1201.  The 5-minute urology consult  Gomella, Leonar 

1202.  The adhesion molecule factsbook  Isacke, Clare M. 

1203.  The AHA clinical   Alpert, Josep 

1204.  cardiac consult  

1205.  The AIDS knowledge base  Cohen, P. T.(Philip 

T.),1 

1206.  The atlas of emergency medicine  Knoop, Kevin J. 

1207.  The biomechanics of back pain  Adams, Michael 

A.(Michael Anthony),1 

1208.  The Boston IVF handbook of infertility  Bayer, Steve 

1209.  The Ciba collection of medical illustrations  Netter, Frank 

H.(Frank Henry),1906-

1991. 

1210.  The clinical handbook of pediatric infectious disease  Steele, Russell 

W.,1942- 

1211.  The color atlas of family medicine  Usatine, Richard. 

1212.  The common symptom guide  Wasson, John,M.D. 

1213.  The complete guide to nutrition in primary care  Deen, Darwin. 
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-  

تمام قطبهای ) به انضمام سواالت پرانترنی  ۱۱۸۶اسنشیال نلسون : ۱اطفال   .1433

 ۴۳، دستیاری، ارتقاء و بورد اطفال تا اردیبهشت ( کشور

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران، 

-  

تمام قطبهای ) به انضمام سواالت پرانترنی ۱۱۸۶اسنشیال نلسون  :۴اطفال  .1434

 ۴۳، دستیاری، ارتقاء و بورد اطفال تا اردیبهشت ( کشور

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران، 

-  

 - ۸۴۱۱قارونی، منوچهر،  اطلس الکتروکاردیوگرافی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی  .1435

 - ۸۴۱۱قارونی، منوچهر،  اطلس الکتروکاردیوگرافی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی  .1436

 - ۸۴۱۱قارونی، منوچهر،  اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی  .1437

 a۱۸هنسن، جان، اطلس جیبی آناتومی نتر  .1438

  ۸۴۸۱-رجحان، محمدصادق،  اطلس رنگی بافتشناسی و بافتشناسی عملی  .1439

  -  اطلس رنگی روشهای پرستاری در تصادفات و اورژانس  .1440

 م - ۸۴۶۳،. چفالو، ویلیامتی اطلس ریسک کاردیومتابولیک  .1441

 عمادیان، امید اطلس الم خون محیطی و   .1442

  سدیمان ادراری  .1443

برنامه بین . سازمان ملل متحد اعتیاد عوامل مستعد کننده اثرات سوءبهداشتی پیشگیری و درمان  .1444

 المللی مبارزه با مواد مخدر

سادات اشکوری، کاظم،  افسانههای دهستان اشکور  .1445

۸۴۸۱ - 

 نادری، افشین (از قوچان تا ماکو)افسانههایی از شمال ایران   .1446

هر سوالی که راجع به علل عالیم و نشانهها ، تشخیص : افسردگی به زبان ساده   .1447

 و درمان افسردگی در ذهن شما وجود دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یافت

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 - ۸۴۳۱نوروزی، جمشید،  اقبال آشتیانی  .1448

 دونالد جی دانسمور اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر  .1449

 - ۱۶۸رازی، محمدبنزکریا، الحاوی  .1450

 ق۴۸۴

 جمال الدین اسدآبادی الرسائل و القاالت  .1451

 خسرو شاهی سید هادی (االفغانی)العروه الوثقی السید جمال الدین الحسینی   .1452

 بی.کانوور ام الکتروکاردیوگرافی  .1453

 ماریوت هنری الکترو کاردیوگرافی بالینی  .1454

  ۸۴۳۴-حیدری، محمدرضا،  (از ساده تا پیشرفته)الکترو کاردیوگرافی برای پرستاران   .1455

  ۸۴۴۱ - ۸۴۱۱دشتی، محمد، الگوهای رفتاری امام علی علیهالسالم  .1456

  ۸۴۱۵- جرداق، جورج، صدای عدالت انسانی(: ع)امام علی  .1457

  ۸۴۱۵-جرداق، جورج،  صدای عدالت انسانی(: ع)امام علی  .1458

  -  امام علی علیهالسالم فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی  .1459

 جاللیان، حسن امام مهدی علیهالسالم و میراث سلف صالح  .1460

 دریجر، نایلز امواج ماورا صوت تشخیصی  .1461

 حسن زاده فرهاد امیر کبیر  .1462

 مهدی زاده مهدی اناتومی سطحی همراه با نکات   .1463

  بالینی کاربردی  .1464

 هارت مایکل انبوهه جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری  .1465

  -  انتظار ، منتظر و تکالیف منتظران  .1466

 - ۸۴۶۱مطهری، مرتضی، انسان در قرآن  .1467



۸۱۴۱ . 

 - ۸۱۴۴مطهری، مرتضی، انسان و ایمان  .1468

۸۴۶۱  

 اقلیما مصطفی نقش آن در ژیشگیری از آسیبهای اجتماعیانظباط اجتماعی و   .1469

  -  انکولوژی  .1470

 نوا -براون  انگل شناسی پزشکی همراه سئواالت انگل شناسی امتحانات جامع علوم پایه  .1471

س و بروکتر دیوید .گارسیا لین  انگل شناسی پزشکی و روش های تشخیص در انگل شناسی  .1472

 آ.

-کهنزاد، شهریار، هاشمی  در یک نگاه: اورلژی  .1473

۸۴۴۱  

 چارلز. برانیکاردی، اف اورولوژی، زنان، جراحی اعصاب، ارتوپدی  .1474

  -  اورژانسهای جراحی، اورولوژی، اورتوپدی و تکنیکهای عملی  .1475

  -  اورژانسهای طب داخلی  .1476

، - ۸۴۶۵مهرپویا، مریم،  اورژانسهای قلب و عروق آکسفورد  .1477

 گردآورنده، مترجم

رویکردی عالمتی به تشخیص و درمان سریع : چشم پزشکیاورژانسهای   .1478

 بیماریهای چشم

 چنگ، هانگ

  -  مسمومیت ها -انمی -اورژانسهای کارنت شوک   .1479

 جوون، فیلیپ اورژانس و کمکهای اولیه برای پرستاران  .1480

 م - ۸۴۴۳گوردیس، لیون،  اپیدمیولوژی  .1481

  ۸۴۱۴-مسعود، احمد،  ایدز  .1482

 اسملتزر، سوزاناوکانل روماتولوژیایدز، آلرژی و   .1483

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  ...هر سوالی که راجع به علل، عالئم و نشانهها: ایدز به زبان ساده   .1484

 ۸۴۶۱سیدآبادی ، علیاصغر ،  از حمله افغانها تا مشروطه: ایران در آستانه تغییر  .1485

- 

 حاجیرحیمخان سعید ایران فارما   .1486

 شهراز سعید  ۸۴۱۵)جامع داروهای رسمی ایراندرسنامه )ایران فارما  .1487

 شغیعی ، اکبر  ۸۴۱۵درسنامه جامع داروهای رسمی ایران: ایرانفارما  .1488

 شفیعی اکبر  ۸۴۱۶ایران فارما متمم درسنامه جامع داروهای رسمی ایران  .1489

 ااسملتزر سوزان س ایمنی، ایدز، آلرژی، روماتولوژی  .1490

 برمن ریچارد ایمونولوژی  .1491

 .هینگل ، جانیس ال  ایمونولوژی ، آلرژی ، ایدز و روماتولوژی  .1492

 برمن ریچارد ایمونولوژی و آلرژی  .1493

 - ۸۴۱۴مسعود، احمد،  ایمونولوژی پیری  .1494

 برنداسویج اینترفرنشیال درمانی  .1495

 - ۸۴۵۲نوری لطیف، زهرا،  باتو میگویم خدا  .1496

چگونگی داشتن یک بارداری هر سوالی که درباره : بارداری سالم به زبان ساده  .1497

 سالم در ذهن شما وجود دارد، پاسخش را در این کتاب خواهید یافت

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 کانینگهام گری بارداری و زایمان ویلیامز  .1498

 گری کانیگها.اف بارداری و زایمان ویلیامز  .1499

 رولی جنیفر بازاریابی اطالعات  .1500

 - ۸۴۱۵مظلومی، رجبعلی، بازنگری بر فعالیتهای بدنی  .1501

۸۴۲۲  



 جون کوئیرا ل کارلوس بافت شناسی پایه  .1502

 - ۸۴۴۳بابازاده، علیاکبر،  با من به کربال  .1503

بر  ۸۴۴۸بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون پیشکارورزی شهریور   .1504

 ...اساس منابع

 مختاری غالمعلی

بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون پیشکارورزی و دستیاریکودکان   .1505

  ۸۴۴۸تافرورین ۸۴۲۲از سال 

 - ۸۴۶۶رجبی، محمدطاهر، 

  ۸۴۵۲حقپرست، محمدصادق،  بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی   .1506

 - ...بر اساس منابع ۸۴۴۸آزمون پیشکارورزی اسفند   .1507

  ۸۴۴۳تشریح وارزیابی آزمون پیش کارورزی  شهریوربانک جامع سواالت با   .1508

 (کتاب کلیدی )

  - ۸۴۵۲زادمهر، علیرضا، 

بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی اسفند   .1509

 (کتاب کلیدی)۸۴۴۴

 -  

بانک جامع سواالت با تشریح وارزیابی آزمون پذیرش  دستیاری اردیبهشت    .1510

 (کتاب کلیدی ) ۸۴۴۳

 - ۸۴۵۲کرمی، حمزه، 

 ۸۴۴۴بانک جامع سواالت با تشریح وارزیابی آزمون پیش کارورزی  شهریور   .1511

 (کتاب کلیدی )

 - ۸۴۵۵شکیب، آسیه، 

بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی جراحی پیشکارورزی و پذیرش دستیاری   .1512

 بر اساس منابع جدید ۸۴۴۸تافرورین  ۸۴۲۲از سال 

 - ۸۴۶۵رزمنده، رضوان، 

بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی داخلی پیشکارورزی و پذیرش دستیاری   .1513

 بر اساس منابع جدید ۸۴۴۸تافروردین ۸۴۲۲از سال 

 -  

بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی زنان و مامایی پیشکارورزی و پذیرش   .1514

 بر اساس منابع جدید ۸۴۴۸تافروردین ۸۴۲۲دستیاری از سال 

 -  

  -  /۸۴۴۴بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت   .1515

 - ۸۴۴۲فتاحی، محمدرضا، برای آغاز منتخب اشعار و دست نوشتههای شهید دکتر محمد رضا فتاحی  .1516

۸۴۵۵  

 راشکی، حسن، گردآورنده برترین نکات علوم پایه پزشکی  .1517

 - ۸۴۳۴اکبری، مریم،  بررسی اندیشههای فالسفه بزرگ  .1518

 صدرالدینی  بررسی تاثیر گاواژ   .1519

روغن نارگیل بر میزان بقاء بیماران مسموم با قرص برنج مراجعه کننده به   .1520

  ۴۱اورژانس بیمارستان بهارلو در سال

 شکراله

بررسی جامع بیماران مبتال به شوک بستری در ای سی یو مسمومیت بیمارستان   .1521

  ۸۴۴۸لغایت تیرماه ۸۴۴۱بهارلو از تیرماه 

 صادقیان، مهران

بررسی شیوع آسپراسیون پنومونی در بیماران مسموم بستری در بخش   .1522

  ۸۴۱۴/۸/۸لغایت ۸۴۱۲/۸/۸مراقبتهای ویژه بیمارستان بهارلو از تاریخ 

 محمودی پرویز

بررسی فراوانی مسمومیت با متادون و عوارض ناشی از ان در بیماران مراجعه   .1523

-۸۴۴۱)بیمارستان بهارلو در یک دوره یکسالهکننده به اورژانس مسمومین 

۸۴۴۸) 

 سلحشوربابک

  -  برنامه جامع نوتوانی قلب و ورزش  .1524

 ۸۴۱۴ضیاظریفی، ابوالحسن، (۸۴۱۸ - ۸۴۴۲)برندگان جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی   .1525

- ۸۴۱۶  

  ۸۴۶۶حدادی محمدرضا بروید باهم بسازید توصیه هایی درباری همسرداری  .1526

لغات، اصطالحات و : برگزیده فرهنگ عرفانی و اخالقی در آثار امامخمینی  .1527

 مضامین

خمینی، روحاهلل، رهبر انقالب 

و بنیانگذار جمهوری اسالمی 



  ۸۱۲۴ - ۸۴۵۱ایران،

 محتشمی جمیله ۱بهداشت روان   .1528

 - ۸۴۳۱رفیعی، فاطمه،  بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده  .1529

  -  بیمارستان  .1530

 یعقوبی، رضا (ایدز[ = )وی. آی. اچHIV[بیماری  .1531

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  ...هر سوالی که راجع به علل ،عالئم و: بیماری آسم به زبان ساده  .1532

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  بیماری دیابت به زبان ساده هر   .1533

  ...سوالی که راجع به علل  .1534

 صالحی کرمانی محمد حسن گوارشبیماریها و آندوسکوپی دستگاه فوقانی   .1535

  -  بیماریهای آب و الکترولیت، نفرولوژی، اورولوژی، ژنیکولوژی  .1536

  -  بیماریهای ارتوپدی و طب ورزش  .1537

 کارلوس سی جی کارپنتر بیماریهای اسکلتی عضالنی و بافت همبند  .1538

 و دیگران...آندرئولولی  عضالنی و بافت همبند -بیماریهای اسکلتی   .1539

 آندرئولی تامس عضالنی و بافت همبند -بیماریهای اسکلتی   .1540

 و دیگران...آندرئولولی  عضالنی و بافت همبند -بیماریهای اسکلتی   .1541

  -  بیماریهای اعصاب و اختالالت نوروماسکوالر  .1542

  -  بیماریهایانکولوژی  .1543

-گریگز-کارپنتز-آندرولی بیماریهای بافت همبند و استخوان  .1544

 بنجامین

  -  بیماریهای تغذیه  .1545

  -  بیماریهای تنفس  .1546

 آندرئولی تامس بیماریهای تنفسی  .1547

 و دیگران...کاسپر دنیس بیماریهای خون  .1548

 برمن ریچارد بیماریهای خون  .1549

  -  بیماریهای خون  .1550

 بنجامین، آیور ج بیماریهای خون و انکولوژی  .1551

 و دیگران... آندرئولی بیماریهایخون و انکولوژی  .1552

 و دیگران... آندرئولی بیماریهای خون و انکولوژی  .1553

  ۸۴۴۶آندرئولی تامس بیماریهای خون و سرطان  .1554

 آندرئولی و کارپنتر (روماتولوژی)بیماریهای دستگاه ایمنی و بافت همبند   .1555

 ،.بنجامین، آیور ج بیماریهای دستگاه تنفس  .1556

 فاسی آنتونی بیماریهای دستگاه تنفس  .1557

  -  تنفسبیماریهای دستگاه   .1558

 و دیگران... فاسی انتونی بیماریهای دستگاه خون و آنولوژی  .1559

 آنتونی فاسی بیماریهای دستگاه غدد و متابولیسم  .1560

 فاسی آنتونی بیماریهای دستگاه ومجاری صفراوی پانکراس کبد  .1561

 آنتونی فاسی بیماریهای دستگاه کلیه  .1562

 فاسی آنتونی بیماریهای دستگاه گوارش  .1563

  -  دستگاه گوارشبیماریهای   .1564

  ۸۴۴۶آندرئولی تامس بیماری های دستگاه گوارش کبد و سیستم صفراوی  .1565

 a۱۸،.بنجامین، آیور ج بیماریهای دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی  .1566

 تامس اندرئولی بیماریهای دستگاه گوارش کبد و مجاری صفراوی  .1567

 و دیگران... دنیس کاسپر بیماریهای روماتولوژی  .1568



 و دیگران...آنتونی فوسی  بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی  .1569

  -  بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی  .1570

  -  بیماریهای ریه  .1571

 برک جاناتان  ۱۱۱۱بیماریهای زنان نواک  .1572

 اسکات جیمز بیماریهای زنان و مامایی دنفورث  .1573

 والیتی علی اکبر بیماریهای سل  .1574

 هازارد ویلیام آر تنفسیبیماریهای سیستم   .1575

هر سوالی که راجع به علل، : پسوریازیس -اگزما  -بیماریهای شایع پوست آکنه   .1576

 -اگزما  -عالیم و نشانهها، تشخیص و درمان بیماریهای شایع پوست آکنه 

 پسوریازیس در ذهن شما وجود دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یاف

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 دانش، فریدون بیماریهای صرعی  .1577

بیماریهای عروق قلبی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل، عالئم و   .1578

 ...نشانهها

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

  ۸۴۱۴غفارپور مجید بیماریهای عروق مغزی سکته های مغزی  .1579

 بنجامین آیورج بیماریهای عفونی  .1580

 -کارپیتر-آندرولی بیماریهای عفونی  .1581

 بنجامین-گریگز   .1582

 کارپینتر.جی.سی.کارلوس بیماریهای عفونی  .1583

  -  بیماریهای عفونی  .1584

 برمن ریچارد بیماریهای عفونی  .1585

 ،.بنجامین، آیور ج بیماریهای عفونی  .1586

 اسملتزر سوزان س بیماریهای عفونی، اورژانس و بالیا  .1587

 ودیگران...آنتونی فوسی (باکتریال)بیماریهای عفونی   .1588

 فاسی آنتونی عفونی باکتریالبیماریهای   .1589

  -  (باکتریال)بیماریهای عفونی   .1590

  -  بیماریهای عفونی باکتری،قارچ  .1591

 صائبی، اسماعیل بیماریهای ویروسی: بیماریهای عفونی در ایران  .1592

  -  بیماریهای عفونی مبانی و باکتری شناسی  .1593

  -  (ویروس، تکیاخته، ایدز، کرم)بیماریهای عفونی   .1594

  -  بیماریهای غدد  .1595

 کاسپیر دنیس بیماریهای غدد متابولیسم و تغذیه  .1596

  -  بیماریهای غدد و متابولیسم  .1597

  -  بیماریهای غدد و متابولیسم  .1598

 فوسی آنتونی بیماریهای غدد و متابولیسم  .1599

  -  بیماریهای غدد و متابولیسم  .1600

 ،.بنجامین، آیور ج بیماریهای غدد و متابولیسم  .1601

 ج بینجامین.آیور بیماریهای قلب و عروق  .1602

 سی جی.کارپینتر کارلوس بیماریهای قلب و عروق  .1603

 آندرئولی بیماریهای قلب و عروق  .1604

  -  بیماریهای قلب و عروق  .1605

  -  بیماریهای قلب و عروق  .1606

  -  بیماریهای قلب و عروق  .1607

 - ۸۴۳۲نعمتی پور، ابراهیم،  بیماری های قلبی و عروقی  .1608



  -  بیماریهای متابولیسم  .1609

  -  بیماریهای متابولیسم و دیسپالزیهای اسکلتی  .1610

 بنجامین، آیور ج بیماریهای متابولیک، غدد، بهداشت زنان و   .1611

  مردان  .1612

 فاسی آنتونی بیماریهای مغز و اعصاب  .1613

 سلطان زاده اکبر بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت  .1614

  -  بیماریهای نوزادان  .1615

  -  بیماریهای هماتولوژی  .1616

 فاسی آنتونی بیماریهای ویروسی انگلی و قارچی  .1617

 دکتر علیرضا یلدا اصول طب داخلی هاریسون(به انظمام ایدز)بیماریهای ویروسی   .1618

 ام.مک کی رونا بیماریهای پوست  .1619

  -  بیماریهای پوست  .1620

  -  بیماریهای چشم و گوش  .1621

  -  بیماریهای ژنتیک  .1622

 فوسی آنتونی کبد و مجاری صفراویبیماریهای   .1623

  -  بیماریهای کبد و مجاری صفراوی  .1624

  -  بیماریهای کبد و مجاری صفراوی  .1625

 کاسپر دنیس بیماریهای کبد و مجرای صفراوی  .1626

 کارپینتر چارلز کالکوک بیماری های کلیه  .1627

 آندرئولی تامس بیماریهای کلیه  .1628

 بنجامین آیورج بیماریهای کلیه  .1629

  -  کلیه بیماریهای  .1630

  -  بیماریهای کلیه و مجاری ادراری  .1631

  -  بیماریهای کودک بدحال  .1632

 کاسپر دنیس بیماریهای گوارش  .1633

 آندرئولی تامس بیماریهای گوارش کبد و مجاری صفراوی  .1634

 بکر والتر بیماریهای گوش گلو و بینی  .1635

 اشرف الساداتفطحائی  بیمکاریهای ناشی از کار بیماری اسکلتی عضالنی اندام فوقانی  .1636

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۸۱۵تا ۱۴ترجمه خطبههای ...: بیندیشید و   .1637

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

 دولین توماس م بیهوشی با کاربرد بالینی  .1638

 زیلوا بیوشیمی بالینی در تشخیص و درمان بیماریها  .1639

 زمانی مرتضی بیوشیمی برای پرستاران  .1640

-۸۴۸۳جمال الدین اسدآبادی البیان فی تاریخ االفغانتاریخ ایران و تتمه   .1641

 ق ۸۱۶۳

  ۸۴۳۴جان احمدی فاطمه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  .1642

  -  تاریخچه شروع و پیشرفت جراحی قفسه سینه در ایران  .1643

 - ۸۴۳۳مومنی، منصور،  SPSSتحلیلهای آماری با استفاده از  .1644

  ۸۴۴۱-باباخانی، خسرو،  تختی  .1645

  ۸۴۱۴تاناگو امیل اورولوژی عمومی اسمیتترجمه کامل   .1646

 استون، کیت (تشخیص و درمان)ترجمه کامل یک جلدی اورژانسهای کارنت  .1647

 م ۸۴۶۶شریدان رابرت لبو  تروما بررسی و درمان بیماران آسیب دیده  .1648

 دکو، لوسیل تزار و کاتیا  .1649



 پاگانا تست های تشخیص و آزمایشگاه مرجع کامل  .1650

  -  آزمایشگاهی برونر و سودارثتستهای تشخیصی و   .1651

ملوین ماریون .دوروتی م تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی روده  .1652

 بروک.م

 فری،فرد تشخیص افتراقی  .1653

 - ۸۴۸۲فریدمن، هنریهرولد، تشخیص افتراقی بیماریها  .1654

 م

 رافتری، اندرو تی تشخیص افتراقی چرچیل  .1655

-البرگ، سنفورد سمیوئل،  (مالتتب : )تشخیص، درمان و پیشگیری بروسلوز  .1656

۸۴۸۴  

 مفاضی شهرام تشخیص طبی بر اساس تظاهرات بالینی  .1657

 هبیف توماس پی تشخیص و درمان بیماریهای پوست  .1658

  -  تشخیص و درمان بیماریهای پوست  .1659

  ۸۴۳۱آرمسترانگ پیتر تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ  .1660

  ۸۴۱۴خانی پرویزقره  تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای زنان  .1661

 ساداتیان سید اصغر تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای گوش حلق و بینی  .1662

 فاسی آنتونی  ۱۱۱۱تغذیه هاریسون  .1663

غذاهای فوری، سالم، و مفرح برای تشویق : تغذیه و آشپزی برای همه کودکان  .1664

 کودکان از نخستین غذاها تا ضیافتهای مطبوع خانوادگی

 کارمل، آنابل

 نلسون والدو امرسون و اختالالت تغذیه ایتغذیه   .1665

 ابراهیمی، ایوب تفسیر بالینی آزمایشهای پزشکی  .1666

 سعادت نوید تفسیر بالینی ا بی جی  .1667

  ۸۴۴۴ایازی محمد علی تفسیر قرآن مجید بر گرفته از آثار امام خمینی  .1668

 قرائتی تفسیر نور  .1669

 سالمتی پیمان تندآموز اپیدمیولوژیو آمار پزشکی  .1670

 - ۸۴۳۶اعتضادی، فرهاد،  تندآموز عملی اسید و باز  .1671

 میرمیران، پروین تنظیم برنامه غذایی در دورانهای مختلف زندگی  .1672

 .هینکل ، جانیس ال تنفس و تبادالت گازی همراه باسواالت کارشناسی ارشد  .1673

  -  ICUتهویه مکانیکی و اکسیژن درمانی در  .1674

 - ۸۴۵۱خادمی، بابک،  توسعه پایدار و دولت مجازی در ژاپن  .1675

 - ۸۴۶۱سیدآبادی، علیاصغر،  ورود اسالم به ایران: تولد دوباره  .1676

 ، سردبیر

 اسملتزر سوزان س تولیدمثل و بیماریهای پستان  .1677

 میسنر ویلیام تومورهای تیروئید  .1678

 - ۸۴۳۶فداییحسین، حسین،  مجموعه نمایشنامه: تپه افالک   .1679

 عابدی محمد رضا تکنیکها و تشخیصها ازمایشگاهی  .1680

 وست بروک، کاترین آی. آر. تکنیکهای تصویربرداری در ام  .1681

 تورچیان فضل اهلل تکنیکهای پرتو نگاری  .1682

 تورچیان فضل اهلل تکنیک های پرتو نگاری آزمونهای رادیو لوژی دست و پا  .1683

 تورچیان فضل اله تکنیک های پرتو نگاری آزمونهای رادیولوژی تنه و شکم  .1684

 - ۸۴۱۲اقلیما، مصطفی،  مددکاری جامعهای: کار با جامعهتکنیکهای   .1685

 م - ۸۴۱۱چامسکی، نوآم، جاهطلبیهای امپراتوری مباحثی در دوران پس از یازده سپتامبر  .1686

 کاهان، اسکات جراحی در یک صفحه  .1687



  -  جراحی دست، جراحی پالستیک، سالمندان، بیهوشی، اخالق  .1688

 - ۸۴۶۶علیرضائی، وحید،  جالل آالحمد  .1689

 بهرامی آذر دخت جمال زاده  .1690

هاشمی کهنزاد، شهریار،  روانی ناتوانی جنسی -جنبههای روحی   .1691

 ، مترجم - ۸۴۴۱

 دانشور، عباسقلی جنگ جراحی  .1692

  ۸۴۴۵-فروتن، عباس،  جنگ شیمیایی عراق و تجارب پزشکی آن  .1693

 سادلر تامس  ۱۱۱۳جنین شناسی پزشکی النگمن  .1694

 سادلر، تامس دبلیو  ۱۱۸۱جنین شناسی پزشکی النگمن  .1695

  -  جنین و نوزاد  .1696

 عبدالهی، محسن جهانی شدن و مدیریت توسعهی سیاسی  .1697

 - ۸۴۳۱کلهر، فریبا،  جواب سالم خدا را بده  .1698

 پورموسوی، جعفر جوانان و چلچراغ هدایت  .1699

 ۸۴۱۴زنوزی جاللی، فیروز،  حضور  .1700

- 

 اصغرمجیدی سید  حقوق مردم در گفتار و سیره امیرمومنان  .1701

 فیستا، جانین حقوق و مسئولیت پرستاران  .1702

  ۸۴۳۵-زعیم کهن، حمید،  حل المسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی  .1703

 سازمان بهداشت جهانی حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودک  .1704

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،  نهج البالغه همراه ۱۱تا  ۴۴ترجمه خطبههای ...: حکومت برای عدالت و   .1705

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

  -  حیات  .1706

 .م ۸۱هامفری، قرن  خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی  .1707

کنگره بین المللی خانواده و  خانواده و جهانی شدن  .1708

 جهانی شدن

 شار رنه گزیده شعرها: خاکستر ناتمام  .1709

مجددحسینجانی، فاطمه،  خدا تنهاست  .1710

۸۴۶۱ - 

 ۸۴۱۴.تاناگو امیل ا خالصه اورولوژی اسمیت  .1711

  -  بیوشیمی، بافتشناسی: خالصه دروس علوم پایه پزشکی  .1712

سادوک، بنجامین جیمز،  روانپزشکی بالینی/خالصه روانپزشکی علوم رفتاری  .1713

 م - ۸۴۴۴

  -  مجموعه مقاالت: خلیجفارس؛ فرهنگ و تمدن   .1714

 - ۸۴۴۴شماسی، عبدالحی،  نصیر طوسیخواجه   .1715

 - ۸۴۳۳عربلو، احمد،  خواجوی کرمانی  .1716

 گابریل خان م خواندن سریع الکتروکاردیوگرام  .1717

 دوبین دیل خواندن فوری الکتروکاردیوگرام  .1718

 .م ۸۴۳۱دابین، دیل،  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام  .1719

 ،تنسلی راندولفهریسون   ۱۱۸۱خودآزمون و مرور سواالتداخای هاریسون  .1720

 ۸۴۵۶رستگار، فاطمهسادات،  Excel 2007خودآموز سریع  .1721

- 

 رستگار فاطمه سادات  ۱۱۱۲خود آموز سریع ورد  .1722

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۳۲۱تا ۱۶۴ترجمه سخنان حکمتآمیز ...: خودسازی در جوانی و   .1723



 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

 .هینکل ، جانیس ال خون  .1724

 آردیوی، فردریک انعقاد و طب انتقال خون خونشناسی،  .1725

 شیشه ئیان بهروز خون شناسی پزشکی  .1726

 جی.سی.کارپینتر کارلوس خون و انکولوژی  .1727

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  خون و انکولوژی  .1728

-  

 - ۸۴۳۴اصالن پور، سمیرا، (خیاط)داستانهایی از زندگی عارف معاصر شیخ رجبعلی نکوگویان : خیاط شهر ما  .1729

 - ۸۴۳۱حسینی، سیدهزهرا،  خاطرات سیدهزهرا حسینی: دا  .1730

 برمن ریچارد دارودرمانی  .1731

داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای با اقدامات   .1732

 پرستاری

 ۸۴۵۸تیموری،فاطمه، 

 م - ۸۴۳۴، .آگراس، رابرت ام داستان جدید علم  .1733

 محمدی ری شهر حدیث و تاریخدانشنامه امیرالمومنین برپایه قران   .1734

  ۸۴۶۸رحیم آقایی فلورا دایره المعارف پرستاری  .1735

ناباروری به زبان ساده هر سوالی که درباره ناباروری در : در انتظار هدیه خداوند  .1736

 ذهن شما وجود دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یافت

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 ۸۴۴۲شریمالی، نارایان دات،  در جستجوی تعادل  .1737

 م -

 - ۸۴۸۴مصباح، محمد تقی، در جستجوی عرفان اسالمی  .1738

 .هینکل ، جانیس ال  شوک سرطان و مراقبت های پایان عمر -آب و الکترولیت  -درد  .1739

 - ۸۴۳۲رفیعی، غضنفر،  (سواالت دورههای گذشته -خالصه دروس )درس آزمون دکتری پرستاری   .1740

  ۸۴۳۱آرین فرامرز مورفولوژی دندان و اکلوژندرسنامه آناتومی   .1741

 کتوینکل، جان درسنامه احیاء نوزاد  .1742

 اعلمی هرندی، بهادر درسنامه ارتوپدی و شکستگیها  .1743

 اعلمی هرندی، بهادر درسنامه ارتوپدی و شکستگیها  .1744

 - ۸۴۶۴رضایی، مهدی،  درسنامه جامع اتاق عمل  .1745

-پاشا، عبدالرحیم، قلیزاده  درسنامه جامع علوم بالینی  .1746

۸۴۳۱  

درسنامه جامع مامایی کاردانی به کارشناسی ،کارشناسی به کارشناسی ارشد   .1747

 ...مامایی 

،  - ۸۴۳۵صالحی، مهرداد، 

 مترجم

درسنامه جامع پرستاری قابل استفاده برای شرکت در امتحانات کاردانی به   .1748

 کارشناسی کارشناسی به کارشناسی ارشد

 شریف نیا سید حمید

 برمن ریچارد درسنامه طب کودکان نلسون ارتوپدی  .1749

 برمن ریچارد درسنامه طب کودکان نلسون تغذیه  .1750

 برمن ریچارد درسنامه طب کودکان نلسون طب آزمایشگاهی  .1751

 برمن ریچارد درسنامه طب کودکان نلسون گوش  .1752

 م - ۸۴۳۱وانگ، دانا،  درسنامه پرستاری کودکان ونگ  .1753

 -۸۴۱۱پارک، جان اورت،  پیشگیری و اجتماعیدرسنامه پزشکی   .1754

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۱۶۱تا ۸ترجمه سخنان حکمتآمیز ...: درسهای زندگی و   .1755

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

 جمشیدی ابولقاسم درمان عملی شکستگیها  .1756

 دکتر مهرناز رسولی نژاد درمان قدم به قدم بیماریهای عفونی  .1757



 - ۸۴۴۴اشرفی، محمودرضا،  قدم بیماریهای کودکاندرمان قدم به   .1758

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۱۸۴تا ۸۱۱ترجمه خطبههای ...: در وصف پارسایان و   .1759

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

شورای سیاست گذاری وزارت  دستاوردها چالشها و افقهای پیش روی نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران  .1760

اموزش بهداشت درمان و 

 پزشکی

 حاجی رحیم خانی  ۸۴۱۶دستنامه جامع داروهای رسمی ایران  .1761

سادوک، بنجامین جیمز،  دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک  .1762

 م - ۸۴۴۴

  -  دستنامه درمانهای طب داخلی واشنگتن  .1763

  -   ۱۱۸۳دستنامه درمانهای طب داخلی واشنگتن  .1764

 فاستر  ۱۱۸۱واشنگتندستنامه درمانهای طبی   .1765

 ساباتین، مارک اس دستنامه طب داخلی ماساچوست  .1766

 قمی حاج شیخ عباس قمی دستورالعمل مرواریدهای درخشان  .1767

  -  دستگاه اندوکرین  .1768

 آندرئولی تامس دستگاه تنفس  .1769

  -  دستگاه تنفس  .1770

 برمن ریچارد دستگاه عصبی  .1771

 برمن ریچارد دستگاه قلبی، عروقی  .1772

 خطیبی فرشاد گوارشدستگاه   .1773

 برمن ریچارد دستگاه گوارش  .1774

  -  دستگاه گوارش  .1775

 -۸۴۳۱بکایی، حسین،  دوره صفویان: دوباره ایران  .1776

 - ۸۴۸۱کاظمی، اقدس،  دوبیتی های عاشورایی  .1777

 شیخ رضایی حسین دوران طالیی  .1778

 ۸۴۳۵شاهآبادی، حمیدرضا،  پایان دورهی قاجار: دوران مشروطیت  .1779

- 

 .نیومن، اندرو ج شکلگیری تشیع دوازده امامی گفتمان حدیثی میان قم و بغداددوره   .1780

 - ۸۴۳۵غفارزادگان، رفیع،  دکتر معین  .1781

 رستنده، مجید شرح گزیدهای از مدایح نبوی در شعر فارسی: دیدار صبح  .1782

 ناصری محمدرضا دیدگاهی نوین در اتیولوژی پیشگیری و درمان بیماریها  .1783

  -  سارکومهای بافت نرم، فتق، ترویید، اطفالدیواره شکم،   .1784

حالج، حسین بن  دیوان اشعار منصور حالج  .1785

 ق ۴۱۴-۱۴۳منصور،

 - ۸۴۱۱اعتصامی، پروین، دیوان اشعار پروین اعتصامی  .1786

۸۱۱۶  

جرجانی، اسماعیلبن  ذخیره خوارزمشاهی  .1787

 ق ۳۴۳ - ۶۴۸حسن،

 آمسترانگ پیتر رادیولوژی تشخیصی  .1788

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۴۱تا ۸ترجمه خطبههای ...: راز آفرینش و   .1789

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

 سازمان جهانی بهداشت راه اندازی سازمان و مدیریت بهداشتی شخرستان  .1790

 مایرز، دانا راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل  .1791



 ریاحی، حسامالدین راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی  .1792

  ۸۴۳۴خادم الحسینی محمد راهنمای بالینی فرآیند پرستاری  .1793

  -  راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان  .1794

 ابراهیمی ماندانا راهنمای جامع بیماریهای پستان  .1795

  -  راهنمای جامع مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم  .1796

 ۸۴۳۳کوهستانی، حمیدرضا،  راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی  .1797

- 

 - ۸۴۳۲لطفی، مژگان،  راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل  .1798

 آرین فرامرز راهنمای جیبی دوره پره کلینیک و پرستاری دندانپزشکی  .1799

 چوالی، ماریان (AACN)راهنمای جیبی مبانی پرستاری مراقبت های ویژه  .1800

 بیکلی، لین اس باربارا بیتزراهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال   .1801

 - ۸۴۳۴خدام، رامین، راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران  .1802

 هایت، رابرت [پی اف تی( PFT])راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی  .1803

 مشکانی زهرا السادات راهنمای عملی طراحی پرسشنامه در پژوهشهای پیمایشی  .1804

  -  همهگیریهای وباراهنمای فنی کشف و کنترل   .1805

 - ۸۴۳۴امینزاده، شهرام،  راهنمای مصرف داروهای ژنریک ایران  .1806

 کرایناک، جو مبانی رایانه: راهنمای کامل برای مبتدیان  .1807

 ۸۴۵۱طباطبائی، محمدحسین، (گفتوگویی دیگر با هانری کربن)رسالت تشیع در دنیای امروز   .1808

- ۸۱۱۸  

، امام (ع)علیبن حسین،  رساله حقوق امام سجاد علیهالسالم  .1809

 ق ۴۱ - ۴۳چهارم،

 - ۸۱۶۳جمااللدین اسدآبادی، ؟ رسائل فی الفلسفه و العرفان  .1810

 ۸۴۸۳ق

 برمن ریچارد رشد، تکامل و رفتار  .1811

رشد و تکامل کودکان دارای نیازهای خاص، مسمومیتهای دارویی، زمینه طب   .1812

 اطفال

 -  

پژوهشی فعالیت و مصرف کاالهای یافتههای طرح : رفتارهای فرهنگی ایرانیان  .1813

 فرهنگی در بندرعباس

 -  

 فیشباک، فرانسیستاالسکا : رفرنس سریع پرستاری  .1814

  تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی شایع  .1815

 توماس، جنی رهبری و مدیریت در بخش  .1816

همراه با نکات کلیدی، سئواالت (:  ۸بهداشت روان)روانپرستاری   .1817

 ...کارشناسیارشد

اسدی نوقابی، احمدعلی، 

۸۴۳۳ - 

 نازنین هنرپروران اختالالت روانپزشکی(( ۱روان پرستاری بهداشت روان  .1818

 گلدر، مایکل  ۸۴۴۴روانپزشکی اکسفورد  .1819

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۱۵۳تا ۱۸۳ترجمه خطبههای ...: روایتی از هماوردی انسان با ابلیس و   .1820

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

  -  (طرح تحقیقاتی، متدولوژی و آمار)تحقیق در علوم پزشکی  روش  .1821

روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت قابل استفاده برای دانشجویان گروه   .1822

 پزشکی و بهداشتی

 ۸۴۳۱محمودی ، قهرمان، 

 برنز نانسی روش تحقیق پرستاری  .1823

کاربردی و روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطالع رسانی رویکرد   .1824

 ساده برای درک استفاده و تفسیر علم آمار

 واگان لیون



 مانرو باربارا هازارد روش های آماری در تحقیقات علوم مراقبتی و درمانی  .1825

  -  روش های آماری و شاخص های بهداشتی  .1826

 محمد کاظم روش های آماری و شاخص های بهداشتی  .1827

منکر با تاکید بر زمینههای روشهای کاربردی امر به معروف و نهی از   .1828

 روانشناختی و جامعهشناختی

 - ۸۴۴۲شرفی، محمدرضا، 

  -  روماتولوژی  .1829

به  ۱۱۸۱سسیل +  ۱۱۸۱هاریسون :روماتولوژی و بیماریهای استخوان    .1830

 ۴۱تا اردیبهشت ... انضمام سواالت 

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران، 

-  

 - ۸۴۶۶نادری، شرمین،  رویای تهران  .1831

 - ۸۴۳۱خانیان، جمشید،  بندی روی نی  .1832

 اشتروب، اروین ریاضیات بیمه غیرزندگی  .1833

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  ریه  .1834

-  

  ۸۴۳۸-جعفری جاوید، مینا،  زایمان بیدرد و بیهوشی در مامایی  .1835

 اسمیت. ادوارد  زمینه روان شناسی اتکینسون وهیلگارد  .1836

  ۸۴۳۱-منصورنژاد، محمد،  (زناندر دفاع از حقوق )حقوق، کرامت و هویت : زنان  .1837

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  ۸زنان   .1838

- 

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  ۸۴۴۳به انضمام سواالت پرانترنی و دستیاری  ۱۱۱۱دنفورث  ۸زنان    .1839

-  

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  ۱زنان   .1840

- 

به انضمام سواالت پرانترنی و دستیاری تا شهریور (  ۱۱۱۱دنفورث ) ۱زنان   .1841

۸۴۴۳ 

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران، 

-  

 - ۸۱۴۴مطهری، مرتضی، زندگی جاوید یا حیات اخروی  .1842

۸۴۶۱  

  ۸۴۳۸-رضایی، مهدی،  (پژوهشی پیرامون عیادت در اسالم)زیارت خدا   .1843

 - ۸۴۳۲یارمحمدی، علی،  ساختمان و تجهیزات کتابخانه  .1844

 محمود آبادی احمد به زبان سادهسردرد   .1845

  ۸۴۱۶-دایاموند، سیمور،  سردردها  .1846

سرطانهای شایع دستگاه گوارش به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل، عالئم   .1847

 ...و نشانهها

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 برمن ریچارد سرطان و تومورهای خوشخیم  .1848

هر سوالی که راجع به علل، عالیم : گلودرد به زبان ساده -سرماخوردگی سینوزیت  .1849

و نشانهها، تشخیص و درمان سرماخوردگی در ذهن شما وجود دارد پاسخش را 

 در این کتاب خواهید یافت

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 قانعی فرد سروش مردم  .1850

 - ۸۱۴۴عسکری، مرتضی،  (ص)بررسی نحوه شکلگیری حکومت پس از رحلت پیامبر اکرم : سقیفه  .1851

 بلندی جان سلسله گفتاری در زمینه اورولژی  .1852

 - ۸۴۳۵تقدسینژاد، فخرالدین،  تشخیص و درمان: سمشناسی بالینی و مسمومیتها  .1853

 - ۸۴۳۵تقدسینژاد، فخرالدین،  تشخیص و درمان: سمشناسی بالینی و مسمومیتها  .1854

 - ۸۴۳۵تقدسینژاد، فخرالدین،  تشخیص و درمان: سمشناسی بالینی و مسمومیتها  .1855

 ۵ارجانی، فرامرزبنخداداد، قرن سمک عیار  .1856



 ق

: سنجش منابع و نظامهای الکترونیکی برای متخصصان کتابداری و اطالعرسانی  .1857

چگونه از دادهها برای مدیریت و ارزیابی مجموعه منابع الکترونیکی استفاده 

 نمائیم؟

 م - ۸۴۵۵وایت، اندرو کارل، 

 کریمیان فریدون سندرم آمبولیسم چربی  .1858

  -  سندرم زجر تنفسی حاد   .1859

 پیروزی ابولقاسم سندرم کارپال تانل نشانگان تونل مچ دست  .1860

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  ...سنگهای کلیوی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل، عالئم و نشانهها  .1861

 برومند، بهروز سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبنزکریای رازی  .1862

سر دل به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل، عالیم سوءهاضمه و درد   .1863

 ...نشانهها

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 طاهر ،محمد ۸۴۴۴سواالت بورد و ارتقای داخلی با پاسخ تشریحی تیر و و شهریور  .1864

سوزش سر دل یا بیماری برگشت معده به مری به زبان ساده هر سوالی که راجع   .1865

 ...به علل

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

 - ۸۴۸۱یزدی، اسمعیل، سیری در تاریخ دندانپزشکی ایران از گذشته تا معاصر  .1866

  -  سیری در زندگانی استاد مطهری  .1867

  ۸۴۱۶-لیکتی، ریچارد،  سیناپسیس جراحی  .1868

 قاسمی اصغر ی با پاسخ تشریحی[سئواالت آزمون ورودی دکترای پی اچ دی فیزیولو  .1869

 ۸۴۸۱ - ۸۱۴۶تواین، مارک، گداشاهزاده و   .1870

 مستعار. 

انقالب : شرایط اجتماعی و پارادایمهای روشنفکری در آستانه دو انقالب ایران  .1871

 مشروطه و انقالب اسالمی

 هاشمیزهی، نوروز

،  - ۸۴۱۴بهتاش، یداهلل،  شمس والیت حضرت رضا علیهالسالم  .1872

 گردآورنده

خمینی، روحاهلل، رهبر انقالب  شناخت شیطان برگرفته ازآثار امام خمینی  .1873

و بنیانگذار جمهوری اسالمی 

  ۸۱۲۴ - ۸۴۵۱ایران،

 - ۸۴۳۶احمدی دارانی، امیر،  شناخت نوجوانان و کلیدهای طالیی برخورد با مشکالت آنان  .1874

 - ۸۴۳۴ریحانی، حمید،  شناخت و انتخاب در خواستگاری  .1875

 - ۸۴۳۲مطلق، محسن،  شهید آوینی  .1876

 - ۸۴۳۱طاهرنیا، ناصر،  شهید بهشتی  .1877

 - ۸۴۶۸جوانبخت، محمود،  شهید محمدعلی رجایی  .1878

 - ۸۴۳۶دهقان، احمد،  شهید چمران  .1879

 شرفالدین، بزرگمهر شیخ عبدالکریم حائری  .1880

 - ۸۴۳۴فکور، اصغر، شیخ کلینی  .1881

 اسکنلر ریچارد ج شیر مادر  .1882

 طباطبائی سید محمد حسین شیعه در اسالم  .1883

 جان برناردهنری  شیمی بالینی  .1884

 فقیهی، علی نقی در دورههای کودکی، نوجوانی و جوانی: شیوههای ترغیب و جذب به نماز  .1885

 اقدسی، میترا شیوههای درمان بیماریهای پوست  .1886

  ۸۴۴۱-نیشابوری، محمود،  صداها و سوفلهای قلبی  .1887

سراسری انجمن صرع کنگره  ۸۴۴۱مهر ۸۲ - ۸۴ویژه دهمین کنگره سراسری انجمن صرع ایران : صرع  .1888

: ،  ۸۴۴۱:دهمین، )ایران، 



 (تهران

 - ۸۱۴۴سیاح، احمد،  و شرح مختصری از احواالت ایشان( عج)صفات و خصال امام مهدی  .1889

  ۸۴۳۱-آرین، فرامرز،  ضروریات آناتومی سر و گردن  .1890

 اعتصام یزدانی سیروس ضروریات بافت شناسی و جنین شناسی دهان و دندان  .1891

 ۸۴۳۶اشرفیان بناب، مازیار،  پزشکی قانونیضروریات   .1892

- 

 ۸۴۳۶شکارسری، حمیدرضا،   ۸۴۱۵تا ۸۴۵۴گزیده اشعار مذهبی از سال (: مجموعه شعر)ضریح ساده   .1893

- 

جمال الدین / ضیاء الخافقین جریده فی العلوم و السیاسه و الخبار الصحیحه   .1894

 (اال فغانی)الحسینی 

  ۸۴۸۲خسرو شاهی هادی

 علی ابن اب طالب  ۸۱۸تا ۸۶۴طاووس ترجمه خطبه های   .1895

 کاترینو، جفری طب اورژانس در یک صفحه  .1896

  ۸۴۱۱-فرهادی، محمد،  طب برای پرستاران و پیراپزشکان  .1897

  -  طب مراقبت های ویژه  .1898

  -  طب نوجوانان  .1899

-۸۴۵۳اسالمی عباسعلی طالیه دار فرهنگ اسالمی در عصر اختناق  .1900

۸۱۲۶  

 غراب، محمود محمود عرفان از دیدگاه ابن عربیعشق و   .1901

 .هینگل ، جانیس ال  بحران -اورژانس  -عفونی   .1902

-هریسون، تنسلی راندولف،  عفونی هاریسون  .1903

۸۴۱۱  

 - ۸۴۶۲گودرزنیا، محدثه،  عالمه امینی  .1904

 صاعلی، شهناز عالمه حلی  .1905

 - ۸۴۶۱تواضعی، جابر،  عالمه طباطبایی  .1906

 علیاکبر ، گردآورنده واالیی، عالمه مجلسی  .1907

 بوشانگ استیوارت سی ی فیزیک بیولوژی و حفاظت[علوم رادیولو  .1908

  ۸۴۳۲-بهمن، مهناز،  علیاکبر دهخدا  .1909

 ۸۴۱۴رحماندوست، مصطفی،  گلچینی از سخنان امام دانا و مهربان: امام ما گفت( ع)علی  .1910

- 

 .جانیس ال هینگل ،  عملکرد تولید مثل و بیماری های پستان درسنامه   .1911

   ۸۴.ج : ۱۱۸۳جراحی برونر و سودارث  -پرستاری داخلی   .1912

 - ۸۴۳۸رضوانی، علیاصغر،  عوامل دوری مسلمانان از نص غدیر  .1913

  ۸۴۴۶آندرئولی تامس غدد درون ریز متابولیک بهداشت زنان و مردان  .1914

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  غدد و متابولیسم   .1915

-  

در ( ع)روایی مساله خالفت و امامت علی  -تاریخی  بررسی: غدیر در آینه قرآن  .1916

 (ص)قرآن و خطابههای پیامبر 

 م - ۸۴۳۳کورانی، علی، 

  ۸۴۱۱ - ۸۴۳۱آالحمد، جالل، غربزدگی  .1917

 صائبی اسماعیل فارماکولوژی بالینی  .1918

 کاتزونگ، برترام جی فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ  .1919

 .کاتزونگ، برترام جی کاتزونگفارماکولوژی پایه و بالینی   .1920

 هاپکینز، سیدنی جان فارماکولوژی پرستاری  .1921

 - ۸۴۱۱آگاه، مهوش،  ، درد و بیهوشی ICU)و(  CCUفارماکولوژی کاربردی مراقبتهای ویژه پزشکی  .1922



 بکایی، حسین فرار از عقل از تشکیل امپراطوری سلجوقی تا حملهی مغول  .1923

 - ۸۴۳۱محمدی، محمدهادی،  مقدونی تا پایان شاهنشاهی ساسانیاز حملهی اسکندر : فراز و فرود  .1924

 - ۸۴۴۱شیخنوری، محمدامیر، فراز و فرود اصالحات در عصر امیرکبیر  .1925

 م - ۸۴۶۵یحیی، هارون،  افشاء و نقد فلسفه ماسونی: فراماسونری جهانی  .1926

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۲۴تا ۴۲ترجمه نامههای ...: فرمان به مالک اشتر و   .1927

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

  ۸۴۴۱سعیدی پور ابراهیم فرهنگ اختصارات پزشکی  .1928

 ناصحی عبداهلل فرهنگ اختصارات پزشکی دورلند  .1929

 - ۸۴۱۳حداد عادل، غالمعلی،  فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی  .1930

  ۸۴۸۱-گوردون، تامس،  فرهنگ تفاهم شیوه های صحیح برقراری ارتباط با فرزندان  .1931

دفتر پژوهشهای واژهشناسی و  (فارسی -انگلیسی )فرهنگ جامع علوم پزشکی حیان   .1932

 ترجمه رایانهای

  -  فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، خبرنامه  .1933

  -  فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، خبرنامه  .1934

 روحی، بعلبکی، فارسی المورد -فرهنگ عربی   .1935

  a۱۸،- ۸۴۴۸محدثی، جواد، فرهنگ غدیر  .1936

دارای مهمترین و متداولترین لغات : فارسی یک جلدی -فرهنگ معاصر انگلیسی   .1937

 لغت ۵۱۱۱۱در حدود )و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها

 - a۱۸،.۸۴۳۱حییم، سلیمان،

۸۱۵۵  

دارای مهمترین و متداولترین لغات و : انگلیسی یک جلدی-فرهنگ معاصر فارسی  .1938

 لغت ۵۱۱۱۱در حدود )عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها

 - a۱۸،.۸۴۳۱حییم، سلیمان،

۸۱۵۵  

 - ۸۴۱۴حقشناس، علیمحمد، فارسی در یک جلد -فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی   .1939

۸۴۸۴  

  -  فارسی حییم -انگلیسی فرهنگ معاصر یک جلدی   .1940

  ۸۴۳۱حییم سلیمان انگلیسی حییم -فرهنگ معاصر یک جلدی فارسی   .1941

،  - ۸۴۴۱دانائی، فریده،  فرهنگ نامهای ایرانی  .1942

 گردآورنده

 ولر باربارا فرهنگ پرستاری بیلر  .1943

 کارلین پیترهاجستن فرهنگ پرستاری پیتر کارلین  .1944

الگزاندر دورلند، ویلیام  فرهنگ پزشکی دورلند  .1945

 م ۸۱۵۳ - ۸۴۶۵نیومن،

دورلند، ویلیام الگزاندر  ...ریزچاپ( فارسی-انگلیسی)فرهنگ پزشکی دورلند   .1946

 ۸۱۵۳ - ۸۴۶۵نیومن،

 a۱۸،.م

 دورلند،ویلیام الگزاندر نیومن ۱۱۸۴فرهنگ پزشکی دورلند  .1947

  -  فصلنامه علمی مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی   .1948

  تهران  .1949

  -  فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات  .1950

  -  فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی  .1951

  -  فصلنامه علمی پژوهشی طب جنوب  .1952

 -فاضل گلپایگانب محمد حسن  فطرت عشق عارف حکیم آیت اهلل العظمی میرزا محمدعلی شاهآبادی  .1953

 شارح۸۴۱۲

- ۸۴۲۴مغنیه، محمدجواد، فلسفه اخالق در اسالم  .1954

 م ۸۴۱۳



فناوری اطالعات در علوم پزشکی راهنملی جامع آشنایی با مراجع الکترونیکی و   .1955

 ...بانک های اطالعاتی علوم پزشکی و

 طباطبایی امیر

 کوک جان فوریت های جراحی در درمانگاههای اورژانس  .1956

نیکروان مفرد، مالحت،  نگرشی بر مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس: فوریتهای پرستاری  .1957

۸۴۳۴ - 

 ئی مینا.شک فیزیوتراپی در سوختگی  .1958

 گریسهایمر و ویدمن فیزیولوژی انسان  .1959

 -،a۱۸عزیزی، فریدون، فیزیولوژی غدد مترشح داخلی  .1960

۸۴۱۸  

اعضای هیات علمی گروه  فیزیولوژی پزشکی  .1961

فیزیولوژی دانشکده پزشکی 

 وهمکاران

 گایتون فیزیولوژی پزشکی گایتون  .1962

  ۸۴۸۴گایتون آرتور سی هال/ فیزیولوژی پزشکی گایتون  .1963

 م - ۸۴۴۲برنر، باری، فیزیولوژی کلیه در سالمت و بیماری  .1964

 - ۸۴۱۱نجمآبادی، فریدون،  فیزیک تشعشع و رادیولوژی  .1965

 کاری تامس فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن  .1966

و ( مجلس شورای اسالمی ۳/۲/۸۴۲۱مصوب )قانون مقررات صادرات و واردات   .1967

 آئیننامه اجرائی آن بضمیمه جداول مقررات صادرات و 

 -  

   ۸۴۱۵واردات سال  .1968

  -  ...قانون کار، قانون بیمه بیکاری همراه با تصویبنامهها، آییننامهها  .1969

 - ۸۴۳۱صادقیان، احمد،  قرآن و بهداشت روان  .1970

 صادقی مسعود (ره) علوم قرآنی در آثار شهید مطهری: قرآن پژوهی مطهر  .1971

 طباطبائی سید محمد حسین قران در اسالم  .1972

 .هینگل ، جانیس ال  قلب و عروق  .1973

  -  قلب و عروق بزرگ  .1974

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران،  ( ۱۱۸۱سسیل +  ۱۸۱۸۱هاریسون )قلب و عروق  .1975

-  

 برمن ریچارد قلمرو طب کودکان  .1976

، - ۸۴۴۳نورقربانی، محمد،  لطایف و ظرایف  .1977

 گردآورنده

 میر هادی پرویز لنفوم هابیماریهای هوچکین و لنفوم های غیر هوچکینی  .1978

 شفیعی، هوشنگ لوپوس اریتماتوی منتشر  .1979

 جوفی، استیون لیزر در پزشکی  .1980

 المبر، آندره مادام دوپاری  .1981

 کامینز، ریچارد مبارزه با مرگهای ناگهانی و احیاء قلبی ریوی پیشرفته  .1982

 میچل دونالد مبانی ام آر آی  .1983

 ۸۴۴۳نیکوبخت، محمدرضا،  مبانی اورولوژی عمومی  .1984

- 

 منوچهری حسنعلی مبانی جراحی بورکیت  .1985

شامل جراحیهای عروق، پستان، تیروئید، پاراتیروئید و : مبانی جراحی بورکیت  .1986

 اطفال

 بورکیت، جورج

  -   ۱۱۸۱مبانی طب داخلی سیسیل  .1987



 بریگام کنت مراقبتهای ویژهمبانی طب سیسیل بیماریهای ریوی و طب   .1988

 .مارک دنت،کارن ج مبانی طب کودکان نلسون  .1989

 کریمی آیت مبانی علمی و نظری بیمه های اموال  .1990

  -  MRIمبانی فیزیک  .1991

  -  مبانی الپاراسکوپی   .1992

 م - ۸۴۴۲ادوارد، . اونز، جی مبانی مدیریت برای متخصصان اطالعرسانی  .1993

 آرمسترانگ میورگری، جان  مبانی پزشکی پیشگیری  .1994

 پروبست، رودلف راهنمای یادگیری گام به گام( رودلف)مبانی گوش و حلق و بینی   .1995

  -  مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی  .1996

  -  مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران  .1997

  -  مجله علمی پزشکی قانونی  .1998

  -  مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین  .1999

  -  مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  .2000

  -  مجله پزشکی کوثر  .2001

  -  شرح الهیات شفا: مشکات: مجموعه آثار حضرت آیت اهلل مصباح  .2002

 محبی، آزاده مجموعه آثار دکتر جالل مصطفویکاشانی  .2003

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری تربیت مدرس با پاسخ نامه   .2004

  ۱۱-۱۱تشریحی

 حجتی، حمید

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری وزارت بهداشت همراه با پاسخ   .2005

  ۱۴-۲۲تحلیلی و نکات

 حجتی حمید

مجموعه آزمونهای کارشناسیارشد پرستاری دانشگاه آزاد با پاسخ تحلیلی و نکات   .2006

  ۲۵- ۱۱کلیدی

 حجتی، حمید

  -  مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر  .2007

-۸۴۸۳جمال الدین اسدآبادی مجموعه رسائل و مقاالت  .2008

 ق ۸۱۶۳

 ۲۴تا اسفند  ۵۸مجموعه سواالت آزمونهای پیشکارورزی و دستیاری از خرداد   .2009

 همراه با پاسخهای تشریحی و تجزیه 

  ۸۴۶۱-کاهانی، مجتبی، 

   ۴۴اعصاب امینف: و تحلیل گزینهها  .2010

جهت امتحانات تکنسینهای بیهوشی  Basic 2007مجموعه سواالت بیهوشی میلر  .2011

 و رزیدنتهای سال اول

 فصیحی هرندی، محیالدین

  ۸۴۴۳-فرنیا، فراز،  مجموعه سئواالت بانک خون  .2012

  ۸۴۳۱میر جعفری اکبر مجموعه شعر گزیده ادبیات معاصر  .2013

 رضایی نیا عبدالرضا مجموعه شعر گزیده ادبیات معاصر  .2014

 ابن علی علی اکبر مجموعه قوانین و مقررات استخدامی  .2015

 دیون، ژرژ مجموعه مباحثی پیرامون اقتصاد بیمه  .2016

،  - ۸۴۳۱عباسی، محمود،  مجموعه مقاالت حقوق پزشکی  .2017

 گردآورنده و مترجم

مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی سی و یکمین دوره ازمون پذیرش دستیار   .2018

 فوق تخصصی داخلی

 طاهر ، محمد

 م - ۸۴۴۶، .سیجل، اروین اچ حل مسائل ریاضی در بیوشیمی عمومیچگونگی : محاسبات بیوشیمیائی  .2019

 - ۸۴۱۲واصف، محمدجعفر،  محمد صلیاهلل علیه واله پیامبر اعظم  .2020

  -  مخاطرات زیستمحیطی سالمت  .2021

 اقلیما مصطفی مددکاری فردی کار با فرد از سری کتابهای مددکاری اجتماعی  .2022



 - ۸۴۱۳آهنچی ، محمد،  استراتژیک در تئوری و عمل نگرشی نو بر مدیریت: مدیریت استراتژیک  .2023

 - ۸۴۴۳آصفزاده، سعید،  مدیریت بهداشت و درمان  .2024

کومار  -فدائی منش امید  مدیریت تحقیق و توسعه  .2025

 ویندود

مدیریت کیفیت و بهرهوری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و   .2026

 ...فرهنگی به همراه

جلوداری ممقانی، بهرام، 

۸۴۳۶ - 

  -  مراقبت آغوشی  .2027

 آلفونسو سولیمانو مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر  .2028

 کمپوز بونی مراقبتهای دوران بارداری  .2029

  ۸۴۳۴شیری حسین مراقبتهای ویژه در ای سی یو  .2030

 ذاکری مقدم معصومه مراقبت های ویژه در بخش های سی سی یو آی سی یو و دیالیز  .2031

  ۸۴۳۸-رحمانی، رمضان،  [یو. سی. سی([(CCUبخش مراقبتهای ویژه قلبی در  .2032

 فنیک (شصت و دو فصل منتخب هئیت بورد تخصصی)مراقبتهای ویژه پزشکی فینک   .2033

  ۸۴۳۳اسدی نوقابی مراقبت های پرستاری ویژه ای سی یو سی سی یو دیالیز  .2034

 رضا عسگری محمد آی سی یو و دیالیز -مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای سی سی یو   .2035

  ۸۴۳۳-طیبی، علی،  مراقبتهای پرستاری ویژه در دیالیز  .2036

 .هینکل ، جانیس ال  مراقبت پرستاری اتاق عمل  .2037

 آر.اسکات جیمز مرجع امتحانات دستیاری دنفورث بیماریهای زنان و مامایی  .2038

 کاتزونگ، برترام  ۸۴۴۱کاتزونگ و ترور -مروری بر امتحانات بورد فارماکولوژی   .2039

 وانیسیر، روالند بر تغذیه بالینیمروری   .2040

  ۸۴۱۱-فرهادی، محمد،  مروری بر سینوزیتهای عفونی  .2041

/ دانشنامه((۸۴۱۴-۸۴۱۲دوره اخیر امتحانات ۴مروری تشریحی بر سواالت  .2042

 گواهینامه رشته تخصصی بیهوشی

 - ۸۴۱۱آگاه، مهوش، 

 Rapid review of forensic pathology:مروری سریع بر تروماپاتولوژی  .2043

of trauma 

 - ۸۴۶۵یوسفینژاد، وحید، 

 افشار مهشید مسمومیت داروئی و درمان آن  .2044

حیدری نراقی، علیمحمد،  معاد  .2045

۸۴۴۸ - 

 بیکلی، لین اس معاینات بالینی و روشهای گرفتن   .2046

   ۱۱۱۴شرححال باربارا بیتز  .2047

 لین اسبیکلی،   ۱۱۱۴معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز  .2048

 بیکلی، لین اس  ۱۱۸۴معاینات بالینی و روش گرفتن شرححال باربارا بیتز  .2049

 شکیبی محمود معاینه عضالنی اسکلتی  .2050

 - ۸۴۴۳احمدی، فضالهلل،  معاینه فیزیکی برای پرستاران بر اساس سرفصل دروس همراه با اطلس رنگی  .2051

  ۸۴۴۳-هاپنفلد، استنلی،  معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندامها  .2052

  ۸۴۶۸-گروس، جفری،  معاینه فیزیکی موسکولواسکتال  .2053

 اسملتزر سوزان س مغز و اعصاب  .2054

 .هینگل ، جانیس ال  مغز و اعصاب  .2055

 - ۸۴۳۱هجری، محسن،  ازحملهی مغول تا آغاز صفویه: مغولها  .2056

 اسملتزر سوزانس اجتماعی -مفاهیم بیوفیزیکی و روانی   .2057

 .هینکل ، جانیس ال اجتماعی در پرستاریمفاهیم بیوفیزیکی و روانی   .2058

 اسملتزرسوزانس بررسی وضعیت، فرآیند پرستاری، بهداشت و پرستاری جامعهنگر: مفاهیم پایه  .2059

مفاهیم پایه در پرستاری بررسی وضعیت سالمت ،آموزش بهداشت،تفکر   .2060  .هینکل ، جانیس ال 



 انتقادی،پرستاری جامهع نگر و مبتنی بر شواهد

 - ۸۴۴۳دهخدا، علیاکبر، ۱مقاالت دهخدا   .2061

۸۱۶۱  

 ۸۴۸۸دریپس، رابرت دانینگ، مقدمهای بر بیهوشی  .2062

- ۸۴۲۴  

 - ۸۴۵۱کاظمپور، زهرا،  (راهنمای عملی)مقدمهای بر نمایهسازی و چکیدهنویسی   .2063

  -  ۱۱۱۶مقدمهای بر پزشکی بالینی اصول طب داخلی هاریسون  .2064

  -  آب و الکترولیت، هموستاز، شوک، : مالحظات پایه  .2065

  عفونت، تروما، سوختگی، ترمیم زخم  .2066

سرطان، پیوند، ایمنی بیمار، پایش بیمار، پایش فیزیولوژیک : مالحظات پایه  .2067

 جراحی کم تهاجم جراحی مولکولی و ژنتیک

 -  

 - ۸۴۳۱خانبگی، رامین،  (به زبانهای اروپایی)منبعشناسی شیعه   .2068

  -  مهارت های بالینی کار در اتاق عمل از تئوری تا عملی  .2069

 ۸۴۳۱-هیکس وینفورد مهارتهای نوشتن برای مطبوعات  .2070

 دویی یهخوا مورچه کوچولو، کرم چاقالو  .2071

  -  چهل حدیث در توضیح چهل آیه قرآن درباره امام مهدی علیهالسالم: موعود قرآن  .2072

 کاظممحمدی،  موالنا و ترجمهی آیات قرآن  .2073

،  - ۸۴۴۵عابدی، داریوش،  مولوی  .2074

 گردآورنده

 گیویان، عصمت میرزا کوچکخان  .2075

 کی چانگ رار سولز ارزیابی و درمان: ناباروری  .2076

 - ۸۴۴۵صاحب کشاف، سعید،  ناباروری در مردان  .2077

 ۸۴۴۶سیاح سیاری، نیمتاج،  ناتوانیهای یادگیری  .2078

- 

-۸۴۸۳جمال الدین اسدآبادی  (اسد آبادی)الدین حسینی تاریخی سید جمال  -نامه ها و اسناد سیاسی   .2079

 ق ۸۱۶۳

 - ۸۴۴۱فراست، قاسمعلی،  نخلهای بی سر  .2080

کرمی  -زه تاب محمد جواد نشانه شناسی ارتوپدی  .2081

 محسن

 پورافکاری، نصرتاهلل نشانهشناسی بیماریهای روانی  .2082

  -  نشریه جراحی ایران  .2083

 - ۸۴۶۱مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم  .2084

۸۱۴۱  

  -  نظام پزشکی  .2085

 برمن ریچارد نفرولوژی  .2086

 ابوترابی، علی نقد مالکهای بهنجاری در روانشناسی با نگرش به منابع اسالمی  .2087

 غفارپور مجید نوارهای مغزی ویافته های بالینی   .2088

  آن  .2089

  ۸۴۱۱ - ۸۴۳۱آالحمد، جالل، ن و القلم  .2090

 صدر، شهابالدین نوروفیزیولوژی بالینی  .2091

 امینوف، مایکل جفری نورولوژی بالینی  .2092

 جی.مایکل . امین اف  نورولوژی بالینی  .2093

 گرینبرگ، دیوید نورولوژی بالینی امینوف  .2094



 گرینبرگ، دیوید  ۱۱۱۴نورولوژی بالینی امینوف  .2095

  ۸۴۴۸برمن ریچارد نوزادان  .2096

برگزیده بیانات رهبر فرزانه انقالب در جمع دانشجویان و : نکتههای ناب  .2097

 (۸۴۱۴ - ۸۴۵۱)دانشگاهیان 

 - ۸۴۳۵قدوسیزاده، حسن، 

  ۸۴۱۴غفارپور مجید نگرشی بر فیزیوپاتولوژی درد سردردها و چشم دردها  .2098

 a۱۸کلر، جف، !نگرشتان را عوض کنید تا زندگی تان دگرگون شود: نگرش یعنی همه چیز  .2099

 - ۸۴۴۱فراست، قاسمعلی،  نیاز  .2100

  -   ۸۱۴تا ۸۱۲ترجمه خطبههای : نیایش و زندگی  .2101

 حسینی محمد حسن نیما  .2102

 م - ۸۴۶۱هان، هارلی، هارلی هان اینترنت را آموزش میدهد  .2103

  -  هماتولوژی  .2104

 و دیگران...فاسی آنتونی هماتولوژی و انکولوژی  .2105

-اصفهانی، محمدمهدی،  همدم بیمار  .2106

۸۴۱۳  

  ۸۴۴۳-حسن، رادمهر،  هموستاز، خونریزی و مصرف فرآوردههای خونی در جراحی قلب  .2107

همراه با  ۱۱۱۴هندبوک معاینات بالینی و روشهای گرفتن شرح حال باربارا بیتز   .2108

 اطلس رنگی

 .بیکلی، لین اس

بوریج، ویلیام ایان بیردمور،  هنر تحقیق علمی  .2109

 م - ۸۴۱۱، .م - ۸۴۱۱

 منتظمی کامبیز هورمون ها  .2110

،  - ۸۴۳۲بهرامی، مهران،  (فلسفه، تاریخ و درمان)هومیوپاتی   .2111

 گردآورنده

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  ...هپاتیت به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل  .2112

 م - ۸۴۳۱هنینگر، مورین،  (راهنمای گام به گام جست و جوی اطالعات عمیق از اینترنت)وب پنهان   .2113

 - ۸۴۶۱مطهری، مرتضی، وحی و نبوت  .2114

۸۱۴۱  

استفاده کلیهی دانشجویان رشتههای پزشکی، اتاق قابل : وسایل و ستهای جراحی  .2115

 ...عمل، پرستاری و مامایی

 قارداشی، فاطمه

  ۸۴۸۴-هریس، تامس آنتونی،  وضعیت آخر  .2116

محمدی زنجانی، مهدی،  Seven)و XPبر پایهی ویندوزهای)ویندوز برای دانشآموزان   .2117

۸۴۵۱ - 

 وست، جان برنارد پاتوفیزیولوژی ریه  .2118

  ۸۴۴۸-برمن، ریچارد، م  مایعات بدن و مایع درمانیپاتوفیزیولوژی   .2119

  ۸۴۱۳-اسمیت، لوید هالی،  پاتوفیزیولوژی کلیه  .2120

  ۸۴۱۱-دبیری، پرویز،  پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل  .2121

 مار.وینی ک پاتولوژی پایه رابینز  .2122

-۸۴۶۱طالقانی سید محمود پرتوی از قران  .2123

۸۱۱۴ . 

 جانناگل هاوت  پرستار بیهوشی  .2124

 ناگلهاوت، جان اعمال جراحی رایج: پرستار بیهوشی کتاب دوم  .2125

  -  پرستار و نارسایی کلیوی  .2126

 حسینی وحیده ...النکستر ((۸پرستاری بهداشت جامعه   .2127

  ۸۴۶۴حسینی وحیده ...النکستر (( ۱پرستاری بهداشت جامعه   .2128



 حسینی وحیده ...النکستر (( ۴پرستاری بهداشت جامعه   .2129

 - ۸۴۳۴ذوالفقاری، میترا،  بهداشت مادران و نوزادان پرستاری  .2130

 تیلور، کارول  ۱۱۱۶پرستاری تایلور  .2131

 اسملتزر سوزان س پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث قلب و   .2132

  عروق و خون  .2133

 اسملتزر سوزان س پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث  .2134

درد، الکترولیت، شوک، سرطان و پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث   .2135

 مراقبت پایان عمر

 سوزانس. اسملتزر

 .اسملتزر سوزان س پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث تنفس  .2136

 - ۸۴۵۳محمودی، مهدی،  پرستاری مراقبتهای ویژه  .2137

 شاهوردی زهرا پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان  .2138

 مارلو، داروتی پرستاریکودکان مارلو  .2139

 اف.بیتس جان  پروتز های دندانی متحرک  .2140

  ۸۴۳۲-بهمن، مهناز،  پروین اعتصامی  .2141

 ۸۴۳۱اردشیر الریجانی، باقر،  پزشک و مالحظات اخالقی  .2142

- 

 - ۸۴۴۵فتاحی، حسین،  پسران جزیره  .2143

  ۸۴۱۱ - ۸۴۳۱آالحمد، جالل، پنج داستان  .2144

 برمن ریچارد پوست  .2145

 اسلمتزر سوزان س پوست و سوختگی  .2146

 .هینگل ، جانیس ال  ست و سوختگیپو   .2147

  -  پوست، پستان، سر و گردن، ریه  .2148

 ترویدل اچ پژوهش در جراحی راهنمای کامل روش تحقیق بالینی و علمی  .2149

 - ۸۴۶۱شیر کوند، اکبر،  در فضای اینترنت( ع)و اهل بیت ( ص)پیامبر اعظم   .2150

  -  پیاورد سالمت  .2151

 - ۸۴۴۲بری، جیمز متیو، پیترین و وندی  .2152

 م ۸۱۵۱

-۸۱۴۴همینگوی، ارنست، پیرمرد و دریا  .2153

 .م ۸۴۵۸

 شرفی، جمشید پیشگیری از بیماریهای مسافرت هوایی  .2154

 کنت، جان یک بررسی جامع: پیشگیری با آنتی بیوتیک در جراحی  .2155

 - ۸۴۳۱سهراب پور، همت،  حدیث ۱۱۱موضوع در  ۱۱۱: چشمه سار حکمت  .2156

 اسملتزر سوزان س چشم و گوش  .2157

 .هینگل ، جانیس ال  گوشچشم و   .2158

 - ۸۴۴۸جوادی، محمدعلی،  چشمپزشکی عمومی  .2159

  -  چهل حدیث پیرامون آخرین نشانههای ظهور  .2160

پیشگوییهای حضرت : چهل حدیث پیرامون علی علیهالسالم و مهدی علیهالسالم  .2161

 امیر علیهالسالم درباره حضرت صاحباالمر علیهالسالم

 -  

  ۸۴۴۴-محمدرضا، سنگری،  چهل روز عاشقانه  .2162

  ۸۱۴۶-نظری، غالمرضا،  (انفکسیو ایمونولوژی)چهل سال تحقیق در بیماریهای شایع عفونی ایران   .2163

 - ۸۴۳۶کریمی، شهناز،  چکلیست روشهای پرستاری بالینی  .2164

 دچرنی آلن چکیده تشخیص و درمان بیماریهای زنان و مامایی کارنت  .2165

،  ۸۴۳۴مترجمی، رامین،  (۸۴۴۱)چکیده رادیولوژی تشخیصی آمسترانگ   .2166



 مترجم، گردآورنده

 گلدمن، لی چکیده طب سیسیل  .2167

  -  چکیده قلب هرست  .2168

هاشمیان نائینی الهام  چکیده ژینیکولوژی نواک با متد الگوریتمی  .2169

  ۸۴۶۶السادات

شعبانیساروئی، رمضان،  چگونه تحلیل سیاسی کنیم؟  .2170

۸۴۳۱ - 

تجهیزات بخش نوزادان راهنمای کاربردی برای چگونگی استفاده و مراقبت از   .2171

 ژزشکان ژرستاران و مراقبین نوزاد در بیمارستان ها

 محققیپریسا

 برمن ریچارد ژنتیک انسانی  .2172

تامپسون، جیمز اسکات،  ژنتیک در پزشکی  .2173

 م - ۸۴۸۴

 تامسون و تامسون ژنتیک در پزشکی  .2174

 اقلیما مصطفی مددکاری اجتماعیکار با گروه شناخت پویایی درمان از سری کتابهای   .2175

 - ۸۴۶۶غیاثوند، احمد،  در  SPSSکاربرد آمار و نرمافزار  .2176

  SPSS) آموزش جامع نرمافزار: )تحلیل دادهها  .2177

  ۸۴۴۶-ماتین، فیلیپ،  کاربرد بالینی پزشکی هستهای  .2178

،  - ۸۴۳۲نصیریان، بیژن،  کاربرد مخدرها در بیهوشی و ترک اعتیاد بهکمک بیهوشی  .2179

 گردآورنده و مترجم

 نصیریان بیژن کاربرد مخدرها در بیهوشی و ترک اعتیاد به کمک بیهوشی  .2180

 وی، الرنس کارنت تشخیص و درمان در جراحی  .2181

 م - ۸۴۶۱بروس، آن،  روش برای افزایش بهرهوری در محیط کار ۱۳: کارکنان با انگیزه  .2182

، امام اول، (ع)علیبن ابیطالب،   ۴۵تا ۸ترجمه نامههای ...: کارگزاری، امانت الهی است و   .2183

 ق ۳۱ -قبل از هجرت  ۱۴

برای دانشجویان دندانپزشکی، داروشناسی، : تشریح عمومی:کالبدشناسی انسانی  .2184

 ...پیراپزشکی 

-امامی میبدی، محمدعلی، 

۸۴۱۶  

 .هینگل ، جانیس ال  دیابت همراه با سئواالت کارشناسی ارشد/ مجاری صفراوی / غدد/ کبد   .2185

 اسملتز سوزان س کبد و غدد  .2186

هر سوالی که راجع به علل، عالئم و نشانهها، تشخیص و : کبد چرب به زبان ساده  .2187

 ...درمان کبد چرب در ذهن شما وجود دارد 

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

  -  کبد، کیسه صفرا، لوزالمعده ، طحال  .2188

انگلشناسی پزشکی کتاب جامع تکیاختهشناسی پزشکی اقتباس از کتاب مرجع   .2189

 پروفسور بیور

  ۸۴۴۲-غروی، محمدجواد، 

  -  کتاب جامع سالمت خانواده  .2190

 دکتر جاوید اشترانی کتاب جامع پزشکی در ایران  .2191

مجموعه کتابهای فارسی، عربی، انگلیسی، (: ص)کتابشناسی حضرت محمد  .2192

 فرانسه و آلمانی

 (خاور)داالئی، مهری

 - ۸۴۳۶عسگری، محمدرضا،  و دیالیز ICU,CCUویژه در بخشکتاب مرجع مراقبت پرستاری   .2193

 مارینو، پل ال ICUکتاب کامل  .2194

متقاضیان شرکت  -پرستاران : جراحی قابل استفاده -کتاب کامل پرستاری داخلی   .2195

 ...در آزمونهای مختلف پرستاری

 نوبهار منیر

 گوردون، جان دیوید کتاب کوچک آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف  .2196

  ۸۴۳۳اسکندری مژگان کشف االیات و احادیث در منطق الطیر عطار نیشابوری  .2197



  -  کلیات طب بالینی  .2198

  ۸۴۱۸وان دانیل کلیات چشم پزشکی  .2199

 ایوا، پل-ریوردان کلیات چشم پزشکی ووگان  .2200

به انضمام سئواالت  ۱۱۸۱سسیل +  ۱۱۸۱کلیه، آب و الکترولیت هاریسون  .2201

 ۴۱شهریور ... پرانترنی ،دستیاری 

 ۸۴۳۱احمدی جزی، کامران، 

-  

  ۸۴۴۱-لیندهایمر، مارشال،  کلیه در حاملگی  .2202

 .اسملتزرسوزانس کلیه و مجاری ادراری  .2203

 .هینگل ، جانیس ال  ۸۱.ج :  ۱۱۸۳جراحی  -کلیه و مجاری ادراری درسنامه پرستاری داخلی   .2204

 اسکات، نیکی کنید، دوباره استفاده کنید، بازیافت کنیدکمتر مصرف   .2205

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  ...کمخونی به زبان ساده هر سوالی که راجع به علل، عالئم و نشانهها تشخیص  .2206

  ۸۴۱۳-ارزانیان، محمدتقی،  کم خونیها همراه با اطلس رنگی  .2207

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد،  ...عالئم هر سوالی که راجع به علل، : کمر درد به زبان ساده   .2208

 فاضل، اکبر کنترل عفونت در البراتوار و کلینیکهای دندانپزشکی  .2209

 برمن ریچارد کودکان دارای نیازهای خاص  .2210

 - ۸۴۶۱مونتهسوری، ماریا، "روش جهانی و مشهور مونتسوری" اصول اساسی : کودک در خانواده  .2211

 م ۸۱۲۱

  -  کودک دچار ناخوشی حاد  .2212

هر سوالی که راجع به علل، عالئم و : اسهال به زبان ساده -کولیت عصبی یبوست   .2213

در ذهن شما وجود ( اسهال -یبوست )نشانهها، تشخیص و درمان کولیت عصبی 

 دارد پاسخش را در این کتاب خواهید یافت

 - ۸۴۳۸محمودآبادی، احمد، 

  -  ۱۱۸۱،سیسیل۱۱۸۱گایدالین گوارش و کبد هارسیون   .2214

 مدیری، احمدحسین گرامر کامل زبان انگلیسی  .2215

 شنیتسلر ، آرتور گریز به تاریکی و پنج داستان دیگر  .2216

  ۸۴۳۱-ایبد، طاهره،  مجموعه داستان: گزیده ادبیات معاصر  .2217

  ۸۴۴۱نجفی عبدالمجید گزیده ادبیات معاصر مجموعه داستان  .2218

  ۸۴۴۴-عاملی، امیر،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2219

  ۸۴۱۱-براتیپور، عباس،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2220

 - ۸۴۳۳یوسفنیا، سعید،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2221

 - ۸۴۱۱اوستا، مهرداد، مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2222

۸۴۲۱  

  ۸۴۴۴-راکعی، فاطمه،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2223

  ۸۴۱۶-صالحی، عمران،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2224

 برزگر، امیر مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2225

  ۸۴۶۱-ذکاوت، خلیل،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2226

  ۸۴۸۲-گلمرادی، شیرینعلی،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2227

 - ۸۴۳۸باقری، ساعد،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2228

  ۸۴۸۵-صالحی، بهمن،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2229

  ۸۴۳۱-نوربخش، مرتضی،  مجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر  .2230

-عبدالملکیان، محمدرضا،  مجموعه : گزیده ادبیات معاصر  .2231

۸۴۴۸  

  شعر  .2232

 - ۶۳۱طبرسی، فضلبنحسن، گزیدههایی از تفسیر مجمعالبیان  .2233

 ق ۳۵۱؟



مولوی، جالاللدین محمد بن  (با کشفاالبیات)گزیدهی دیوان شمس تبریزی   .2234

 .ق ۵۱۳ - ۵۲۱محمد،

پرسش داخلی آزمون های پذیرش دستیارو پیش  ۸۴۶۸(داخلی)۴۴گزینه برتر  .2235

بر اساس رفرانس های جدید با پاسخ  ۴۴تا اردیبهشت  ۲۵کارورزی از سال 

 تشریحی

 ۸۴۳۴ایزدی ، مهدی، 

( جراحیزنان،کودکان،)پرسش ۱۱۴۶(:زنان،کودکان،جراحی) ۴۴گزینه برتر  .2236

بر ۴۴تا اردیبهشت  ۲۵آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی از سال 

 اساس رفرانس های جدید

 ۸۴۳۴ایزدی،مهدی، 

 - ۸۴۳۳اسماعیلی، محسن،  گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی  .2237

 - ۸۴۶۲صنعتی، رضا،  (گزارشی از زندگانی علمی و سیاسی آیتاهلل مصباحیزدی: )گفتمان مصباح   .2238

 - ۸۴۱۱رحیمی، عباس،  سیری در زیباییهای جسم و جان: گلستان زیباییها  .2239

علی بن ابی طالب، امام اول،  حکمت -خطبه  -نوشته  -گفتار  -گنجینه های علوی حدیث   .2240

 ق ۳۱-قبل از هجرت  ۱۴

 ایماندل، کرامتاهلل گندزداها و ضدعفونیکنندهها و کاربرد آنان در بهداشت محیط زیست  .2241

 اسملتزرسوزان س گوارش  .2242

 .هینگل ، جانیس ال  گوارش  .2243

  -  گوارش  .2244

خاطرات و مجموعه اشعار قاسم قادریورکانی به انضمام مصاحبهها و : یادگار عمر  .2245

 اظهارنظر شخصیتها

نجمالدینیسیاهکلی، ناصر، 

 گردآورنده

سوال تالیفی به انضمام ۱۶۱۱: آزمون دکترای پرستاری۱۶۱۱   .2246 ،  - ۸۴۳۴جنتی، یداهلل،   

 گردآورنده

  آزمونهای دکتری  .2247

روش ساده برای عالقهمند کردن فرزند به مطالعه۶۱   .2248  .زاهلر، کتی ا 

 


