
 قدیمی پزشکی کتب
 
 لپ وا،ای - وردانریریبآس - انووگ یکزشپ مشچ اتیلک  
 ادراری اریجم و هیلک ایهاریمیب  
  . ام.  یج ، تنسنوی و،ایمدی  یونانق یاسنش بیآس

 یوممع انکزشپ رایب یاعمتاج - یروان ایه تایمح اب یاینآش 
  ینار،ویومک  زنیراب هایپ وژیولاتپ  
  - ۸۲۹۱ور،میس ،سوارتش زوارتش یراحج ولاص  
  اردچ،رینرمب   ۹۰۰۹ونسلن انودکک طب یانبم  
  /مسیولابتم و ددغ ایهاریمیب  
  کوژیولاتروم یاهاریمیب  
  ونخ ایهاریمیب  
   روقوع بلق ایهاریمیب  
  -۸۲۹۰ر،تی،پگرانتسآرم  گرانتسآرم یصیخشت رداریربویصت  
  -۸۰۰۲ز،روی،پیانخرهق  انمزای و ارداریب ولاص  
  -۸۰۸۱،اظمک د،محم  یتداشهب ایه صاخش و اریآم ایهروش  
  -۸۰۹۱،هلدال،اسیانیک  یایبزی و،،م توسپ ینیالب ایمنراه  
 یونترور،آنت رورت و گزوناتک وژیولاکارمف  
 نیامجن،ب ادوکس مهن شرایوی - ینیالب یکزشپروان - اریترف وملع: ادوکس - الناپک یکزشپروان هالصخ  
،۸۲۰۰ – 
  دیع،س ریشانهج   دش یایاسنش یریامن لاتق

 امی،پ هوایلب - مری،م ریگاخ   یونانق یکزشپ ایه اهگشایآزم هب آن الوارس رداریب هونمن ولراصب روریم  
  هال تجا،حاشپ زاده رباک تیوممسم  
  یکزشپ وملع االتقم ارشگن هایپ ولاص  
  رامرت،ب گزوناتک  ۹۰۰۹گزوناتک ینیالب و هایپ وژیولاکارمف  
 تالحرد،مفم روانکین زیالدی. وی یس آی. وی یس یس در ژهوی ایهتبراقم ولاص  
      تالمس وزهح شژوهپ ورایش هتذشگ از یایهدرس: اهتویاول نییعت و یلم تداشهب ایهرورتض در شژوهپ  
 COHRED هعوست رایب
  روقع و بلق اهگتدس ایهاریمیب  
   ۹۰۰۹لیسس یلداخ طب یانبم  
  - ۸۰۹۱ ، ندیرالخف ژاد،ن یدسقت اه تیوممسم و ینیالب یاسنش مس  
 وژیولکان ایهاریمیب  
 ن،ال روت دهزن وداتوجم ورزی تدس: کیتژن یدسنهم  
 زوارتش یراحج ولاص  
   ۹۰۸۸ونسلن انودکک طب یانبم  
  وان،ای تروی وژیولونمای
  یلداخ طب  جرای ایهاریمیب اندرم  
  راویفص اریجم و دبک ایهاریمیب:  ونساریه یلداخ طب ولاص  
  سفنت هاگتدس ایهاریمیب:  ۸۲۲۹ ونساریه یلداخ طب ولاص  



 راهمه ارییتودس یرنتان رهپ واالتس هوعمجم: مش،چ توس،پ ینیوب قل،ح وشگ یوعوضم یایودآزمخ  
  دماح دی،س اهنپ انمیلس یحریشت ایهخاساپب
  اردچری ، زنیامک هترفشیپ ویری یبلق اءیاح و یانهاگن ایهرگم اب ارزهبم  
  دماح ، اهنپ انمیلس یرنتان رهپ واالتس هوعمجم:  ونخ ، هری ، بلق:  یوعوضم یایودآزمخ  
  وژیولاتروم: ونساریه یلداخ طب ولاص  
  دیها،مین یک یاینج یاسنشروان  
  ا،رض بسن یطانلس( انسان یعیطب ریغ و یعیطب لامکت یررسب) انسان یاسنش نینج  
  یس وارتیت،اس گانوشب اظتفح و وژیولی،بکزییف: وژیولرادی وملع  
  دم،احاهنپ انمیلس...  یرنتان رهپ واالتس هوعمج،موژیول،رادیدیوپ،ارتیوژولاتروم:یوعوضم یایودآزمخ  
  لدی ، نیدوب( عریس ریسفت) راموگاردیروکتکال وریف دنوانخ  
 ودمح،م اعمش اتوانیح در اهآن تیوممسم ریاثت و یمس اناهیگ  
 ال یلنت،اس زنیراب[ زنیراب] اهاریمیب یتاخنش بیآس هایپ  
  ردادهم ،یدساق بلق ایهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت
  ونی،ل روفیپاس روفیپاس یازایون انزن ینیالب وژیولنریدوکان  
  یگلامح و رطانس  
  یطب صیخشت ایهاهگشایآزم در تیفیک رلتنک  
 ارضالم،غ ظرین( وژیولونمای ویسکفان) رانای یونفع عایش ایهاریمیب در قیقحت الس لهچ  
  ۰ دی دوی،دی سوی ده ردنگ و رس یراحج و ینیب و ولگ و وشگ  
  اهاریمیب یللمال نیب دینبهقطب ایمنراه  

 رراج ز،ومس ینیالب یابارزی و رییگ دازهان:  لصفم ترکح    
  گنوشه ریام ، یسادری یوققح اهدگدی از یوعنصم احقل  

  هترشف ار،ازیب یوققح و یکزشپ اهدگدی از مسیوالسکس سرانت    
  نسحم ، ریتاش یکزشپ هعامج انارک رب روریم  
  یضرتم ، یامام آن یونانق تیعووض یروان و یاعمتاج للع ، نینج طقس  
  هلدالبع ، یلیاعماس یونانق کزشپ اهدگدی از یسنج اترافحان  
  ازنهم ، دینرسخ یونانق کزشپ اهدگدی از یسنج اترافحان و التکشم ، لائسم هب یاهگن  

  ،رانهت.یانیک رزاده،مودرزیگ رزرامف نیفولم/ اهتیوممسم و یونانق طب ولاص
 رزرام،فودرزیگ یونانق یکزشپ  
 .د،احرازی وققوح یکزشپ هترش انویجشدان رایب یونانقیکزشپ  

  . وزان،سوکبومولگ تیسنج درش
  زمی،ج تویه شارم  
 یلبیش تاند،جایه انزن یاسنشروان  
 دناگه ناری،ک ونسنیراب( رولم اچ ا،دان یلگوای. اس اام. ونسنیراب. اچ ناریک) ونسنیراب هذیغت ولاص  
 زی،رم رناتک زنیراب اهاریمیب یاسنش بیآس هایپ  
  ،داود ینیسح(  اهگن کدری یکزشپروان) یدگزن در یکزشپروان ایهترفشیپ رداربک
  نیس،ح یبیبح وققوح هقف اهدگاازدیضداعونیوپ زیغم رگم  
  انملک لو،پژاگ یصخش مسیتیانم  
  الیو،شندی دیاشودباورخشم  
  نیامجن،ب ادوکس ینیالب یکزشپروان دهیکچ  
  اذر،اب ویاجح(۹)و(۰) یکزشپ دارکم  



  مریم ، ریگاخ ولانتم اب وتف هب رجنم تیوممسم واردم در دبک تافب کوژیولاتپ وتسیه راتییغت یررسب  
  اذرب،ا ویاجح یکزشپ دارکم  
 میراه،اب یانیدقص انتارسمیب تریدیوم انازمس  
  نی،رام انخیلقدیهم...  ترنتنازای ادهفتاس امگ هب امگ وزشآم لامش: یکزشپ وملدرع ترنتنای
  ودمحم، یانرزمیم زمیوتنپیه یاتدمقم وزشآم  
 یکزشپ وملع اتعطالم در هونمن مجح هباسحم و رییگ هونمن
  لی،ن وردونگ یتابدی ارانمیب ژهوی یورزش لامک ایمنراه  
 زیوئ،ل رکب ینیالب یورزش هذیغت  
  یلدعمح،م وادیج(  دوم تراسوی) یکزشپ مشچ یانبم

 رانام،ک زیج دیماح(۸۲۲۰) یاتیح ارآم WHO وژیولیدمیاپ  
  ادره،ف زاده حالص ادرزادیم ایه اریجناهون ینیالب ایه درومنس صیخشت ایمنراه

  هتسایشر،فانهج یسنج الالتتاخ هامندرس  
  اسب،ع یلعحتف یاجح یونخ ایه اریمیب هب یصیخشت یابیتدس  
 یس و یب تیاتپه - وی آی اچ تونفع هب الءتاب وعیش زانیم یررسب  
  منب،ش یلزائخ وژیولاتدرروم یصیخشت ایریترایک
  رباک یل،ع دیمحامآق یاجح یلداخ ایه اریمیدرب هذیغت  
  یطفصر،مابص اداروه دینب هتودس رانای کریژن ایداروه  
  یلا،عاشپ رزادهباک یکینیلک ایمنراه  
  یور،س،آرت ونتایگ ونتایگ یکزشپ وژیولزییف  
  ،ژان والگ یداروی اناهیگ  
 ادقص دمح،م انحرج وزینوگاکارموف یداروی اناهیگ اب انودرم تداشهب  
 . یج. لکای،م یورفم یکزشپ انویجشدان رایب یکزشپروان  

  درک ز،ونج نیوللل وردفسآک یسنج ایهینتسدان
  ک۲۰زکریهک/ رغ،اص انیاداتس اهاریمیب انودرم یلاص راتظاهت  
  گنوشه ، یولرس ریام ینیالب یمیوشیب  
  ارضالم،غ زاده نسح یوماتآن رییادگی  
  یلدعمحا،میدرنیح ینوزس طب ردیاربک ولواص وریئت  
  ماسقوال،اب یرجگ اتدی  
  لی،دان وان یکزشپ مشچ اتیلک  
  یتان،ش وشگ ودکک تبراقوم هذیغت رایب ردیاربک ایمنراه  
 امنه،ب دیاوح رییاپت وزادیازن انسان یعیرطبیغ و یعیطب یسنج ایارهتورف التایمت  
  ادرضمح،م روش کین یکزشراپیوپ یکزشپ ایهروهگ رایب انسان یوممع یاسندشبالک: ادهس انزب هب یوماتآن
  ارضالمورزاد،غن دیداندبایودبخ وادهانخ یکیتژن تالموس اورهشم ارهدرب هچآن: کیتژن اورهشم  
 ی،س وارتیت،اس گونوشب اهاهگتودس وژیولی،بکزییف: یصیخشت یرافوگونس  
  هلال رتص،ن اریکورافپ یروان ایهاریمیب یاسنش هانشن  
 وریلیرپتاکوبکیله  

  رزرام،ف نآری یکزشپداندن ینیالب وملع هامندرس
  ادهس انزب هب ECGریسفت  

  یلدعمحاالر،مپ رماح الله انازمس ایوداروه رانای کریژن ایداروه اسراسب اناودرمهاریمیب  
  امنه،ب یوتبث ورشک یمرس هامدارون نریآخ اسراسربماح الله - کری،ژن رانای یداروی اتاطالع  



  شخب،روان یلیعماس ارمیب وزشآم در اریترسپ دنرایردفاربک  
  ،آی لکای،م ویل یروان یاسندرداروش یاساس اتکن  
 یل،ع یاهنپ نمگالن یاسنش انروی اتروریض  
  تودیج. ر،سازنم وژیولیدمیاپ رب دی،درآم انب و رازنم
  ،ژاک یژوان یاتوپئومه یکزشپ  
  اردگلیه یاسنشروان هنیزم  
  یج.دال،دون لچیم MRI یانبم  

  دونش یم هذیغادرتم ریش اب هک یانودکک رایب وادهانخ ایذاهغ یلیمکت هذیغت  
  یقدتمحاد،مآس کیتژن یانبم  
 یضرت،م یالصلص راحوج ونخ  

  ارض، شنم تراس ینیالب یاندرم مورژی هذیغت رداربک یبیج ایمنراه
  ،ای یزل،ل یلدی یکزشارپآم از ادهفتاس رویسفت  
 Comprehensive,Synopsis,Oxford,DSM IV: بتک از هترفرگب یکزشپروان ایه هامندرس هتسرجب اتکن  

  اریاهآذر،م
  اجرییا،گانخ یاندرم اهیگ  
  رینه زارلارد،چونئل ریگ یوماتآن دهیکچ  

 خاسپ...،و وانختاس یوک،پ یلصفم ایهاریمیاوبدرده رلتنوک تاخن،ش رییگشیپ ونرامیپ امش واالتس هب"افش"  

  دیع،س ریطاه دده یم
 هاطم،ف یئالع رذیپ بیوآس یعیطب وزادن  
 میرح قواث(  زیری هامرنب یالع ورایش وبصم لصف رس اساس رب) یائامم رراتقم و الق،اخ خاریت
  هاطمرور،فپ
  ،آر کریات،پ وریم ینیالب یاسنش ربکیم ایمنراه  
  شا،رامانخ یاقفزصیالدی یاساس اتکن  
  سدریم وان،ای تروی تروی وژیولونمای ولاص رب روریم  
  ورداکم رت،راب ونسگانی هیاول ایهکمک وزشآم  
  ،ام نله ، ونتسگنیک ینیالب کیتژن ایبفال  
  اکدس نیلتا،کاناگپ Pagana Pagana یاهگشایوآزم یصیخشت ایهروش عریس ایمنراه  

 نیسدحمح،م هوچک یولرس اهشک ترآفایاوسه رهفسوفاناارگب تیوممسم  
  وارتتاس انرو،جگ اهاریمیب انودرم رییگشیپ در هذیغت شقن
  نسدحمحژاد،من یمریک یکزشپ کیتژن ایبفال  
  یت،ک یثرناب یونورمه ینزیگایج انودرم یگسائی  
  مظی،ع رزادهباک(  یگرن لامک ساطل راهمه هب)ادرار لامک یمیوشیب  
  ارمیب ودکک  
  دیج،م یادقص یکزشپروان الالتتاخ دمق هب دمق اندرم  
 ندیال الم،ج یمیقتسم یانسان یاسندشبالک  
  اهاریمیب انودرم یلاص راتظاهت
  ارل فد،رالالدون کم"  متفه شرایوی" انوانوجن و انودکک یکزشپداندن  
 اناسنش بیوآس یکزشراپی،پ یکزشپدان،دن یکزشپ انویجشدان ادهفتاس لابق: یگرن سواطل یلمع یاسنش تافب  

  زکریهک/ ادقدصمح،م انحرج



  نسا،حهدیمحم یذایوادغوم هذیغت ولاص  
  ،ای ن،وی ونلیب ینیالب هذیغت وردیم اتعطالم  
  دروزان نله ، ریاتگ هذیغت یانبم  
  ی،ال ینیامجنب  ۹۰۰۰ارمهچ ظرن ددیجت -. وژیولونمای دهیکچ  
 دهننک هعراجم جرنب رصق اب نیوممسم یاهگشایآزم و ینیالب یابارزی  

 ادویه فلتخم ایه دینب میسقوتآن هربجنم ایهاریمی،ب مکادشح درد صیخشت وروش یررسب: مکش ادح درد
  دیه،م
  رفو،اشرجخف یحریشت یاسنش بیدرآس رداریب هونمن ایهوروش ولاص  
  امنهزاد،ب انزم یکزشپ یاهگشایآزم وژیولریتاکب  
  ینیوب قل،ح وشگ:اهاریمیب انودرم یلاص راتظاهت  
  دم،اح یمترس وژیولزییف  
  داروله ، الناپک(  ادوکوس الناپک ابتک ۰۳لصف ردانرگب) یکزشپروان ایداروه  
  زارلچ ان،ج رتاربه وادهانخ یکزشپ اورشم  
  زرویژاد،پن کالم یکزشپ یاسنش روسوی  
 د،اممح،م هاگن ال رلتنراوکاج ولاص: یطب صیخشت ایهاهگشایآزم رایب: یفیک ایهمتسیس  
  ورت،روب راریف وژیولاتروم ایهاریمیب
  حتفوال،اب یآران یاعجش یذائوادغم و ردیاربک یاسنش روبکیم  
 زرویزاد،پاکپ ینیالب وژیرولس ایهشایآزم ریسفوت ولاص  
  نسح،م وزادیدنیس وژیولیدمیاپ ولواص اتیلک
  سامر،تادلس(  ۹۰۰۰الس- متشه تراسوی) نمگالن یکزشپ یاسنش انروی  
  رهچری،پ شخباسپ انسان یوماتآن ساطل  
  نیوشور،نرپیام یطحس یوماتآن  
 ایه یشودکخ کوژیولیدمیاپ یررسب  
  یلدعمح،م ویولم یانگمه تداشهب  
  نس،ح زاده المک ادهس انزب هب یبلق ایه اریمیب انودرم رییگشیپ  
  دروله رینه ، ندمریف اه اریمیب یراقتاف صیخشت  
  زاوند دوی،دی سدوی ردنروگس یراحوج ینیووبلوگ وشگ  
 ینیالوبهایپ یکزشپ یوماتوروآنن  
  االنسزرگب و انودکدرک( یمدائ رولم نیاول) یگالس شش داندن  
  زرویر،پف بادی یصصخت ایه هتورش یکزشراپی،پ یکزشپ روهگ انویجشدان رایب یکزشپ یاسنش روبکیم  
  یا،سرت،روب سوای یاناژدرماسم  
  دهناب،ت یتعریش یاسنش تافربب روریم  
  زیرکم یبصع اهگتدس یوماتآن  
  را،زه ودینهب اهیودگآل اب ارزهبوم طیحم تداشهب  
  دال،رون ری کم ری کم دیوپارت ینیالب اتنایعم  
  ونارت،ب تیماش میاشب ودخ ودکک کزشپ  
  رباک یل،ع دینورسخ یورزش ایه بیوآس دیوپارت عایش ایهاریمیب  
  زاده،ب یوتلخ یاتوپیومه ازیداروس  
         اندرم در گنینیپ وسئانوترکپ و رتالسپ - نیپ روش دو در نشداکری کوژیولرادی ایارهیعم هسایقم  
  وانرض ، یانوچق زالک اتبث یب ایهیگتسکش



  ادرضمح،م دیابع یاهگشایآزم ایهصیخشاوتهکینکت  
  اذرا،ابین یبیبح درورزش رکحم ایروهودا گنیدوپ  
  رتز،رابتم ارانمیب وزشوآم یایمنراه:دنق اریمیب  
  مانخ اج،ت ینومم آن انودرم رییگشیپ: ورتص روکچ  
  ودعس،م یفریش یکزشپ یاسنش ریتاکب در یاییمیوشیب ایهشایآزم ولواص ریسفت رد،اربک  
 ی،ج س،الورن نریگ امش ودکوک رییادگی ایهیواناتن  

  انزم اج،ت شدان ارکزهب انوانوج الاطف
  رفیش( رفیش) انوده کف یاسنش بیآس  
  ی،س یالکاس یکزشپداندن هرفح در یلغش طراتخ  

  . ،ال ان،ج انرممیس یکزشپداندن طبدرم روتیپامک رداربک  

  امنه،ب ودرزیگ کلم ورتوص کف ایرومت  
 انفتز،اسیانس یکزشپداندن ایرازه  
  هلال بیب،ح انشاف لگ یاسنش وندرخ یفیک رلتنوک یاهگشایآزم ایه روش  
  امیلوی. ،ای وککانه راموگاردیروکتکال ینیالب ریسفت  
  دم،اح اهنپ انمیلس ادیتاع رکت ایه اوروشدرهخم اب یاینآش: وادهانخ کزشپ  
 نریس،ن یلاقع اهیربچ یمیوشیوب یوژولاتوپزییف  

  همیهف آرا، انهج رانای یمرس یاهیگ ایداروه رداربوک اتاطالع
 یل،ع یایطفصم ژل در نیئروتپ ورزروفتکال یلموع ظرین ایمنراه  
 ،آر تر،سالت ینیوب قلوح وشدرگ یصیخشت ایهراماگدی  
  یصیخشت ایهوروش یاهگشایآزم اتعطالم
  ریانه ، اروکب یاعمتاج یکزشپروان  
 وشم در وننازیدی مس از یاشن یلثم دیولت تیمس در آ و ، ث ، ای ایهنیامتوی شقن تیماه یابارزی  
  اف.،آ رفک ارانکورزش یذایغ مورژی هذیغت
  ج ،ادوارد، وثه یکزشپ وملع در االتقم ارشتوان ارشگن یگونگچ  
  ن،آل یرندچ انزن تارنک  
 دوی،دی وکک داندرزن یاسنشروان رداربک  
 لیام و،اگانت تیماس وژیارول رب عامج روریم
  ریپ ر،راج تیماس انکزشپ رایب ترنتنای
 رور،ت تیماس یکزشپ ایهشژوهپ در القاخ  
  نومین درزانگال امیلد،ویندورل دیلج کی یارسف هب یسیلگان - دندورل یکزشپ گنرهف
 لیو،اماگانت تیماس یوممع وژیاورول  
  رغ،اصانیاداتس اه تیوممسم
  ۸۲۲۲متشه تراس،ویورثفدن انمزای و انزن ایهاریمیب  
  ونساریه یلداخ طب هامنتدس لامک همرجت  
  ک ۲۰ زکریهک ۹۰۰۸ونساریه یلداخ طب از ثحبم۱۰ لامک همرجت  
 لریدر،چالنک( یگسائی ات وزادین دوران از) انزن تداشهب  

  امراهگ لکایدر،ملگ ۸۲۲۲وردفسآک یکزشپ روان ردهشف هامندرس
  دروسان -پ. اسومت ،فیبه یگرن رویصت ۳۰۰ اب توسپ ایهاریمیب  
  وردرافک انز،جآدام ۹۰۰۸زآدام دیوپارت ولاص  
  رانای توسپ عامج هامندرس  



 از( ۹۰۰۰اپچ(Lehningerو(۸۲۲۱اپچ(Devlinایهابتک از رییگ رههب اب:رارپه یانسان یمیوشیب ولاص  

  ۹E بتک ریس

 دهردآورن،گ -۸۰۹۲ ،دیه،مزدیای یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  انمزای و انزن ورثفدن لامک همرجت
  اهاریمیب یتاخنش بیآس هایپ از ایدهیکچ  
 -۸۰۹۲د،یعراز،سهش اارمف رانای  
 فوسی ،یاییقن یاندرم مرژی و هذیغت گنرهف  
  ،ادواردلارکم لارکم یکزشپ یاسنش لگان
  س،الرنوی یراحج در اندرم و صیخش،تتارنک  
  وله لگیب ۹۰۰۰له لگیب هایپ وژیولیدمیاپ  
  ارضیلور،عاپارسپ ار،آموژیولیدمی،اپوژیولاکارمف ،وژیولاتپ  
 وزارت طوست دهش الماع عابنم اساس رب یکیکفت ایهشرسپ هب یحریشت ایهخاسپ هوعمجم:وژیولیدمیاپ و ارآم  
  انمیپ ،یتالمس... تداشهب
  - ۸۰۹۰ا،رض دمح،مدیابع یاهگشایآزم ایهصیخشت و اهکینکت  

 -۸۲۰۱، رتراب ز،لکایم اویکروان اساس رب یکزشپ روان  
  رتراب ،گنیتولتاس ۹۰۰۰ارمهچ اپچ -. یوشهیب هایپ ولاص  
  -۸۰۹۰،ابهور،شپ حالص ادیتاع اندرم ایهروش  
  واب،نویوسم یکزشپ یاسنشرهشح یگرن ساطل  
  اناتان،جرکب  ۸۰اپچ -۹۰۰۹ واکن انزن ایهاریمیب  
  رامه،بیهال لاصفم راهمه هب یاسنش وانختاس  
    ۹۰۰۰ الاطف ایهساورژان  
  -۸۲۰۳،ونئ،لروفیپاس ۸۲۲۲مشش تراسوی/روفیپاس یازاین و انزن ینیالب وژیولنریدوکان

  رانگدی و...دوال راونب نیوجی شرایوی/یونفع ایهاریمیب  
  هیلک ایهاریمیب  
  وژیولکان ایهاریمیب  
  راویفص اریجم و دبک ،وارشگ  
  سفنت ایهاریمیب  
 اردچ،ریلناس ۱ شرایوی -.یکزشپ انویجشدان رایب ینیالب یوماتآن  
  - ۸۰۹۰ ،یل،عیباحص( ادینتاس)یتیربت وملع و یاسنش روان گنرهف

  یو،داروتارلم( گنردی. ا ارارباب اریکمه اب)وارلم انودکک اریترسپ  
  ،آویایش( یشآرای وژیولاتدرم)توسپ اندرم و شآرای  
  -۸۰۹۱،ژدهم واال، یماکح وژیولیروبکیم عامج هامندرس  

  - ۸۰۹۰، ارضالمغ ورزاد،ن یولکولم وژیولیب و یوللس وژیولیب  

  مرجتم و دهردآورنگ ، - ۸۰۹۱رز،رامف ،نآری یکزشپداندن ینیالب وملع هامندرس  
 دارک،میایام،ماریترس،پازی،داروس یکزشپ داندن ایه هترش رایب یوممع یاسندشبالک  
 احبصم وژیولزییف ویوماتآن دارش یاسنارشک انبداوطل ویکزشپ رایپ ایه هترش رگ،دیتداشه،بیکزشپ

  - ۸۰۰۸،ندیرالخف ،یاناردک

  - ۸۰۹۸د،ویم ،انویلع یروسوی تیاتپه  

  دیهم ر،اخفم یاسنشونخ ردیاربک اتشایآزم  



  یلدعمح،م ادیه امام ورشک یونانق یکزشپ هب یالادارسسدراج ویری لس یررسب  
  -۸۰۹۱ا،رض ار،شاف ادراری ایهشایآزم ریسفت  

 الریتاکیبونفع ایهاریمیب  
  اناتان،جلاویس یدرون اطشن و دامان باسنت
  -۸۰۹۸د،وی،مانویلع تیاتپه لاقن  

  -۸۰۳۳،دیه،مویوسم ونخ ارشف شزایاف  

 -۸۰۹۹ر،غاص ،انیاداتس بلق  
  -۸۰۹۲،دیه،مزدیای( بلق)یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  دانیل دا،اوج دارو دونب یگسائی  

  -۸۰۹۱د،یم،حنهک میزع یتداشهب ایهصاخش و اریآم ایهروش لائسماللح  

   ۲۰زکریهک/ زرویپ ،روغاف یاسنارشک هب یاردانک ایهونآزم ژهوی:یاهگشایآزم وملع یصصخت هامندرس  

  - ۸۰۹۸د،ویم ،انویلع رانای تیاتپه و دبک ایهاریمیب عامج ایمنراه  

  ور،آرتونتایگ[ اله یئ ی،جونتایگ ورآرت]ونتایگ ۹۰۰۸ وژیولزییف دهیکچ  
  اس لای،گیتکتاس" یلمع و ریکف" واسوس اللتاخ اندرم ایهروش  
 ارورزیک شیپ ارویتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف" یراحج تارنک" هصالخ: یراحج در ررتب اتکن  
  -۸۰۹۲،دیه،مزدیای
  ا،رضیل،عینیاین یدایف یراحج تارنک ابتک اینبم رب یراحج:ایمیک
 یونفع ایهاریمیب در ادهیروئتاس شقن اممضان هب BSE,CJDاویگ وننج: ۹۸رنق در ددیپ ون یونفع ایهاریمیب  

  -۸۰۹۱،دیه،مارتشب

  سام،توتیال یکزشپ یاسنش روبکیم هامندرس  
  .مرجتم و دهردآورنگ -۸۰۹۱، رانامک ،دیماح (اوراست و گرانتسآرم) وژیولرادی  

  هاطم،فزاده انضرم دندانب یگسائی و اروری،ب وغلب از دایب انزن هچآن  
  -۸۰۰۰ر،اق،بیانوردیاهش نوین یمیرمت یکزشپ داندن  

  -۸۰۹۹،یل،عاریبج  ۸۰اپچ۰-اریبج یلع ردآوریوگ فیالت:یایبزی و توسپ ایهاریمیب اندرم ایمنراه  

 -۸۰۹۳ر،ادف،شیانهشهش( فیبه) توس،پ(سویده)ینیب و قلح و وش،گ(انووگ)مشچ:یکزشپدهیکچ  
 مرجتم ودهردآورن،گ
 شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف۸۲۲۲ فنیام ینیالب وژیورولن ابتک هالص،خوژیورولن ردررتب اتکن
  مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک
  دهردآورنگ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای وژیورولن در ررتب اتکن  

  -۸۰۹۱،رانام،کدیماح( ۹۰۰۸زآدام) یگتسکش و دیوپارت  

  -۸۰۳۸،نسحم ،یرمک زآدام دیوپارت و اه یگتسکش  

  -۸۲۹۱د،ویدرو،دی یلمع وردرخب روش:وزادن اءیاح  

  -۸۰۹۰ا،بریا،فیک ریاقب توسپ عایش ایهاریمیب متوریگال  

" یاسنش روسوی و یاسنش ریتاکب"یاهگشایآزم وملع ورکنک ایهونآزم دهش دینب هقطب واالتس هوعمجم  
  امنه،بیوئنهعلق
  امنه،بیوین هعلق یاسنش لگان: یاهگشایآزم وملع ورکنک دهش دینب هقطب ایهونآزم واالتس هوعمجم  
  -۸۰۹۳،نسح ،یگیربیام( طیحم تداشهب یدرس دواح تهج دهش نییعت لصرفس)طیحم تداشهب ولاص  

  یطفصم ، ادریق رانای زیرکم تیعمج در وای وزومرومک یروپوگلاپه یراوانف نییعت  
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲ا،رضیلور،عاپارسپ دیپوارت ووژیارول  



  روقع و بلق ایهاریمیب  
  دویر،دیولش سدوی ینیب و ولگ و وشگ دهیکچ  
 و دهردآورنگ ا،ب،زیروزانیپ یکزشراپیپ و اریترسپ -یکزشپ انویجشدان ادهفتاس تهج:  یکزشپ اتطالحاص  
  مرجتم
  - ۸۲۰۳ارد،رنب ر،یابب ونخ وژیولاتوپزییف  

  مریم ، وقوث  ۱۲الس در رآزاریسمه رب روثم لوامع یررسب  
  یکزشراپیپ ویایام،ماریترس،پازیوس،داریکزشپدان،دنیکزشپ انویجشدان ادهفتاس لابق:یوماتآن اتروریض  
  مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۹۱ار،ازی،ماندییس  ۸۲۲۱الناپک یکزشپوروان۸۲۲۲فنیام وژیورولن  
  رتربه ان،جنریگ ینیالب وژیولزییف اساس  
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیهم ،زدیای( هری)یلداخ ایه اریمیب در ررتب اتکن  
  -۸۰۹۳،فوسا،ییک یفجن( اهریتاکب تویه نییعت)اهریتاکب یصیخشت ایمنراه اب یکزشپ وژیولیروبکیم ساطل  

  مرجتم و دهردآورنگ -۸۰۸۱، دهری،فامصتاع المع،ا انمتاخو،سمن و درش:انده یاسنش تافب  
  یلسل ریفاو،جه یکزشپداندن در کوچک ایه یراحج  
  -۸۰۰۳،رامه،بیاظمک یاسنش لگان اتطالحاص گنرهف  

  اردچز،ریوارتش زوارتش یمیرمت یکزشپداندن ولاص  
  یکزشپ یاسنش رمک ولاص  
  امراهگ لکایم در،لگ( کی هبرت)وردفسآک یکزشپروان  
  وژیولاتمه ایهاریمیب  
    ۹۸۰۱ وارشگ اهگتدس ایهاریمیب  
  هتاخی کت و روسوییونفع ایهاریمیب  
 ینمای اهگتدس وژیولاتروم ایهاریمیب  
  راویفص اریجم دوبک ایهاریمیب  
  ورج،جاسکولتوی یتوپیومه ایداروه اسرواسوهج  

  -۸۰۰۳،یل،عانیلیاص وم و توسپ ایهاریمیب در اندرم نوین روش  

  -۸۰۹۲ود،عس،میایمغی ورتص و کوف انده یراحج  

  -۸۰۹۱،هلاللض،فانیورچت ایهتسه یکزش،پ.آی.آر.،امنکاس یتی،سوژیولرادی یصصخت وننف  

  -۸۰۹۱،هلاللض،فانیورچت مکش و هنت وژیولرادی ایهونآزم اریگونرتپ ایه کینکت  

  -۸۰۹۱،رانام،کدیماح  ۸۰۱۹ارییتدس انحتام تهج یلیمکت ولصف اممضان هب:الاطف  

  -۸۰۰۱،یلعطف،لیقیقح یکزشپ وژیولریتاکب عامج گنرهف  

  -۸۲۰۲ر،ت،والنسونت( یوژولیمس)انودکک طب در یاسنش هانشن و مالئع  

  روفتسرید،کرانگ ارومت در ژهوی ایهتبراقم و یوشهیب  
  مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۹۱ا،درضمح،میسلجم هری و بلق عمس  

  -۸۲۰۳،ونی،لافریپاس رافیپاساروریابن و انزن ینیالب وژیولنریدوکآن  

  -۸۰۰۰،یلادع،نیلیاعماس یانوددرمخ ددیج روش:یوزنس طب روش اب ادیتاع رکت  

  مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۹۲د،مح،مامرغض ددغ  
  .مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۳۲،ام،سیدوان ژادن انیتزراع بلق  

  .مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۹۱،رامه،بوشرکف دیبع هیلک  

  مرجتم و دهردآورن،گ -۸۰۳۱ر،یا،اماشپ ادیق ونخ  
  دهردآورن،گرامه،ش عانص ۸۲۲۱(یاصصتاخ)زنیراب هایپ وژیولاتپ  



  دهردآورن،گ -۸۰۳۸اد،رهژاد،فن اریتخم ۸۲۲۲فنیام ینیالب وژیورولن  
  ارآم و وژیدولت،میاتقیقحت طرحیکزشپ وملع در قیقحت روش  
  -۸۰۰۱،نس،حیعانص قیقحت ایبفال  

  -۸۰۹۸د،وی،مانویلع یس تیاتپه  

  -۸۰۹۸د،وی،مانویلع یب تیاتپه  

  -۸۰۹۸د،ویم ،انویلع ربچ دبک  

"  ۹۰۰۸ونساریه از یابختان ایه شخب راهمه هب الیشناس لیسس"هالصخ:یونفع ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای
 ارویتدس رشذیپ ایه ونآزم سران،رفسویدی وژیولگوالرنات ابتک هالصخ:ینیب و قلح و وشدرگ ررتب اتکن  
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک شیپ
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای( وارشگ)یلداخ ایه اریمیب در ررتب اتکن  
 ایه ونآزم سرانز،رفآدام ۸۲۲۳دیوپارت و ۸۲۲۲اه یگتسکش دهیکچ:اهیگتسکش و دیوپارت در ررتب اتکن  
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ
 ارویتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف" انووگ"یوممع وژیولمالتاف ابتک دهیکچ:مشچ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  دهردآورن،گ - ۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک شیپ
 شیپ و اریتدس رشذیپ ایه ونآزم سرانرف:وردفسآک یکزشپروان هالصخ: یکزشپروان در ررتب اتکن  
  - ۸۰۹۲،دیه،مزدیای رزیاروک

 از یایه شخب راهمه هب الیشناس لیسس" هالصخ(:هیلک) یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  دهدآورنرگ ، - ۸۰۹۲، دیه،م زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف"۹۰۰۸ونساریه
 ۹۰۰۸ونساریه از یایهشخب راهمه هب الیشناس لیسس" هالصخ(:وژیولاتروم)یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک شیپ ارویتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف" 
 ایهونآزمسران،رف۹۰۰۸اوراست ابتک از"وژیولرادی هبیمتوریگال ردکروی"ثحبم:وژیولرادی در ررتب اتکن  
  مرجتومدهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای اریتدس رشذیپ
  -۸۰۹۸، دوی،مانویلع اندرم و رییگشی،پصیخشت:یکزشپ در ردیاربک اتوعوضم:یب وعن یروسوی تیاتپه  

  -۸۲۰۸ارد،چ،رینرمب انودکک ومن و درش  

  -۸۰۹۱،هاب،ربیوتطل ورپانجیلع یبلق مسیاتروم رالتیم ایهچدری ایهاریمیب  

  -۸۰۹۰ر،اق،بیانجالری زری درون ددغ ایهتوریف  

  نله ،ونتلیمه یقزریت لامک هذیغت  
 ازیداروس و یکزشپدان،دنیکزشپ انویجشدان:ژهویب یکزشپ وملع روهگ انویجشدان وصصخم: عامج ایمنراه  
 وزفج نیلک،جامگنرمیب
  دالو،دونلان ورتص درش یانبم
  - ۸۰۹۱، هلال لض،ف انیورچت اپ و تدس وژیولرادی ایهونآزم:اریگونرتپ ایهکینکت  
  -۸۰۳۲ا،رض دیم،حدهناهنپ یرافوگرادی ایهاهگتدس اب یاینآش  
 در(  یمتوریگآل)وداریمن ردفب رصحنم وردرخب روش:انودکک ایهاریمیب در یریگ میمصت ایه ژیراتتاس  
  انودکک در یتالمس التکشم نریتعایش از وردم ۱۲ صیخشت
  ابصواع زغم ایهاریمیب  
 نیور،رابمیس انکزشپداندن رایب یانودارودرم وژیولاکارمف  
 ۸۰۸۰،گنوشه ،ریریح اجح یارسف - یسیلگان یکزشپداندن عامج گنرهف  
  -۸۰۹۱اذر،ا،ابین یبیبح ورزش در ازجم ریغ ایداروه و گنیدوپ  



 یتاربقم ایهاریمیب و اتتروس،پادراری اریج،مهیلک ایهتونفع  
 کیتژن و یکزشپ هایپ ومل،عیکزشراپی،پ ازیداروس ،یکزشپدان،دنیکزشپ ایههترش تدمخ در ترنتنای  

  -۸۰۳۱،نیور،رامرادپ

  -۸۲۰۸ارد،چ،ری نرمب  ۹۰۰۰ونسلن رژیوآل وژیولونمای  

  لچی،م سروکب یتوپیومه اندرم و(  جرای اندرم) یورزش ایهبیآس  
  ارت،روب سوای یاندرم اژاسم  
 روزیس و تیاتپه ر،شع یناث و دهعم مر،زخذیپ کریحت روده اریمیب) دیبک و یوارشگ ایهاریمیب و هذیغت  
  -۸۰۰۳ر،اص،ن یاندری یمیراهاب...(  دیبک

  -۸۰۹۹، نسح،م ینیام یوارشگ مزخ وهماضه وءس از میدانب دایب هچآن  

  -۸۰۰۳ر،اص،ن یاندری یمیراهاب روده یابهتال ایهاریمیب  

  نیس،ح اعجش نواج اتتروسپ ایه ینتسدان  

  -۸۲۹۱، ،الری کیونگ کیتژن ورصم ایمنراه  

 -۸۰۹۳ود،محژاد،مرنیگانهج یکزشپداندن در مدائ همین و توقم ایه تنیلپاس  
  ریفج لکای،م وفنیام ۹۰۰۸( ابصاع تارنک) وفنیام ینیالب وژیورولن اتروریض  
  زدرمه ، زدیاورم یکزشپ یاسنش رمک دهیکچ  
  ورتتاس انرو،جگ اهاریمیب اندرم و رییگشیپ در هذیغت شقن  
  -۸۰۹۱ا،یون،س سانیانآرزوم دهنشک و نزم،م ادح اریمیب در وادهانخ و ودکک ایه رانحب  

  -۸۲۸۱ا،نریات،ک ونتدال هاناهم ادتع از شیپ التکشم  

  پیلیف ر،جنیالب اریگونرتپ یبیج ایمنراه  
 شیپ ارویتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف" ۹۰۰۰تیماس" وژیاورول ای هنزیدگنچ ایه شرسپ:ررتب اتکن  

  -۸۰۹۲،دیه،م زدیای ارورزیک

 -۸۰۰۸، یلدعمحم ار،اپم توسپ ایهاریمیب اندرم و صیخشت یلمع ایمنراه  
  -۸۰۳۹، مری،م یارکشف( اداروه ینیالب اطبارت) یتوپیومه ایداروه سکریاتم

  د،اموی،دی نرموتل ۹۹۰۲ الس ۰رزی وایناشن انودکک اندرم و یایاسنش رب دیاکت ا،ب یواینش یشخبوانت  
  -۸۰۰۲د،م،اح هزادیلع( اه اریمیب صیخشت روش نریتهب) یراقتاف ایه صیخشت:اه نریادرتا،نه نریتعایش  

 درسم ترنتنای در یکزشپ دیفم ایه اهگایپ یانشن اممضان هب:دیدانب ونخ یربچ و رولتسلک ارهب در دایب هچآن  
  دی،ام ویوسم
  رغ،اص واناخ ینیب و قلوح وشگ ایهاریمیب  
  -۸۰۹۱، اداتسال رف،اش یایطحب یانوقف دامان یالنضع یتلکاس ایهیارمیب  

 نیارت،م رزنک اهداندن هب وارد اتربض اندرم ایمنراه  
  -۸۰۹۸د،وی،م انویلع اردو و هدرسم در یکزشپ ایه توریف و هیاول ایه کمک

  . دهردآورنگ ، -۸۰۹۲، دیه،م زدیای روروت گزوناتک ابتک هالصخ: وژیولاکارمف رب عریرورسم  

  اریتدس رشذیپ ونآزم سران،رف ورثفدن انزن ایه اریمیب و یایامم هالصخ  
  رلیم. د،دیالرون دیوپارت در یوشهیب  
  دعقم ارشوخ اققر،شیواس،ب قتف  
 یوممع ات،اطالع داندن و انده تداشهب ایهلمعورالتدس یاممت لامش: دانودن انده یتداشهب ایهتبراقم  
  -۸۰۹۱رز،رام،ف نآری وادهانخ یکزشپداندن و یکزشپداندن

  رغار،اصازیم لاصفم و وانختاس حریشت ایهونآزم هوعمجم  
 -۸۰۹۰، نس،ح زاده المک ادهس انزب هب یبلق ایهاریمیب اندرم و رییگشیپ  



  -۸۰۹۸د،وی،م انویلع دهعموزالل و راویفص ایهاریمیرا،بفص هسیک گنس:از میدانب دایب هچآن

 -۸۰۹۲، دیه،م زدیای ؟ میاشب هتداش وانج هشیمه و ادابش یتوسپ هونگچ  
 -۸۰۹۰ا،،رض یباهش توسپ یایبزروزییل - یوئرمدرپ یانزردرمیل" مسیوترسیه" اه ماندرخآن انودرم یوئرمپ

  مرجتوم دهردآورن،گ
 ارتارگ،م ونسپامت[ الردوی ونتگنیانه ز،نای کم کرودری اریکمه اب]؛ ونسپاموت ونسپامت/  یکزشپ کیتژن  
  -۸۲۹۰، ونسلوی

  . رت،راب اخبشدری اه تیوممسم ساورژان انودرم صیخش،ت رییگشیپ  

  یبتج،م یرابهس یحریشت ایه خاسپ اب راهمه یولکولم یاسنش تسوزی کیتژن ایه تست هوعمجم  
  ندیال تبه ، یعرقب ینیووبل،گ وشگ  
  ادرضیم،ح ادیرزیش دیوپاوارتهیگتسکش  
  انورد،جراوفز،کآدام ۹۰۰۸زآدام دیوپارت ولاص  
  ادیدهمح،م یانقده طیحم تداشهب انواژگ  
  دیه،م فصنم سکیتدودنادرانهساواورژانروما،تداروه  
  امه،ال انیطالچ دنب ایهاهگتدودسبک ایهاریمیب لابقترمیاثت  
 وژیولزییف ایهون،آزم یکزشپداندن هایپ وملع عامج انحتام دوره۲، یکزشپ هایپ وملع عامج انحتام دوره۸۲  

 -۸۰۳۰، دیهر،مف آرام
  -۸۰۹۸، نسح،م انریهوچنم وروان مسج تالمس رییگشیپ طب  

 ارتارگ،م چنیل اندرم همیب یاسنش واژه دهزیگ  
 سفنت اهگتدس ایهاریمیب
 یکزشپ وملع اهگشدردان دهزارشرگب/ یکزشدرپ الماس ایهاهدگدی ارنیمس نیدوم ایارهتفوگ االتقم هوعمجم
  دهشم
 امی،س یارکان اریقفذوال یطب صیخشت ایهاهگشایآزم در تیفیک نیمضت  
 -۸۰۰۳ر،اص،ن یاندری یمیراهاب مکش خفن و توسبی  
  - ۸۲۳۰،رتر،رابه ینیالب یاهگشایآزم وملع رب روریم  
  - ۸۰۹۹ر،غاص یل،ع دیوین نویون یتنس طب ایه روش:رگن عامج طب ارفعمال هردائ  
 ۸۲۹۰.  اس نورمر،نلیم ادیتاع یکزشپروان  

  رتبر،آلجنینل رجنینل یمیوشیب ولاص
  -۸۲۰۰، نیامجن،ب ادوکس ادوکس الناپک ینیالب یکزشپوانر - اریترف وملع: یکزشپروان هالصخ  
 "اهداندن هب هربض از یاشن ایهبیآس" یگرن سواطل یدرس ابتک  

  ۱۱زکریهک/  ۸۲۸۱، امیلوی رتر،رابنتسیک ۸۲۲۲رنتسیک انزن ایهاریمیب ولاص
  نله روزر،ک بیرکوتن DNAو وژیولنکوتیب  

  رغاص ، یگیب یاجح کیتژن اتطالحاص گنرهف  
  ی،ال ینیامجنب وژیولونمای دهیکچ  
  - ۸۰۹۱، نسرحی،ام یوببحم( ۸۲۲۲- انووگ) مشچ  

 [  رانگودی...]ربجرن ارض: فیالوت ردآوری،گ[ یاهگشایآزم صیخشت و یانبم] زیواه یب ایهریتاکب  
  - ۸۰۹۳ ، یلدعمح،م دیبیم یامام اعخون زغم ورصوم یعوضم حریشت  

  یرانای انکزشراپیوپ انکزشپ رایب: یکزشپ در ترنتنای رداربک  
  یکزشپ وملدرع قیقحت روش  
  می،ک گالپ[ امسکانج ور،آرت گالپ میک:] یروهگ یاندرم روان ردیاربک ایمنراه  



  وردرافک انز،جآدام یکزشپ دروس هالصخ  
  -۸۰۹۸د،محم یل،ع دیبیم دیمحرمیم(  یانبوم ولاص) کیتژن  

  - ۸۰۳۱ ار،ازیر،میم انکزشپدانودن انکزشپ تدمخ در ترنتنای و کیرونتکال تسپ  

 هامرن،ب ۹۰۰۰ونسلن لامکوت د،رش ۹۰۰۹ونسلن انودکک طب یانبم: ونسلن انودکک: یکزشپ دروس هالصخ  
  -۸۲۰۸ارد،چ،ری نرمب ورانرخیش یلیمکت هذیغ،ت وریشک ونیاسنیسواک

  -۸۰۹۰، نی،رام دامخ رانای کریژن ایداروه رداربک یبیج ایمنراه  

  مرجتوم دهردآورنگ ، -۸۰۹۲ د،مح،م ونگآب اریترسپ اتداماق اب راهمه رانای کریژن ایداروه  
  - ۸۰۹۰ ، هلال تجا،حاشپ رزادهباک رانای کریژن ایداروه اریترسپ عامج گنرهف  

  - ۸۰۹۰ ، هلال تجا،حاشپ رزادهباک انهوج رانای ایداروه یکینیلک عامج گنرهف  

  -۸۰۰۰، وشری،پ ترشس ملح ارک تداشهب  

  -۸۲۰۰، رتراب اسوم،ت سنرتم ردیاربک کیتژن  

  - ۸۰۰۱د،مح،م انیوئل لاج ردنروگس ایرومت  

  -۸۰۹۸، هوببح،م یدوالب دیماح یایامم رراتقوم الق،اخ خاریت  

  - ۸۰۰۰، اداتسال رف،اش یعانص یکزشپ وملع در یفیک اتقیقحت یاسنش روش  

 -۸۰۹۰، نریس،ن یائرمیلع ارترسپ و ونانق  
  وروزز،نرویپ اریترسپ در یسوین زارشوگ تبث  
  فول،م - ۸۰۰۱ را،ور،زهپ عیفش ودکک ااربترف وءوس اریگان لهس  
  دیه،م دییعرسیم ارسس  
  - ۸۲۹۳، کردریف ورج،ج سروکب زاوتج یکزشپ وژیولولیروبکیم  

  سوریم وان،ای تروی  ۹۰۰۸مشش تراسوی - تروی وژیولونمای  
  ایولج ری،م کسایم(  ینیالوب هایپ) اتکنیپیل وژیولاکارمف رب ریویصت رورم  
  -۸۰۰۱ا،رضدالب،عزیزیع ادیتاع انودرم رییگشیپ  

  - ۸۰۹۹را،ژاد،زهن دیماح کوژیولیب یگنج لوامع  

  ر،وارنراونب ینیالب اتقیقحدرت یکزشپ االتقم رشون ارشگن نیآی  
 وژیولاتپ - یمیوشیب  
 اجح هلال تآی درقیالع عرجم اوایتف اب قطابم( ارانمیب ژهوی امکاح- انکزشپ ژهوی امکاح) یکزشپ اتائتفتاس  
 -۸۰۸۱، فسو،ی یعانص یعانص فوسی خیش
 ر،راج نیارکب ودکک تالمس ایمنراه  
  یلژاد،عن یورائن یونانق یکزشپ در تویه صیخشوت دسج رگم انزم نییعت  
 ینار،ویومک زنیراب یاصصتاخ وژیولاتپ  
  تالمس هب وطربم یدگزن تیفیک ظرن از تیعمج یابیارزش:  تالمس ایروزه شجنس

 ،هیرق ، یادقص انودکک و وزادانن در CPR عامج ابتک  
 ایشریاتپ ولیچیل   تالمس ایههامرنب ردکلمع شجنس
  رزرامف ودرزیگ وققح هترش انویجشدان رایب یونانق یکزشپ  
  یلعدالبع ، عفشم یکزشپ یاسنش لگان از ای دهزیگ  
  نسح دمحم ،دیابع هدی و ارش  
 یللمال نیب عامجم اهدگدی از تالمس شژوهپ یلم متسیس  
 رتوال تلوی هذیغت وژیولیدمیاپ

... یروهگ و ردیف رییراگف رایب شژوهپ درک:  درکم رب ینتبم یتداشهب ایهتبراقم در یلمع ایمنراه



 اشریت ، الهنریگ
  رابج ،یداغ رهق یونانق یکزشپ در یایشگ دبالک زارشگ ارشگن ولاص

 ارتارگم ، رکیم اته درانسکال یراحج ایهتبراقم  
 ( یکزشپ و تداشهب انویجشدان رایب) یکزشپ یاسنش رهشح از ای دهزیگ  
 اب قطبنم و ولبقم ینیالب یایآزم ارک امجان ظورنم هب ینیالب رانگشژوهپ رایب داردانتاس یرایاج روش  
 گوان اربک   ICHGCP ) رراتقم) ینیالب یایآزم ارک رراتقم ازیس گناهمه یللمال نیب رهگنک اتوبصم

 Karbwang,Juntra راتونج
 تداشهب انازمس یدگنران وادثح از یاشن ایهبیآس از رییگشیپ ایرب یانهج تداشهب انازمس هالس جنپ ردبراه

 WOrld Health Orgdnization یانهج
 سید،آلالبس ینتداش تدوس ایه وانختاس  

   ۸۰۱۳رانای یمرس ایداروه عامج هامنتدس
 یپکروسکیم و یپکروساکم ایه رشب یدرون ایارهتاخس ، ریظاه لکش:  انسان یومتاوروآنن یگرن ساطل  
  نیس،ح ریقح
  White ,Stuart C . وارتتاس توای ریسفت و ولاص:  ارووف توای انده وژیولرادی  

 ، ریابص ۳۰۰۱ یایضق طهیح در یتاخنشروان میاهفم از وری رههب شدان:  یونانق یکزشپروان هب ون یرشگن  
 دیهم
   ۸۰۱۸اهدمنف،اس دهشم یکزشپ وملع اهگشدان در دهش زاررگب یکزشپ در الماس ایهاهدگدی
  MooR, Keith I. تیک ور،م انسان ردیاربک یاسنش نینج  

 Oxford یدنیس انج ، وردفسآک اهتسوژیولیروبکیم و انکزشپداندن ، انکزشپ رایب یانسان یاسنش روسوی  
,John sidney 

   ۸۰۰۹ فطیل ار،کچگ اول طحس قیقحت یاسنش روش یشژوهپ ایه روژهپ هادیهنشپ هیهت ولاص

  Katz, Arnold دولز،آرناتک ECG ریسفت:  بلق وژیولزییف  

  . ۸۰۱۰الس -کی ارهمش/ رانای در اروریابن اتقیقحت دهیکچ  

   ۸۰۰۰ ا،درضمحم ، یرزاق اتتروسپ ددیج ایهاندرم  
   ۸۰۹۱ارضیلع ، یگشامب یرطانس ایدرده اندرم و یررسب  
   ۸۰۹۲، نیشاف ، یراجح یکف ایهیگتسکش اندرم و صیخشت ولاص  
  ادیتاع اندرم وزودآمخ  
  Johnson,Leonard اردونئل ،ونسانج وارشگ اهگتدس وژیولزییف  

  - ۸۰۰۰ ، هلطاالع ، یبیبح انکزشپداندن رایب یکزشپ ایهتوریف اندرم ایمنراه  

  - ۸۰۳۰ا،س سآت ، طرتف اکپ انکزشپداندن رایب ردیاربک یداروی اتاطالع  

 - ۸۰۰۱، دمحم ، یلیاعماس یونخ ایازهگ ریسفت  
 اه لمکم و یاتوپیومه ،یذایغ ایه مرژی ،یداروی اناهیگ ، عایش ایه اریمیدرب ارانمیب ایمنراه  

  زرویپ ،یلدمق انودکک مآس
  - ۸۰۹۱، روزهیف ر،ارگک یایرض اوریکدرری اریترسپ ایهتبراقم  

  - ۸۰۹۸ا،بریف ، بطل یایرض ریترومیپاس  

  یلع ،یضیف یوانختاس ایورهومت ینیالب و وژیولرادی میاهفم  
  تداشهب االیب ایهرده اننارکک و انکزشپ رایب: الهدراس یاندرم ریدابت  
   ۸۰۹۱، نس،حهبطرق وریصنم یلیوفمه  
  Aulton, Michael E. لکایم ، ونتاول یداروی الکاش یطراح شدان:  سکیوتیاسارمف  



   ۸۰۹۹ادرضمحم ، وروزین رداندرم اروریابن و اروریب ایمنراه وزودآمخ ابتک  
  وشداری ر،دائ انسان توسپ رب ابتآف راتاث
 یعیطب یگلامح وژیولیوبونمای  
 - ۸۰۰۳ا،ریث ، یالمس هانداروخ در یبیرکت ایداروه ونیوالسرمف اب یاینآش  
 و ینیالب ،وژیولکیسکوت ، وژیولاکارمف)  یکزشپ روهگ رایب ردیاربک اتاطالع (Ecstasy) : ازیتساک

 - ۸۰۳۸ ، زیبامک ، ژادن یطانلس(  یاهگشایآزم
  ابصاع یوماتآن  
 هبرقترمیغ وادثح در تریدیوم ان،درم تداشهب ایهلمعورالتدس هوعمجم  
 د،محم ،یانخ ززیع تامجح:یرانای طب  
 انکزشپ ژهوی یوزشآم هوعمجم انودککهذیغت دورش ودبهب  
 یارسف- یسیلگداننل دور تاکپ"  یکزشپ وملع گنرهف  
  یلمع ایهکینکت و دیوپ،ارتوژی،اورول یراحج ایهساورژان  
  ولاکار،بومک لمع اقات در ارک روش  
  دمح،م یلدگیب افب هارچپ(  عایش ایهاریمیب از ثحبم۰۰۰)  عایش ایهاریمیب اندرم و صیخشت ولاص  
   ۹۰۰۰ورثفدن یایامم و انزن  
  ددیج وریشک ونیاسنیسواک و یلیمکت هیذغت ناممضان هب ۹۰۰۱ ونسلن انودکک طب یانبم  
 اوارست متوریگال اممضان هب یگرن راویصت اب راهمه گرانتسآرم یصیخشت رداریب رویصت ولاص  

  رتی،پگرانتسآرم
  امراهگ لکایم در،لگ وردفسآک یکزشپروان  
 وردرافک انز،جآدام یلصفم ایه بیوآس اه یگتسکش ولاص  
  وارشگ اهگتدس ایهاریمیب  
  سفنت اهگتدس ایهاریمیب  
  رمک و هتاخی کدز،ت،ای روسوی  
  مسیل وابتم و ددغ ایهاریمیب  
  راویفص اریجم و دبک ایهاریمیب  
  ینمای متسیس و وژیولاتروم ایهاریمیب  
  وژیولکان و ونخ ایهاریمیب  
  وارتت،اس توای Oral Radiology 2000 از دهیکچ: انده وژیل ورادی  
 دی یس اب راهمه یگرن ساطل اب مهن شرای،ویالح رحش نترفگ ایهروش و ینیالب اتنایعم: ۹۰۰۱ زتیب ارااربب  
  نی،ل یلکیب
 االرپ رماح الله انازمس ایه دارو و رانای کریژن ایداروه اساس رب اندرم اوهاریمیب:راهمه یسوین هخسن  
  یلع دمح،م
  وادثح از رییگشیپ  
  روزان،ف دهوریش زاده شآت دومصم لمح و هیاول ایهکماژ،کریت  
  تالح،م ردفم روان کین رانحب اریترسپ دتم اهوتک ایه دوره یوزشآم زیری هامرنب ایمنراه  
  وشرنه،م ادیازارگپ رانحب تریدیم  

  CPR امی،س یوهبان ریزه هنحص در  
  تالحرد،مفم روان کین رانحب از دعب اول تاعس ۱۹ طی ادح ایهتبراقم لامش: یگتوخس اردچ دومصم اداره  
  امی،س یوهبان ریزه اریترف ایهس،اورژان رانحب تیعوض در یروان ایهتبراقم  



  اردجری ،لناس ینیالب یوماتآن  
 یانسان یاسنش نینج اهگشایآزم در تیفیک رلتنک و یلمع ایهروش  
 (Key Question-Order)ااشپ یراحج  
  دروژنآن ادازدی  
  دیهدممحا،مویگ زاوالنفآن وریشک هتیممک یملع هاخش اریکمه اب زاوالنفآن اریمیب تبراقم ایمنراه  
 اب راهمه ( ۸۰۱۸ دنفاس ت ۸۰۱۸ ردادخ از) ارییتدس و نرمتاف رهپ اتانحتام ویولاکارمف واالتس هوعمجم  
  یل،ع دون دماح...  ینیالب اتکون یحریشت خاسپ
 راژاد،زهن دیماح یسفنت اهگتدس یونفع ایهاریمیب  
 یاسنش مس زارشگ ارشگن ولاص" همیمض اب یونانق یکزشپ اهگشایآزم هب هونمن الارس و ترداشب وهحن  
 "یونانق
 دم،احایشخ اهمزخ نتسب روش اب راهمه:  یراحج ایزارهاب اب یاینآش  
  رابه،س یعیرب هجیرگس اندرم و صیخشت
 دوی،دی اتن یطراباض الالتتاخ رایس اب آن اطبارت و ان،درم صیخشت: رشتنم طراباض الالتتاخ  

  کاب،ب زدیای یسوین هخسن ولاص
  نماس،تنرمبیول(  تسخن شخب) یکزشپروان ایداروه  
  ر ر،آوفتسری،ک لاپچ ادهس انزب هب کیامنارودی  
 زمیج نیامجن،ب ادوکس یکشزپروان یداروی اندرم  
  نیس،ح زاده یاعنص انمزای و انزن نیصیصختم و ارانیتدس رایب یونانق یکزشپ اتیلک
(  یونفع ایهاریمیب هب یلمع ردکروی ابتک ۹۲ و ۹۱لصف) یکیوتیب یتآن رییگشیپ و رداربک ولاص  

  ای.اردچز،ریری
  یل،ع یلیائکیم دزای هنیزم در یارچق ایهتونفع  
  اسوم،ت ینتیولف ونسنیارکپ اریمیب ارهدرب امش واالتس هب خاسپ  
  ارضیل،ع شخبانج دزای و لس  
  رهه،ش رویسخ کلم اندرم و صیخش،توژیل وزییف وات،پ وژیل ویدمیاپ یسپالماک و یسپالماک رهپ  
  نیس،حیماتح دزای یاعمتاج و یتداشه،ب یکزشپ ایه هبنج  
  نااری،مارلف هذیغت: اهگن کی در ایترسپ  
  ورصن،میائرض( یکزشپ وملدرع) قیقحت روش اتیلک  
 یرلبمی،ک رزکانی یگلامح دوران در یکزشپروان الالتتاخ اندرم  
  راتی،م دونیولک داون درمنس
  ه،روک ارهفیپ روقع و بلق یراحج در زیریونخ اندرم  
  اند،جلایچ نیغالب در بلق زادی ادرم ایهاریمیب  
  ایشریاتو،پلیچی تالمس ایه هامرنب ردکلمع شجنس  
  هدال،یادیرهف یکزشپ وملع ایهشژوهپ در یالقاخ نوازیم  
 Data analysisیکزشپ وملع در ردآناربک و یوعنصم یبصع ایه هکبش هلیوس هب اههداد لیلحت و هزیجت  

using artifical Neural نومه ، ایادنش 
 ارش و ویضع صقن در یشژوهپ  

  هلال تجا،حاشپ رزادهباک یایامم و انم،زای انزن اردر
  -۸۰۹۰، هلال تجح ا،اشپ رزادهباک یلداخ ایهاریمیب اردر  

  ینیب و ول،گ وشگ یانبم  



   ۹۰۰۰ورثفدن انموزای انزن ایهاریمیب  
  ونسلن انودکک طب یانبم  
  هلال تجا،حاشپ رزادهباک یطب ایهاریمیا،بداروه... ددغ یراح،ج ردنوگ رس یراحج:  لامش یراحاوردرج  
  اانوه،ج یرانب دب ایه دراتیوهربک ، وبخ ایه دراتیوهربک  
  ریرزم ، نتانتاس دب ایه یربچ و وبخ ایه یربچ  
  .او،مش نزمم وارضع و تابدی  

  هروانپ ، درییح یایامم ایه کینکت امگ هب امگ وزشآم  
  دویدی ، نلبامه  ۹۰۰۱زآدام ایه یگتسکش ولاص  
  هذیغت و مسیولابتدد،مغ ایهاریمیب  
  یونفع ایهاریمیب  
  رانگودی...رپاسک سیدن ارانتراسوی راویفص یارجدومبک ایهاریمیب  
  ینیالب یکزشپ رب ای هدمقم  
  هیلک ایهاریمیب  
  یسفنت ایهاریمیب  
  ونخ ایهاریمیب  
  دمحم ، یورشک وژیولاتروم - یلداخ ایهاریمیب هالصخ در هالصخ  
 ریز،گنرکیه روژهپ تریدیم  
  - ۸۰۹۸،زهمح ، یجنگ یوممع یاسنش روان  

 - ۸۰۰۲، دمحم ، یانگوج ۸ وعن تابدی وژیولونمای  
  وارشگ ایهاریمیب
 اردرنب انج ، رینه دنب اتعایم رگدی و ادرار  
  - ۸۰۰۱ ، یلع ، یرانهت ینیسح یتوپیامه یکزشپ و ودوج دتوح رب یرشگن  

 ارضیلع روز،یف دواهش رب ینتبم وژیولاتدرم  
  انتسپ ایهاریمیب اب وردرخب در یتداشهب اناسنارشک رایب یلمع ایارهکراه  
 - ۸۰۰۲ د،محم ، یانگوج(  اس ام)  سروزیلکاس لپ یتولم اریمیب وژیولونمای  

  رینه ، یل رمج هنحص ایمنراه
  ساورژان ارانمیب هب ینیالب ردکروی  
  - ۸۰۳۹ ، ادیه ، یراته اندرم راه:  تابدی  

  انج ، والکب وارشگ و روقوع بلق ، هلضع و وللس وژیولزییف ،اس ام ، ان  
  یونانق یکزشپ در دییلک ایه هتکن  
  وب،ای یمیراهاب یکزشپ ایه شایآزم ینیالب ریسفت  
  نیام دمح،م یاسبع ونخ ایه یربچ الالتتاخ  
  دمح،م ارانخف ورپ(  النپ نکیل و رس وره،ش سازیوریسپ)دنب دهزنری هتوسپ ایه اریمیب  
  رانام،ک دیماح(  ۲۲زوارتش) یراحج  
  نیسح دمح،م یتعنص مکی و تسیب دهس در رشب التکشم ایشگراه: وژیولنکوتیب  
 نیسدیم الرنتنای آو زالشناس لیسیآو،س زلپ یسنرییزپونسریهتسدل  

  ارش و وضع صقن نییعت ولاص
  دمح،مانیاظمک یعمج وادثح در یونانق یکزشپداندن شقن  
 یج ،سکدی رگم هنحص اناسنارشک ایمنراه  



 ندیال ابهش در،ص ینیالب وژیولزییوروفن  
 اردچری ، کدری یویجشدان ریگ دامان یوماتآن  
   ۸۰۹۱، ارض ، یبحم رهم یزن ودخ  
  رانگدی و.....  دییجم یلع گنج در طراریاض یراحج  

 و اندرم ،تداشهب وزارت ادرم دارتدوس ایه انتارسمیب در انمزای و یایامم اتدمخ هارائ وریشک ایمنراه
 ادرانم تالمس اداره تیعمج و وادهانخ تالمرستدف یکزشپ وزشآم

  اسبع ، یویلگیب اآق یونانق و یانتارسمیب یایشگ دبالک ولاص
  ودمحم ، یقیقح ادیتاع یاسنشابتک  
  آ.  ام ، یلونک االیب در یونفع ایهاریمیب  
  دمص ، یایضق یونانق یکزشپ وژیولاترومت  
  انتارسمیب ساورژان طوابض و تریدیم  
 رانحب تریدیم و اندرم ، تداشهب یللمال نیب رهگنک نیدوم یملع ایردهگ زیم و عامج ایهیراننخس هوعمجم  

   ۸۰۱۰اهم آذر ۳ - ۰ ، هبرقتم ریغ وادثح در
 دایگ راهمه هب"  ۹۰۰۱ الیشناس لیسیس و ۹۰۰۱ ونساریه" هالصخ(: ددغ) یلداخ ایهریامیب در ررتب اتکن

  - ۸۰۹۲ ، دیهم ، زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایه ونآزم سرانرف:  تست و نالی

 راهمه هب"  ۹۰۰۱الیشناس لیسس و ۹۰۰۱ ونساریه" هالصخ( : وارشگ) یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  - ۸۰۹۲ ، دیهم ،زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف ، تست و نالی دایگ

 دایگ و هتذشگ ایهونآزم ایهتست راهمه هب"  ۹۰۰۱ورثفدن"هالصخ: انمزای و انزن ایهاریمیب در ررتب اتکن  
  - ۸۰۹۲ ، دیهم ، زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف نالی

 شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سانررف" :  ۹۰۰۱ تیماس وژیاورول"  هالصخ ، وژیدراورول ررتب اتکن  
  - ۸۰۹۲ ، دیهم ، زدیای ارورزیک

 سرانرف:  تست و نالی دایگ راهمه هب ۹۰۰۱ انووگ وژیولمالتاف هالصخ ، مشچ ایهاریمیب ررتب اتکن  

  - ۸۰۹۲ ، دیهم ، زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم

 از یابختان ایه شخب راهمه هب ۹۰۰۱ الیشناس لیسس)  هالصخ ،(  هری) یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  
 ،زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف:  تست و نالی دایگ راهمه هب(  ۹۰۰۱ونساریه
  - ۸۰۹۲ ، دیهم

 دایگ و هتذشگ ایهونآزم ایهتست راهمه هب"  ۹۰۰۱ رورت و گزوناتک"  هالصخ ، وژیولاکارمف در ررتب اتکن  
  - ۸۰۹۲ ،دیهم ،زدیای ارورزیک شیپ ارویتدس رشذیپ ایهنآزم سرانرف:  نالی

 و هتذشگ ایهونآزم ایهتست راهمه هب"  ۹۰۰۲ گرانتسآرم"  هالصخ ،یصیخشت رداریربویصت ررتب اتکن  
  - ۸۰۹۲ ،دیهم ،زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف:  نالی دایگ

 هتذشگ ایه ونآزم ایه تست راهمه هب ۹۰۰۱ یاصصتاخ زنیراب وژیولاتپ هالصخ ، وژیولاتپ در ررتب اتکن  
  دهردآورنگ - ۸۰۹۲،دیهم ،زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایه ونآزم سرانرف:  نالی دایگ و
 راهمه هب"  ۹۰۰۱ الیشناس لیسس و ۹۰۰۱ ونساریه" هالصخ ،(  ونخ)  یلداخ ایه اریمیب در ررتب اتکن  
 ردگ ، - ۸۰۹۲ ،دیهم ،زدیای ۱۰۱۳ ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم سرانرف:  تست و نالی دایگ

  دهآورن
 دایگ راهمه هب"  ۹۰۰۱ الیشناس لیسس و ۹۰۰۱ ونساریه"  هالصخ ،(هیلک)  یلداخ ایهاریمیب در ررتب اتکن  

  - ۸۰۹۲ ،دیهم ، زدیای ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایه ونآزم سرانرف:  تست و نالی

  ادرضیمح ،یرخف ای هرفح انیاکش دهدیپ و ریفیک وققح  
  - ۸۰۰۹ ،یضرتم ر،یسرخف( اهآن اندرم و للع) اهرژیآل  



  - ۸۰۹۱ ا،درضمحم ، یویدل ورین ومس زارهه در یکزشپ یولکولم کیتژن  

  .ال ،یونتآن ر،شم[  رشم یونتآن/ ]رایوئک انج هایپ یاسنش تافب  

  ددغ و دبک  
 آ یل ، کریاتپ رکک اس اس یپ اس اب اریآم ایه ونآزم امجان ادهس ایمنراه  
  - ۸۰۱۰ ، یسیع ور،پ باسمطه یکزشپ وملع و وژیولیب در وژیولنکوتانن رداربک
 وشگ و مشچ  
  ۹۰۸۰ روزن ساورژان طب هامندرس از ارومت لصف هالصخ و همرجت: ارومت  
 ، یانیک...  یبیرکت ایداروه ، توسپ ایهاریمیب در اه اندرم نریدتدیج:  یایبزی ، وم ، توسپ ینیالب ایمنراه  

 - ۸۰۹۱ ، هلدالاس
 اکدس نیلتا،کاناگپ ااناگپ یاهگشایوآزم یصیخشت ایهتست لامک عرجم  
  ردادهم ر،ظفم ناخن و وم ، توسپ ایهاریمیب ردیاربک ایه هخسن نریت لامک
  - ۸۰۳۹، ورانپ ، یامس تبراقم و اریترسپ اتداماق اب رانای کریژن ایداروه  
  - ۸۰۹۰ ، هال تجح ، ااشپ زاده رباک تیوممسم اردر  
  - ۸۲۱۹ ، تیک ، وپش(  ۹۰۸۰ سیآف)  ریویصت وزشآم  
  - ۸۰۹۱ ، رانامک ، یاناخآق آن یالقاخ و یونانق ظاتالحم و یکزشپ یسوین یواهگ ولاص  
  - ۸۰۹۱ ، هاطمف ، یعیرف وادهانخ مظینت و ودکک و ادرم تداشهب  
  نسح ، یماسقوالاب آن ایه رآوردهف و ونخ ینیالب رداربک  
  لیام ، واگانت ارییتدس و ارورزیک شیپ واالتس اممضان هب:  ۹۰۰۱ تیماس وژیارول دهیکچ  

  - ۸۰۹۲ ، دیاهن ر،همانیک ساورژان شخب عایش سیک19  
  - ۸۰۱۰ ، راسی ، یرایام یاجح نکاس یت یس ایه کینکت لامک ی هوعمجم  
  - ۸۰۹۱ ، ادیه ، رزادیش وژیولنکوتانن و وژیولنکوتیب ایه واژه گنرهف  
  دمحرمیام ، وررپاجهم اتضق رایب یونانق یکزشپ دهزیگ  
 ایه دوره در یلداخ ایشاح و دامان تایمح و ظفح ، تاخنش ردیاربک ایمنراه: رگدی ظرینم از زن تالمس  
  ندیالنب ، نژرم - هالک...(  و یگسائی ، انمزای ، ارداریب) یدگزن مهم
 ۸۲۹۹ ، اردونئل راتدی ، کلیودرمل طرخ رپ ایه یگلامح  
 ۰۸۰۹ زامیلی و انمزای و ارداریب  

  ازارده ارااربب ، روونم یاندرم و یتبراقم وملع اتقیقحت در اریآم ایه روش
  - ۸۰۹۹ ، دیمح ، وریس اهآن رلتنک و یکزشپ وملع اتقیقحت در داولتم ایطاهخ  
  - ۸۰۱۰ ، میسن ، یماشه دور راه از وژیولاتپ و وژیولرادی رب ردیکروی اب دور راه از یکزشپ  
  - ۸۰۳۱ ، دیجم ، دیاس هری و بلق ای هتسه یکزشپ ایهونآزم  
  - ۸۰۳۳ ، ارایشخ ، دیماح(  ینیب یایبزی یراحج)  یتالسوپنرای ایرازه  
  . یپ ، انج ، اناهگ کم انتسپ و راویفص اریجم د،بک یصیخشت یفراوگونس  
  ههال ، اغب رهق ریزایج وژیولرادی در هترفشیپ ازیس رویصت  
  - ۸۰۳۱ ، دیجم ، دیاس ددغ ای هتسه یکزشپ ینیالب ایمنراه  
 اس اردچری ، لناس  ۹۰۸۰لناس ینیالب یوماتوآنورن  
  - ۸۰۰۲ ، زرویپ ، یانخ رهق انزن ایهاریمیب

  - ۸۰۳۳ ، دمحم ، یاسبع هیلک دونیپ و زیالدی در اریترسپ ایه تبراقم  

  - ۸۰۳۳ ، دمحم ، یاسبع وارشگ اهگتدس یوپکدوسآن در اریترسپ  



  - ۸۲۳۰ ، نتاوس سرنت ، راونب آ ان دی یررسب و ژن ازیس ونلک رب ای هدمقم  

  ینوی ار،ومک(  یاصصتاخ) هایپ یاسنش بیآس  
  یگرن ساطل اب راهمه الریتاکب یونفع ایهاریمیب  
  روقع و بلق ایهاریمیب  
  یگرن ساطل اب راهمه مسیولابتمم و ددغ ایهاریمیب  
  ام ، زارل،چ رنوی ونساریه یلداخ واالتس رب روریوم ونآزم ودخ  
  یگرن ساطل اب راهمه هیلک ایهاریمیب  
  انگرای دی وی دی و یگرن ساطل اب راهمه وارشگ اهگتدس ایهاریمیب  
  یگرن ساطل اب راهمه(  یارچق و یلگان) یروسوی یونفع ایهاریمیب  
  یگرن ساطل اب راهمه راویفص اریجم و دبک ایهاریمیب  
  یگرن ساطل اب راهمه وژیولکان و ونخ ایهاریمیب  
  یگرن ساطل اب راهمه سفنت اهگتدس ایه اریمیب  
  هذیغت  
  - ۸۰۹۳ ، رفعج ، رادهم  ۸۰۱۱- ۸۰۱۳. یس.  اس.  آی در رانای ملع دیولت ابتک  

   ۹۰۸۰ودارثس رورونب یراحج ، یلداخ اریترسپ  
   ۹۰۸۰گونانگ یکزشپ وژیولزییف رب روریم  
  نتگنواش یلداخ طب ایه اندرم هامنتدس  
  رامرتب ، گزوناتک گزوناتک ینیالوب هایپ وژیولاکارمف  
  - ۸۲۰۳.  ای ، سامت ، یدرولآن  ۹۰۸۰لیسس یلداخ طب یانبم  

  . اس اردچری ، لناس( زغم یگرن ساطل اممضان هب) ینیالب یوماتوروآنن  

  ۹۰۸۰زوارتش یراحج ولاص  
  اداتس هسیفن ، یالدتج الس ۱-۹ انودکک هذیغت ایمنراه اممضان هب یلیمکت هذیغت ایمنراه  

  - ۸۰۹۰ ، هاطمف ، دیقن ادرزادیم ایهاریجناهن  

  - ۸۰۹۱ ، هوببحم ، دینورسخ میاشب ودخ ودکک ارترسپ:  داری هچب نرییش اییدن  

  - ۸۲۰۰ ز،میج نیامجنب ، ادوکس ادوکس و الناپک ینیالب یکزشپروان ، اریترف وملع:  یکزشپروان هالصخ  

  - ۸۲۰۰ ، زمیج نیامجنب ، ادوکس  ۹۰۸۰ادوکس و الناپک ینیالب یکزشپروان یبیج ایمنراه  

  نسحم ا،تکی یوهکش انوانوجن و انودکک اریترف الالتتاخ  
  - ۸۰۹۲ ، ادرهف ، یحاتف یکزشپ یاسنش واژه  

  وسودانس ، یروورتوکچ وابخ الالتتاخ و وابخ ارهب در خاسپ و شرسپ۸۰۰  
  ای هرفح اندگنران یلغش تالمس  
  - ۸۰۱۰ ، همیهف ر،بجرن وانوجن رانتدخ یتداشهب ایهتبراقم و اورهشم ردیاربک ایمنراه  

  - ۸۲۰۰ ، کاری ، رومف(  ازیسرانووی یویجاشرخپ)  انسان ازیسرانوی یوماتآن  

 - ۸۰۹۳ ، دیمح ، یوئخ وژیولاکارمف هالصخ در هالصخ  
  هترشف ، نیرآئهم یلموع ظرین یاسنش تافب یانبم
   ۹۰۰۱ونساریه یلداخ طب ولاص/  یسفنت ایهاریمیب  
  کارم زو،انسیب یملع داتنتسم ا،همتوریگال ا،وهارینس:  ساورژان در یایرومت ارمیب اداره  
 اناتانج ، نورملیس ارانمیب اب اطبارت راریرقب ایهارتهم  
  - ۸۰۳۹ ، نسحم دمحم ، ترسپ ارباق یاندرم یعیطب ردکروی اب عایش اریمیب ۹۰ یگانخ ایهاندرم  

  یت ، درو،ان ریتراف لیرچچ یراقتاف صیخشت  



  ریفج ، ونریاتک هحفص کی در ساورژان طب  
 و ارییتدس ونآزم تهج تداشهب وزارت ویس از دهش الماع عابنم اساس رب:  رورت - گزوناتک وژیولاکارمف  
  - ۸۰۱۰ ، رطاه ، ظاریتان  ۸۰۲۰الس ارورزیک شیپ

  . دی.  یپ ، انج ، سلرک یربچ الالتتاخ  

  مرجتم و دهردآورنگ - ۸۰۹۱ ار،ازیم ، اندییس  ۹۰۰۱ونساریه یلداخ طب ولاص از دهزیرگب ثحبم۹۱  
  تداشهب وزارت ویس از دهش الماع عابنم اساس رب:  ۹۰۰۱ ونساریه یلداخ طب از دهزیرگب ثحبم۹۰  
  نویلم ، وریل امش ایه شرسپ هب خاسپ:  یردگساف  
  تودیج ، الفستت آن رطانس و انتسپ هنایعم  
  دمحم ، وریشک ددغ:  یلداخ ایهاریمیب هالصخ در هالصخ  
  "رتسچنم روهگ روش هب اژریت"  ساورژان شخب در اژریت  

  - ۸۰۳۰ ، مریم ، یتآی آر یپ یس ددیج ایه روش  

  یبتجم ، ندییس(  ادهس انزب هب) داندن ونرامیپ اجسان و هثل ایهاریمیب  
  کابب ، دیاعس ینیب و قلح و وشگ ایهاریمیب ساطل  
  - ۸۰۱۸ ، هانمس ، یانوچق ینیسح" اهاندرم ، للع ، اروریابن: "دندانب ارورابن ردانم و انزن دایب هچآن  

  - ۸۰۳۱ ، نیبم ، یجنگ انآس و ررض یب ، یمکش یاقچ اندرم  

 ونآزم تهج تداشهب وزارت طوست دهش الماع عبنم اساس رب:  ۹۰۸۸ ونسلن انودکک طب یانبم هالصخ  
  - ۸۰۳۹ ، امنهب ، یوتبث...  اریتدس رشذیپ

  موزدهن شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن وزادانن ایهاریمیب  
  - ۸۰۳۸ ، بیبح ، یلیهس ونسلن انودکک هالصخ در هالصخ  

  طییحم ایهاریمیب و اهتیوممسم:  هقیدق ۳ در ساورژان  
 - ۸۰۹۰ ، روسخ ، تین ادقص یرافوگنومس یلپ ، وابخ الالتتاخ صیخشت نوین ایه روش  
 وملع عامج ایه ونآزم ایه تست اب راهمه یکزشپ هایپ وملع یصصخت دروس عرجم بتک دهزیگ:  یاسنش نینج
  داوود ، زیرم یکیکفت ورتص هب هایپ
  دیام ، یایرض هیلک:  یلداخ ایهاریمیب هالصخ در هالصخ  
  - ۸۰۳۱ ، رامهش ، ورانگ وژیاورول هالصخ در هالصخ  
  - ۸۰۰۲ ، دیعس ، یرخفهق یدنم رانای در انودکک هیلع تونشخ  
  - ۸۰۱۳ ، نیرزم ، ازاریب ارهنم یالناص  ۹۰۰۱زنیراب یوممع هایپ وژیولاتپ  
  - ۸۰۹۱ ، راصن ، روشف میس یوممع وژیارول  
  الجآن ، ریپ داننمالس از تبراقم  
   ۸۲۱۹، نیراب ر،لیم داننمالس رایب مالس هذیغت ایمنراه  
  - ۸۰۹۱ ر،فعج ، رییصن نوین یکزشپ در رازی و انیس ناب اراتکتاب و اتظرین  
(  هالغبال جهن و هاحصفال جهن) رگدی یالماس ونتم یضعب و دیجم رآنق در یتنس طب از لمجم یترداشب  

  - ۸۰۰۳ ، یلدعمحم ، یومصعم
  تب درز،انس - ونداوس   ینیالب - هایپ یکزشپ ارآم  
  ر ا،تیونب دوم تراسوی - وژیولیدمیاپ یانبم  
  آ د،ویدی ، رگبنریگ متفه شرایوی - وفنیام ینیالب وژیورولن  
  یکزشپ وملع در قیقحت روش هایپ ولاص  
  - ۸۰۳۰ ، ارض د،نمشدان یکزشپ روان هالصخ در هالصخ  
 ، نریاتک ، اوشیک دروزان بختنم ایه لصف و فیبه توسپ هالصخ:  اندرم و صیخشت:  یتوسپ ایهاریمیب  



۸۰۹۱ -  
  ودمحم ، هارکبم یمریک اه یگتدررف - اه یگتسکش ، دیوپارت در ررتب اتکن  
 ، زادهیلورعن یلیلرجیم دمحم یلع ژاد،ن گنرهس ارض ، زادهیلورعن رباک:  اندگردآورنگ/  یوممع وژیارول  
  - ۸۰۳۸ ، رباک
  - ۸۰۳۳ ، یلع ، یلیاعماس وژیولاتپ هالصخ در هالصخ  
  ۹۰۸۰وزن ساورژان طب هامندرس از ارومت لصف هالصخ و همرجت: ارومت  
  اسبعالمغ ، دمقم یتاب(  یاهگشایآزم ایه کینکت) یلمع وژیولاتمه  
  ۱ شرایوی - ردانم و اننز تداشهب ، ددغ ، کیولابتم ایهاریمیب:  ۹۰۸۰ لیسیس یلداخ طب یانبم  
 ۸۰۹۹ ، ارضیلع روز،یف دواهش رب ینتبم وژیولاتدرم  
  یعمج هتدس عایجف در ادساج تریدیم  
 یعمج عایجف انیانربق ادساج تویه صیخشت در لرپتنای لکروتپ  
 - ۸۰۳۱ ، آرش ، زیریبت ورپیلع اردهاربک و ولاص:  یونانق کیتژن  
   ۹۰۸۰زامیلوی انمزای و ارداریب
  کوژیولنرای ایه اریمیب  
  ینیب یایبزی و یمیرمت ردیکلمع یراحج  
  سکارناوروف یراحج و اه اریمیب  
  - ۸۰۹۸ ، نسحم ، یراقن انودکک در ورتص و ینیب تالالتاخ  
  همجمج دهاعق و تیارب ، وسنیس یراحج  
  ورتص یایبزی یراحج  
  ورتص یمیرمت یراحج  
  الیاسوفلزیاگم یراحج  
  اچ ، ری ، یماشه آی آر ام یساطینغم ددیشت رداریب رویصت یانبم  
  ای امیلوی ، ترانب هری یصیخشت وژیولرادی ولاص  
   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن وارشگ اهگتدس ایهاریمیب  
  یک ، رتراب ، گنیتولتاس رلیم یوشهیب ولاص  
  تیرولتکال و آب ایهریامیب  
   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن کیتژن ایه اریمیب  
  - ۸۲۰۳.  ای سامت ، یولدرئآن  ۹۰۸۰لیسس یلداخ طب یانبم  
  - ۸۰۳۰ ، انرجم ، یولرس ۱۱۱۳ اریترسپ اتداماق اب رانای کریژن ایداروه لامک عرجم  
 نریاتک ، روکب توس آی. آر. ام در رداریربویصت ایه کینکت  
 وژیولزییف - ۸۲۸۲ ، یس ورآرت ، ونتایگ مدوازده شرایوی - ۹۰۸۹ اله و ونتایگ یکزشپ وژیولزییف دهیکچ
  . یکزشپ

 یگرن رویصت ۱۱۱ لامش( اهریتاکب تویه نییعت)اهریتاکب یصیخشت ایمنراه اب یکزشپ وژیولیوبرکیم ساطل  
  - ۸۰۹۳ ، فوسی ا،یک یفجن...  یاسنش ارچق یگرن رویصت ۲۰ ،

  اندرم و صیخشت ، ولاص:  اه تیوممسم  
  . یب نتورست ر،ولم یوماتآن همیمض اب یت یس و آی آر ام در الرمن ایه هتافی  

  موزدهن شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن والرکاسورومن ، وژیورولن ایهاریمیب  
   ۸۲شرایوی۹۰۸۸ - ونسلن وژیولاتروم ، رژیآل/  وژیولونمای ایهاریمیب  
   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن وژیولاتمه ایهاریمیب  



   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن وشگ و مشچ ایهاریمیب  
   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن توسپ ایه اریمیب  
   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن الح دب ودکک ایه اریمیب  
   ۸۲شرایوی - ۹۰۸۸ ونسلن وزادانن ایهاریمیب  
   ۹۰۸۸- اله/  ونتایگ یکزشپ وژیولزییف هالصخ  
  - ۸۰۹۱ ، رفعج ، زدیای سالیاس یتولم و رالیپاس نکاس یت یس ایه کینکت و یانبم  

 ، یاناخآق آن از رییگشیپ ایارهکراه و یایامم ،انمزای و انزن یراحج یصصخت هترش در یکزشپ ورصق  

  - ۸۰۹۱ ، رانامک

  - ۸۲۳۹ ، انین د،لفرانگ هتفه هب هتفه ارداریب  

  - ۸۰۹۲ ، انژگم ، ودیعسم یکشزپداندن القاخ هامندرس  

  - ۸۰۰۸ ، دماح ، انینیسحالمغ یتابدی ارانمیب یوزشآم ایمنراه  

 ، یلیلخ ریام یاصصتاخ ایاهمن -داردانتاس ایاهمن ، یرافوگامم فلتخم ایاهمن در یده تیعوض ایه کینکت  
  - ۸۰۹۳، نریسن

  - ۸۰۹۳ ، نریسن ، یلیلخ ریام انتسپ رطانس صیخشت ایه روش رایس و یرافوگامم  

  - ۸۰۱۸ ، ارضیلع ، ادیآب یلع یوارشگ و یونورمه ایداروه:  یداروی اتاطالع رب روریم  

  - ۸۰۱۸ ، ارضیلع ، ادیآب یلع اه کیت ویب یتآن:  یداروی اتاطالع رب روریم  

  - ۸۰۱۸ ا،رضیل،ع ادیآب یلع یسفنت و یروقع یبلق ایداروه:  یداروی اتاطالع رب روریم  

  یج. آ ، انگ راگ داندن و انده تالمس در هذیغت شقن  

  - ۸۰۳۳ ، ارض د،یمع ینیالب یکزشپداندن در زریل رداربک  

  اردونئل راتدی ،کلیودرمل طرخ رپ ایه یگلامح  
 دیعس ، رییشانهج[  یعیطب ازگ از یاشن وادثح از وزآم رتبع ایهانتداس: ]  دش یایاسنش یرئم ان لاتق  
،۸۰۳۰ -  

  - ۸۲۳۹.  یس ر،تیپ ، تیماس تالمس اتدمخ یالم نیامت در کسری تاشبان  

 اه شالچ و ادازهان مشچ ؛ اعارج ظامن و وادهانخ کزشپ  
 یتیربت و ینیامت اتداماق و اه دانزن انازمس یکزشپ ادرک رایب:  دانزن طب در یونانق یکزشپ ایه وزهآم  
  ورشک
  ارض دمحم ، یزال ارمیب و کزشپ اطبارت نوین یانبم  
 ویلدب سامت ر،ادلس  ۹۰۸۹نمگالن یکزشپ یاسنش نینج  
 - ۸۰۹۱ر،ابج ، یداغ رهق(  وتف یواهگ) ندف وازج دورص و یسوین یواهگ در انکزشپ ایمنراه  
 . وانیک ور،پ کلم ردردمک  
   ۹۰۸۸ونسلن انودکک طب یانبم  
 گنیلهم   ایداروه  
 ، کینرول.  آر امیلر،ویلیم.  ای ینه را،توس.  اله ، زتویآرک   یروان التکشم اندرم در زشیگان هباحصم  

 انفتاس
  رتاسف.  ام و،یآل(  نیائوکک راکک)  راکک
  رتاسف.  ام و،یآل(  نیالکسم و وتیپ)زا موهت وادم  
  رتاسف.  ام ویآل دی. اس.  ال  
  دیرن ، گنیلهم(  هشیش) نیامتفآم تم  
  . دی ، وریرگگ ، هوسب نیروئه و نیرفم  



  ارات ر،وفهولک(  یلفحم وادم رایس و) ازیتساک  
  . ام سامت ،(  یونیاف وادم رایس و) اکریت  

 دیرن ، گنیلهم(  گنب ، فلع ا،وانجاریم)  شیشح  
  مری،م ردارانب هوببح،م حالص   دسقم اعدف دوران یکزشپ روهگ رانواهخ اطراتخ ، رفسمه اطراتخ
 فوس،ی قرون   اداری تالمس نیامت رراتقوم نیوانق  
 ریگانه،ج دیبع   یانسان یونخ ایروهگ  
 یلع رتدک ، ورپانمیلس   یسنج اوزاتجت در رمجهنحص  
  اریسمس رتدک   دنب ایضاع ارش ای هدی نییعت در ون یرشگن
 زفاپن یس ریف وو،جاکس االک،پ لگیاس یج   رمج هنحص یررسوب هنایعم  
  امیلوی رتدک د،ندورل نومیدرنانسکال   اول دلج یارسف - یسیلگان یکزشپ گنرهف
  امیلرویتدک ، دندورل نومین درانسکال(    دیلدوج)  یارسف- یسیلگان یکزشپ گنرهف  
 - ادقص رت،دک رزادهیم - رامهب رت،دک یانهج یاضق   الح رحش نترفگ روش و ینیالب اتنایع،م زتیب ارااربب  
 کنروش یطبق
 ندیرالخف رت،دک ژادن یدسقت(    انودرم صیخشت) اه تیوممسوم ینیالب یاسنش مس  
 مریم ردف کیاد،نرهف رتدک یحاتف   یکزشپ یاسنواژش  

 یکزشپ اتقیقحت زرکم(    اول دلج)  یاسنش بیآس عایش التکش،م ارومت در یونانق یکزشپ یاسنش بیآس
  یونانق
  یلع ور،پانمیلس   اضاع دونیوپ زیغم رگم  
 دیابع- مری،م ریگاخ   یونانق یکزشپ ایهاهگشایآزم هب آن الوارس رداریب هونمن ولراصب روریم  
  مری،م یانگوراسخ

  .ا یج ، لگیس   رمج هنحص یررسوب هیانعم  

  ارانکمه اورضیلع رت،دک یاناهک   یعمج هتدس عایجف در ادساج تریدیم  
  ارضیلع ، یاناهک نیعمرجتم -ا ی،ج لگیس   رمج هنحص یررسوب هیانعم  
  ج یرادل،ب زآدم   یونانق وژیولوپ رتآن  
 رت،دک یراث - رابرجتدک ، یداغ رهق(    وتف یواهگ)  ندف وازج دوروص یسوین یواهگ در انکزشپ ییامنراه  
  اناسس
  . وادج دمحم رت،دک انرییام.  یج یرادلب ز،آدم   یونانق یوژیولروپتآن  

  یهلرالام دمح،م ادیآب فریش - یل،ع ورپانمیلس   اضاع دونیوپ زیغم رگم  
  ارانکمه و ارضیلع رت،دک یاناهک   یعمج عایجف انیانربق ادساج تویه صیخشت در لرپتنای لکروتپ  
  مری،م ریگاخ   یونانق یکزشپ ایهاهگشایآزم هب آن الوارس رداریب هونمن ولاص رب روریم  
  وادج دمحرمت،دک انرییام نیمرجت،م ی،ج یرادلز،بآدام   یونانق ، وژیولروپتآن  
  دمحور،مپانمیلس   اضاع دونیوپ زیغم رگم  
 دمح،م یانگوراسخ دیابع - وادج دمح،م انریی،ام ای ت،ب زدک   یونانق وژیولاکارم،ف یونانق وملع اییدن  
  - نسح

  نسح دمح،م یانگوراسخ دیابع -هومصع،م یاجن   یونانق وژیرولس یاهگشایآزم ایه روش  
  وادج دمح،م انرییام نیعمرجتم - زدک. اس سوریم- زدک. ای تب   یونانق وژیولاکارمف  
  ، نسح دمح،م یانگوراسخ دیابع   لصفم یترکح هندام شجنس  
  وادج دمح،م انرییام نیعمرجتم. ای ت،ب زدک   یونانق وژیاکارمف ، یونانق وملع اییدن  
  نسح دمحم ، یانگوراسخ دیابع -هومصع،م یاجن -ا،آری ازیجح   یونانق وژیرول،س یاهگشایآزم ایهروش  



  رامه،ب راد دیمص   ینیوب قلح ، وشگ ایه بیآس در یونانق یکزشپ یابارزی ولاص  
  ا،آری ازیجح- ا،آری یایرض   یونانق یاسنش مس اهگشایآزم ایهروش  
  نسح دمح،م یانگوراسخ دیابع ، لکای،م رومکش   ارومت در یونانق یکزشپ یاسنش بیآس  
  رامهراد،ب دیمص   ینیوب قلح وشگ ایه بیآس در یونانق یکزشپ یابرزیا ولاص  
  نسح دمحم ، یانگوراسخ دیابع   لصفم یترکح هندام شجنس  
  اآری ، یایرض   یونانق یاسنش مس اهگشایآزم ایه روش  
  نسح دمح،م یانگوراسخ دیابع   لصفم یترکح هندام شجنس  
  االکپ ، واکس - ا یج. لکیس   رمج هنحص یررسوب هنایعم  
  . ج لکای،م رومکش(    اول دلج)  اسنش بیآس عایش التکشم ارومدرت یونانق یکزشپ یاسنش بیآس  

  اآری ، ایرض   یونانق یاسنش مس اهگشایآزم ایه روش  
 رامه،ب راد دیمص   ینیوب قلح وشگ ایه بیآس در یونانق یکزشپ یابارزی ولاص  
 وریاول انورگم   وادثح وعقو از سپ انیانربق ادساج هب یدگیرس  
      یکزشپ در الماس ایهاهدگدی ارنیمس نیدوم ایارهتفوگ االتقم هوممجم  

 رت،دک یرزاق ودعسم دیس رتدک   رانای یالماس وریهمج تالمس ظامن روی شیپ ایه قاوافه شالاچاوردهتدس
  ورپ اارساپرضیلع
 رت،دک یرزاق ودعسم دیس رتدک   رانای یالماس وریهمج تالمس ظامن روی شیپ ایه قاوافه شالاچاوردهتدس  
  ورپ اارساپرضیلع
  نیسح دیس رت،دک ومصعم یاحتف   یکزشپ در الماس ایاهدگی،د شایمه نیومس ایارهتفوگ االتقم هوعمجم  
  نیسح رت،دک یماتح(    ارمهچ دلج) یکزشپ ایه هرفح تالمس اوه اریمیب دیدیپ ازوب دیدیوپن  
 آرش ، زیریبت ورپیلع   اردهاربوک ول،اص یونانق کیتژن  

  یلدعمح،م ینیسح   یالماس یانبم رب ینتبم اریترسپ در الق،اخ رهگنک نیاول
 تاراسخ ، یاتبن یدگ،زن زیغم رگم ، اضق و طب ریراسس شایمه نیومس ژهوی ، اضق طب یاسنش ذاخم  
 هاطم،ف یانراهف ریتاسم سرگ،ن زادهیلع   هدی رب ازادم
  یل،ع یعبرف   رانای وققح در داوری اتیلک
  یلنتاس ز،نیراب   یوممع وژیولاتپ ولاص  
  - ،نسح ا،هدیمحم   یذائغ وادم و هذیغت ولاص  

  نسح ا،هدیمحم   یکزشپ روهگ انویجشدان رایب: یذایغ وادم و هذیغت ولاص  
  دت ،سیومل   یاسنرشزه ولاص  
  رتوی وریب ،اسدوگ   اریترسپ رب عامج یرشگن ار،میب از تبراقم ولاص  
  موزدهن اپچ -. زامیلوی انمزای و ارداریب  
  موزدهن اپچ ، ۸۲۲۱ واکن انزن ایهاریمیب  
  ای اردچری ، نرمب  ۸۲۲۰ونسلن انودکک طب دهیکچ  
  وزادانن ایهاریمیب:  ۸۲۲۱ ونسلن انودکک طب  
  انمدر و صیخشت ایمنراه:  الاطف طب  
  م دونمری و،روس انودکک یلمع طب  
  ارضیلع ، ورپاسبع الاطف طب ایهساورژان  
 (  کیاتمش لکش ۱۳ و کیرافوگرادی رویصت ۱۳۱ اممضان هب)  ینیالب وژیولرادی صیخشت ولاص  
  پیلیف ، نیارتم ای هتسه یکزشپ ینیالب رداربک  
  راصن ، یتیگ یاینیب اهگتدس وژیولاتوپزییف و یعیطب وژیولزییف  
  یکزشپ القاخ ابب در یلائرس  



  یکزشپ خاریت از ریصتخم اممضان هب یکزشپ القاخ  
 اهم دنفاس د،هشم یکزشپ وملع اهگشدان در دهش زاررگب یکزشپ در الماس ایهاهدگدی ارنیمس االتقم هعومجم  

۸۰۱۱   
  داویج ، یرانتاش طب لامک دوره:  رانای در یکزشپ عامج ابتک  
  مزدهیس اپچ-. ونساریه یلداخ طب ولاص دهیکچ  
  راویفص اریجم و دبک ایهاریمیب  
  ونساریه هیلک ایهاریمیب  
  لیام ، واگانت تیماس وژیاورول  
  و رتراب ر،رایش ازب و دیاس و تیرولتکال و آب الالتتاخ  
  وشرانهم ، یاهشتدول وژیاورول ایهساورژان  
   ۸۲۱۲- زوارتش یراحج ولاص  
 (  ۸۲۲۹ ظرن ددیجت)  وارشگ اهگتدس ایهاریمیب  
  کیولابتم ایهاریمیب و زری درون ددغ ایهاریمیب:  لیسیس طب یانبم  
  ونئل ،روفیپاس روفیپاس انمزای و انزن ینیالب وژیولنریدوکآن  
   ۸۰۱۱انآب۰-۱ ، رانهور،تشک لس هاالنس وموزیپمس ایه سرانفنک از ایدهزیگ  
  ا،رض یتروسم وشگ ایهاریمیب  
  یج.،آ ارانم یرافوگررادیاویصوت یگرن ساطل اب راهمه دنرروگس و ینی،ب قل،ح وشگ ایهاریمیب وزشآم  
  ادقدصمح،م وش رهف یکزشپ مشچ یانبم  
  دیم،ح وروزین ۰ اپچ-. مشچ ایهاریمیب انودرم یلاص راتظاهت  
  ۸۰۱۲اهرمهم۹۹-۹۱ ز،ریب،ت نیاول انودکک یکزشپ مشچ رهگنک  
  تونفع و مشچ وردم در یارابف انتارسمیب هاالنس ارنیمس  
  آن ایهاریمیب و یدسع وردم در یارابف انتارسمیب یکزشپ مشچ هاالنس ارنیمس  
  پیلیف ، کورت یراحج در هنت یوماتآن  
  یل،ع یرانهت ینیسح یوماتآن  
  ادرضیمح ، ورپ باسمطه یتست وابج و والس ۱۱۰ لامش یکزشپ یوماتآن  
  اردچری ، لسان ینیالب یوماتآن  
  ریگ یوماتآن یاسنش هچیاهم  
  نیوجی ، دوال رانب بلق ای هچدری ایهاریمیب  
  نیوجی ، دوال رانب االنسزرگب و الاطف در روقع و بلق ادرزادیم ایهاریمیب  
  زمیج ، درانسکال بلق خاسپ و شرسپ۸۰۰۰  
  لیاعمسا ،یبائص   راندرای یلگان ایهاریمیب  
  یسیلگان - یارسف ، یارسف - یسیلگان:  هتسواب ایه هنیزم و یاسنشروان هامن واژه  
  لدی ، سویدی راموگاردیروکتکال قیدق و عریس ریسفت ساطل  
  روقع و بلق یاهاریمیب:  ونساریه یلداخ طب ولاص  
    ۸ ونخ ارشف اریمیب ریراسس ارنیمس  
  یج رامرتب ، گزوناتک گزوناتک وژیولاکارمف  
      االنسزرگب و الاطف در روقع و بلق ادرزادیم ایهاریمیب  
  دیوح ، ادیآب نیع اهاریمیب یداروی اندرم اممضانب رانای کریژن ایداروه  
  سنارکه اردجری ، ارمف یداروی ایهلداخت ایمنراه  
  الل،ج یاناشک ویطفصم رنق یکزشپ هلئسم دارو  



  - ،زیرم ،رناتک[   زنیراب] اهاریمیب یتاخنشبیآس هایپ  

  ادقژاد،صن داناویج(  رگدیکی اب اریازگاسن و داریایاپن) یقزریت ایداروه رفصم ایمنراه  
  ادقژاد،صن داناویج(  گنیدوپ) ورزش در اداروه ازجم ریغ رداربک  
  اداروه یوممع و یارتجت رادفتم یاماس(: کریژن طرح) رانای یداروی نوین طرح  
  یلدعم،اح یدانمه ویوسم رویسخ یتدرسنت ایداروه ایمنراه  
  دم،اح ازس تیچ ایمنره رانای کریژن ایداروه ایمنراه  
  انرای یداروی وملع و ازیداروس ریراسس رهگنک  
  یج درالز،جگریب یردهیش و ارداریب دوران در آن از یاشن طراتاوخداروه  
  ادقص ، نیبم دیآون اناهیگ ورلف:  رانای ایه ینترس  
  ب. ی،ج ورناربه اناهیگ یاییمیش هزیجت نوین ایهروش  
  ومکوادم: ردوسف شخپ ترکش کریژن ایداروه  
  نمه،ب انیائفش رطانس ایهساورژان  
 .ج انری،ب روتپ یکینیلک صیخشت رب ای هدمقم  
  ،ه انیفوسی یابختان ایداروه ایمنراه ساطل  
  ورصن،م( هانب) ای زهمح لمع اطاق در ارک هیاول ولاص  
  دی اردچ،ری یتکیل یراحج سیساپنیس  
  یج اریگ د،نوی یراحج ایهروش ولاص  
 (  ۸۲۲۹اپچ) زوارتش یراحج ولاص  
   ۸۲۲۹زواتش یراحج ولاص  
  اه قتف و وانتری،پراسکان،پ راویفص اریجد،مبک: ۸۲۲۹ زوارتش یراحج ولاص  
 ( ۸۲۱۲)زوارتش یراحج ولاص  
  رجج.،اچ تیورکب  ۸۲۲۱تیورکب یراحج ولاص  
  زوارتش یراحج ولاص دهیکچ  
  زوارتش یراحج ولاص یایودآزمخ  
  ۸۲۲۹زوارتش یراحج  
  دم،ص یایضق اه تیوللعم  
  اسبع ، ورکش وژیولاتپ  
 ینیالب یکزشپروان- اریترف وملع:ادوکس - الناپک یکزشپروان هالصخ  
  دساق ، یدواچ ومد اپچ.  یکزشراپی،پیایام،م اریترسپ انویجشدان رایب یوممع یاسنشروان  
  دوی،دینسمراهبای ریفیک یاسنشروان  
  ،آن ازیتاسآن یایآزم روان  
  ال اردچ،ریرابتاس ابصاع ایهاریمیب در یروان هنایعم  
 اساس رب یروان ایهاریمیب دینب هقطب همیمض هب(ودکک یروان یاسنش بیآس)ودکک یرضم یاسنشروان  

DSM-111 و .DSM-111-R نیسآزاد،ح ۰ اپچ 
  ادرهب ، دیرنه یملاع دینب هتسکش و دیوپارت ولاص  
  وردراوفک انج ، زآدام مده ظرن ددیجت. زآدام دیوپارت ولاص  
  وردرافک ان،ج زآدام  ۸۲۲۹مده ظرن ددیجت.  اه یگتسکش لواص  
  دمحم یلع ر،یم( نتم) اهیگتدررف و اهیگتسکش  
  دمحم یلر،عیم( نتم همیمض ساطل) اهیگتدررف و اهیگتسکش  
  دالرون ، ری کم دیوپارت در ینیالب اتنایعم  



  وش،داری یانمیلس ارمهچ اپچ.  ابصاع و زغم ایهاریمیب  
  ابصاع و زغم ایهاریمیب( :  ۸۲۲۹مزدهیس شرایوی) ونساریه یلداخ طب ولاص  
  ابصاع و زغم یاهاریمیب: ۸۲۲۸ونساریه یلداخ طب ولاص  
  رباک ، زاده طانلس التضع و ابصاع و زغم ایهاریمیب  
  ابصاع و زغم ایهاریمیب: لیسیس طب یانبم  
  یروقع زیغم ایهاریمیب  
  میراهاب دمحم ، دیاوح یرافوگالفسروآنتکال  
  ادقص ، ابص ابصاع ایهاریمیب  
  یک رت،راب گنیتولتاس یوشهیب هایپ ولاص  
  ونج ، رایویک هایپ یاسنش تافب  
  وانختاس ایهاریمیب و دنبمه تافب ایهاریمیب: لیسیس طب یانبم  
  ارض دری،فینیسح ینمودایخ و یمسیاتروم ایهاریمیب وژیلوزییوفاتپ  
  یاورل،ب اسردوگیت اریترسپ رب عامج یرشگن:  ارمیب از تبراقم ولاص  
  آن یداروی اندرم و انودکک ایهاریمیب: ورشک وزیآم ازب دوره نیمتشه ایهیراننخس هوعمجم  
  اه تیرولتکال و آب الالتتاخ و هیلک ایهاریمیب: ۸۲۲۱ونسلن انودکک طب  
  الاطف ونخ ایهاریمیب:ونسلن طب  
  رینه ، وندسویدی(  ونخ القتان طب و وژیولاتموهونمای:) ۸۲۲۱وژیولاتمه  
  ارض ، ویضرتم رییگ شیپ و ان،درم صیخشت: ادرم و نینج نیب یونخ ایهاریازگاسن  
  آن ایه رآوردهف و ونخ القتان وموزیپمس  
  ارتارگم ، ونسپامت ونسپامت و ونسپامت یکزشپ در کیتژن  
  میراه،اب زدیی یولکولم کیتژن یانبم  
  یکزشپ یاسنش ارچق  
  دونریف ، زاده کلم یوممع وژیولیروبکیم  
  ۸۲۲۹اپچ ونساریه یروسوی ایهاریمیب  
      ینوانق یکزشپ کیرونتکال هانخابتک  
  لیاعم،اس یبائص الریتاکب ایهاریمیب: رانای در یونفع ایهاریمیب  
  دم،اح اهنپ انمیلس روان ابص،اعیونفع:یوعوضم یایودآزمخ  
  هلیمج ، وروزین یانتارسمیب ایهتونفع  
  اه تیوممسم:اهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت  
  زکریهک - دیه،م یاللج ودکک یاسنشروان  
  ل انرم،نانم یآدم اریازگس ولاص:  یاسنشروان ولاص  
  نیسحالم،غ یاینث یتعنص یاسنش مس  
  اچ ونتنیل،ک سنیت تیوممسم یاییمیش صیخشت:یاسنش رزه  
  د،ت سیومل یاسنش رزه ولاص  
  دیشه،م ارشاف  آن اندرم ایهراه و یداروی ایه تیوممسم  
  یل،ع ورین آن از یاشن ایهبیآس اندرم و رییگشیپ و یاییمیش گنج  
   ورشک ازجم وممس ترسهف  
  نرمهب   ونسلن انودکک طب دهیکچ  
   یونانق یکزشپروان  
  رزرام،ف ودرزیگ یونانق یکزشپ  



  دم،ص یایقض یونانق یکزشپ  
  دم،ص یایضق یونانق یکزشپ وژیولاترمت  
  نس،حیقیوفت یونانق یکزشپ دهزیرگب  
  نس،حیقیوفت یونانق یکزشپ زوهج  
  یج دوی،دی یگ(۸۲۱۲) سوتن رچکل  
  نیسدحمح،مبادی یونانق یکزشپ  
  گنوشه ، یماسی دیرش تاینج و رگم: ارک طب و یونانق یکزشپ  
  یونانق یکزشوپ یکزشپهب وطربم نیوانق و رراتقم رب روریم  
  گنوشه ، یماسی دیرش یابی رمج و تویه نییعت  
  ودعس،م رمخ تویه  
      یونانق یکزشپ اتنایعم ثاحبم هلسلس  
 دمح،م یهدالبع رییگشیپ و ان،درمصیخشت: شک تآف لوامع اب تیوممسم  
  گنوشه ،ادیآب کوشک اه نرپت و دیروئتاس اتبیرکت:یداروئ یمیش  
 و. ،دارکپ( یارجخ اتبیرکت یمیوشیب) یاییمیش وادم و اداروه مسیولابتم  
  انگریت یکزشپ وژیولریتاکب یاهگشایآزم ایهروش  
  ،وسواک نروغ شایآزم  
  یذایغ وادم دهننک ودهآل لوامع رانای یذایغ عاینص یلم رهگنک نیمتفه االتقم هوعمجم  
  س تودیج ر،ازنم   وژیولیدمیاپ رب دیدرآم  
  ( ادیآب رتصن) دیه،مبائص یکوژیولیب رییگ هونمن و یاهگشایآزم اتدمقم  

  .د،آیاروله ، الناپک یوانوجن و یودکک دوران اریترف و یروان الالتتاخ  

  نیکالس ورتص و کف و انده یراحج  
  آر ویل،دب یل دسلیت انده ایهاریمیب اندرم و صیخشت  
  ج و،ردلان انودکک یکزشپداندن یانبم  
  اچ دویل،لتیماس رایت و تیماس وژیولیزیوفاتپ:هذیغت و مسیولابتم وژیولزییوفاتپ یانبم  
  وسالب دل ورتص و کف ایه یگتسکش  
  دی یر،تتاسف یسودنارت در اندرم و صیخشت ولاص  
  ADA وردب عامج ایهونآزم بختنم واالتس هوعمجم  

  یت نفت،اس سیونس ینیالب یکزشپداندن در خاسپ و شرسپ۸۰۰۰ +۸۸۰  

  ودعس،م یاللاج داندن دونب ارانمیب اندرم  
  ودعس،م قطلم یالحف سکیتدودونان ایهرورتض یبیج ایمنراه  
  توسپ ایهاریمیب  
  نو،کاتمیاشه توسپ مائمض ایورهومت  
 توسپ ایهاریمیب وزیازآمب رهگنک االتقم هالصخ  
 یق،ت ازیقفق یایاموم اریترسپ رایب: وژیولاکارمف ایمنراه  
 زامیلوی انمزای و ارداریب  
  بلق یمسیاتروم ایهریامیب انودرم صیخش،ت رییگشیپ
      اردگلیه یاسنشروان هنیزم  
 نومین درانسکال امیلد،ویندورل(  یکزشپ هامن واژه) یبیج یارسف - یسیلگان یکزشپ گنرهف  

  . ام ویات،م ریگ انمزای طب



  نیلولل.ز،دونج انزن ایهاریمیب  
  . ال یلنتز،اسنیراب زنیراب یوممع وژیولاتپ ولاص  

  لیسس طب یانبم  
  هلدال،اس یائبتجم انودکک طب  
  لیاعم،اس یبائص رانای در یلگان ایهاریمیب  
  .ک ،ادوارد لارکم(  یکزشپ یاسنش لگان ساطل همیمض هب) یکزشپ یاسنش لگان  

  .آی.،وی واسینریس انودرم صیخشت: مکش ادح ایهاریمیب  

  دونری،ف زیزیع یلداخ حرشتم ددغ وژیولزییف  
 گنوشه ، دیمتعم اه کیوتیب یتآن رداربک و تاخنش  
   ۸۲۲۱واکن انزن ایهاریمیب
  مریکدالبد،عنژومپ اهتیوممسم انودرم صیخشت  
  ادقدصمح،م انحرج یکزشپ یاسنش تافب ای هایپ یانسان یاسنش تافب  
  . دی دوی،دی ده(  ۸۲۲۹متشه شرایوی) ردنروگس ینیوب قلح و وشگ  
  . اس اردچ،ری لناس یکزشپ انویجشدان رایب ردنروگس ینیالب یوماتآن  
  رامه،ب یهال هنت یوماتآن  
  دوررافک انز،جآدام دیوپاوارتهیگتسکش ولاص  
  رامه،ب یهال یوماتآن  
  رامه،ب یهال(  انسان دنب) یاسنش وانختاس  
  ر ، وله لگیب وژیولیدمیاپ یانبم  
  ام وان،ای ترویتروی وژیولونمای  
  هلال لض،ف انیورچت اریگن ورتپ ایهکینکت  
  گنیدان رت،راب سپدری یوشهیب رب ای هدمقم  
  یج رت،راب نراگف دیوری یوممع یوشهیب ولاص  
  ت،ب درزانس ونداوس ینیالب - هایپ: یکزشپ ارآم  
  هیوان،رض یحالص یبلق ایه یمیآرت اندرم و تاخنش  
  یب سام،ت فیبه Habif ۹۹۱۰ ، فیبه توسپ ایهاریمیب اندرم و صیخشت  
  رپل،گ ارشاف راد ولوئآل دهزائ و اهداندن کیاترومت اتدمص  
  دسقم رعش نوازیم اب یکزشپ ورام اقطبان ریراسس رهگنک نیاول االتقم هوعمجم  
  داروله ، راونب هایپ وملع عامج اتانحتام یاسنش لگان واالتس همیمض راهمه هب: یکزشپ یاسنش لگان  
  ا،رض ویبن درص یالنضع ایهاریمیب و ابصاع یاسنش بآس  
  دم،اح رازییش وروربب اه درمنس گنرهف  
  یک رت،راب گنیتولتاس راهمه ایهاریمیب و یوشهیب وکب دنه  
  ادیه ، یوانرض تلکاس وژیولاترومت  
  ینیب و قل،ح وشگ ایهاریمیب اندرم ایه وهیش:اهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت  
 بیرکت یاندرم ایهروش رایس اب اآی ؟ تاس طرخ یب اد؟آینک یم لمع هونگچ ؟ تسیچ یاتوپیامه ، یاتوپیامه  
  الور،آنک ؟ ودش یم
  ای دوی،دی رگبنریگ( ۸۲۲۰،۸۲۲۱، ۹اپچ) ینیالب وژیورولن  
  زروی،پ زاداکپ ینیالب وژیرولس ایهشایآزم ریسفت و ولاص  
 یاهگشایآزم ایهروش کمک هب اهاریمیب ینیالب رییگیپ و صیخشت: ونخ القتان طب و ادقع،ان یاسنش ونخ  



  وندسویدی رینه
  دیعراد،س C.T.Scan. و ادهس یرافوگرادی در مکش ریویصت یوماتآن  
  میراه،اب یانیدقص یانتارسمیب ایداردهانتاس و یاندرم و یتداشهب ایه تبراقم یابارزی  
 دوی،دی لوبین هتسابو وملع و یکزشپ وزشآم در نوین ایهروش  
  یاندرم یتداشهب التضعم لح رایب یاتقیقحت ایهطرح هیهت وهیش: یتداشهب ایهمتسیس در قیقحت
 ایریزک نب دمحم اتوف رنق نیمدوازده زاآغ تباسنم هب: رانای و الماس در یکزشپ خاریت یللمال نیب رهگنک  

 الماس در اهانتارسمیب خاریت رازی
  انود،جلکم یکزییف اتنایعم ولاص  
  زوارتش یراحج ولاص  
  رفع،ج یوئکاس یرجف یکزشپ مشچ وژیولاکارمف  
 واد،ج شخوربن آن انودرم لکال هب ادیتاع  
  واد،ج شخوربن یکزشپ وروان یلداخ هحرشتم ددغ ایهاریمیب
 ورثم،طه نروزیف یراحج الماع در وارضع اندرم و رییگشیپ  
 لیسس طب یانبم  
  گنج از یاشن یوروان یبصع وارضع یسررب وموزیپمس االتقم هالصخ
   ۸۰۹۸اهم دنفاس۸۸-۸۹ ، رانهت. یاینت،روان کیاتوموسکیسپ لائسم یررسب رایب وموزیپمس  
 رانای و الماس در یکزشپ خاریت یللمال نیب رهگنک االتقم هوعمجم  
  دماح ، اهنداورپ یکزشپ دارکم تریدیم  
  آ وریرگ،گ دوالای نتگنواش یطب ایهاندرم  
  اردرنب انج ، رینه ینیالب یمیش  
  ریاردش ، یارض یسپل یاپ یاندرم دارو در ازهت ایهاهدگدی یررسب  
   ۸۲۱۱ونسلن همرجت یمسیلوگپیه و تابدی ، ددغ ایهاریمیب  
  وارشگ اهگتدس ایهاریمیب: ونساریه یلداخ طب ولاص  
  ریواگ ایهاریمیب وعیش انزم در باسنم ینمای اتداماق  
  یتداشهب اتعطالم در هونمن مجح نییعت  
  ادرضم،اح دنم رههب یصیخشت وژیولریتاکب در یاهگشایآزم ایهروش  
  هلیمج ،وروزین   یانتارسمیب ایه تونفع  
 ارض دم،اح دنم رههب اهریتاکوبکایم تویه نییعت و ازیداسج تهج یاهگشایآزم ایهروش  
 رزرام،ف ودرزیگ یرعش نوازیم اب اتدی قطابت و ارتسخ و ارش  

  رامه،ش زاده نیام رانای رماح الله یواردات ایداروه ینیالب رداربک و اتاطالع
  داررنب ، تاین یونانق وژیولاتپ  
  اسومت دویر،دیالمپ ردیاربک یمیوشیب رب ای هدمقم  
  اسومت دویر،دیالمپ اتیح یولکولم طقنم:یمیوشیب  
 اریترس،پ یاهگشایآزم ومل،ع یکزشپ روهگ ایه هترش انویجشدان رایب:  یکزشپ یمیش در یاتدمقم ایهروش  
 لیاعم،اس یونآخ یملع یایامم و
  یکزشپ نوین یکیرونتکال ویآرش:  انهج یکزشپ ایهالژورن نریرتبتعم از دهزیرگب ای هوعمجم  
 ارازی،م ابنب انیرفاش یونانق یکزشپ اتروریض  
 رداده،م یلیاعماس  ۸۲۲۸ونساریه یلداخ طب یانبم:  طییحم وادثح و اهتیوممسم  
  یلعالم،غ دیمحورمپ یکزشپ القاالخ ملع و یونانق یکزشپ  
 اسب،ع یلیصحت ( یکزشپ ایهانتداس هوعمجم) اناینآش درد  



 ،ادوارد راونب یالماس طب  
 س تودیر،جازنم وژیولیدمیاپ ولاص  
  مرجت،م وش،داری یاظمک(  ۸۲۱۱تیماس) یوممع وژیاورول دهزیرگب
  ودعس،م ورپ یلع ازب و دیاس ادلعت و ونخ ایازهگ ینیالب رداربک  
 نفت،اس یابتوس اندرم و یزایاریمیب:  ارومت  

  دمح،م ورین مشتحم T.N.M (Tumor Node Metastasis) اهرطانس دینب هقطب ساطل

 ودمح،م ادیآب روزیف یقیرش یمشچ لداخ ایزهنل نتذاشارگک اب درواریم آب یراحج در ولحت  
  یافک اتحیوضت اب دنب اطعقم اممت از یت یس  
  اسب،ع یویلگیب اآق آزاری ودکک
  وررلپساک وژیولتسیه(  یپ -۸۰۱) یاسنش تافب  
  ،یقدتمحم اد،آس   کیتژن یانبم  
  میراهاب ،زدیی   یولکولم کیتژن یانبم  
 لائسم لح یگونگچ ؛ یائیمیوشیب اتباسحم  
  دمص ،یائضق   یشخبوانت ،رییگشیپ ،یاسنشببس: اهتیوللعم  
  رمج هنحص یررسب یوزشآم دنتسم  
  دونریف ،زادهکلم یوممع وژیولیروبکیم 

  یاندرم مرژی  
    ۹۰۰۰ ونساریه یلداخ طب ولاص  
  انسان دنب یوماتآن ورادی  
   دی یس ۰ رب لمتشم(:  دیعب هس) یوماتآن اتاطالع کانب  
  ۹۰۰۸ مجنپ تراسوی لیسس یلداخ طب یانبم
  نیامجنب ، ادوکس  ۹۰۰۸ادوکس و الناپک یکزشپروان دهیکچ  
  یونتآن دروله ر،ارپه رارپه یونتآن دروله( ۹۰۰۰)  ۹۳تراسر،ویارپه یمیوشیب  
  مانخ اج،ت ینومم یاهیگ ایه ارهصع  
  ،وی یال،س نرادم ونخ القتان وطب ونخ کانب هامنسدر  
  لکای،م یقدون ابصزواعغم ایهاریمیب  
  یلدعمحدمی،س ای هندیم یسنج یواناتن ایه ازهت  
  رغاص یل،ع یاقتشم نوین یکزشپ یمیوشیب  
  ادرضمح،م یزارع انده اطخم هتسرجب اتعایض یراقتاف صیخشت  
 انحرج دانودن انده ایهاریمیب داول،ج یاسنش بی،آس یاسنش نین،ج یاسنش تاف،ب دانودن انده ساطل  
  ادقدصمح،م
  دیج،م یرابظه ادهس انزب هب زغم نکاس یت یس  
  لیلدر،جص اندرم وطرح صیخشت  
  تف،ع یرفب ونخ وژیولاتوپزییوف وژیولزییف  
  یلدعمح،م دیبیم یامام یوممع حریشت یوماتآن  
  انویو،ویونوگسریگ یورزش ایهیدگدی بیآس  
  النوآ،ایاشی همه رایب یکزشپ ایهتوریف  
  یت وارتتر،اسواک یوممع یاسنش روبکیم  
  ارن،ک پریپ اندگش هجنکش یراپوتزییف هایپ ولاص  
  ودعس،م قطلم یالحف کلپ یایبزی یراحج  



  لویر،نکه انموزای انزن ایهاریمیب ولاص  
  هلیم،ج وروزین زااریمیب ایهریتاکب  
  یت. یز،پلالس ینیالب یمیوشیدرب کیولابتم یطب صیخشت ایهشایآزم  
  ادقدصمح،م انحرج(  ساطل - یاصصتاخ - یوممع) یکزشپ لامک یاسنش بیآس  
  هلال بیب،ح انشاف لگ یاهگشایآزم ایه وروش ونخ ادقعان یانبم  
  نس،ح ورانپ مظیع یاسنش بیآس در یاصصتاخ زییآم گرن نوف ولاص  
 نیتسری،ک انگ یاسنش لصفوم یاسنش وانختاس  
  ۹۰۰۸لیسس یلداخ طب یانبم دیلج کی لامک همرجت  
   ۹۰۰۸لیسس یلداخ طب یانبم  
  رتبر،آلجنینل رجنینل یمیوشیب ولاص  
  ادقاد،صژن داناویج ینیالب یداروی اتاطالع  
  ورفل ،یک یاهگشایآزم و یصیخشت ایهشایآزم  
  ارریهش ور،پ یلداخ ایهاریمیب  
  سریات،پیلیه متوریگال روش اب عایش ایهاریمیب صیخشت  
  نیلتک ،اناهم راوسکهذیغت ولاص  
  ۸۲۲۹سویدهینیب و قلح و وشگ گرانتسآرم وژیولرادی  
  رانام،کدیماح یایاموم انزن  
  یصیخشت ایهروش و یاهگشایآزم اتعطالم  
  هقدیص ،زاده طوشنح ینینج الالتتاخ اب راهمه ایه یگلامح اداره و صیخشت  
  رانگودی...اتکاس۰ آر زمیج شرایوی ۸۲۲۲ ورثفدن یایامم و انزن ایهاریمیب هالصخ  
 یال ۱۸دنفاس انمزای و انزنPretest, NMS. واالتس اممضان هب ارییتدس -یرنتان رهپ واالتس هوعمجم  

  رغاص دی،سانیاتادس  ۱۱ورریهش
  ونرتب سک،جواالش یاهگشایآزم ایهتست ینیالب ریسفت  
 عابنم اساس رب یکیکفت ایهشرسپ هب یحریشت ایهخاسپ هوعمجم:ورثفدن ابتک اساس رب: انمزای و انزن  

  دهردآورن،گ از،طنبادی یمیراهاب...  تداشهب وزارت طوست دهش الماع
  رب،اکهسمخ لمع اقات در یراحج و یوشهیب ولاص  
  ورج،جاساکدان طرخ رپ یگلامح  
  مرجتم ودهردآورنا،گدرضیم،حدیاح وژیولاتروم  
  مرجتم و ، -۸۰۳۰د،یشهور،مپانآری سفنت  
 وزارت طوست دهش الماع عابنم اساس رب یکیکفت ایهشرسپ هب یحریشت ایهخاسپ هوعمجم:انمزای و انزن  
  دهردآورنا،گتآزی ،ودانمحم... تداشهب
  ۸۲۹۱ارد،رنب ان،جرینه ادرار یاهگشایآزم ولاص  
  ۸۲۹۰،امیلوی ،ونسلوی یوشهیب و ولمعم ریغ ایهتیوممسم  
  ۸۰۹۸از،نهش یب ی،ب یالع یسپالم،اک یسپالماک رهپ: یگلامح در ونخ ارشف شزایاف  
  انورژوا،جب یایامم در یاساس ایهخاسپ و شرسپ  
 ۸۰۹۱، وزان،س ویانث یلمع و ینیالب وژیولاتمه  
  ۸۲۰۱، امیلرویتس،ل ترکب ترکب انده ایهاریمیب  
  یتسزی ایهانارودرمتز،رفغم  
  بلق هنایعم  
  مرجتوم دهردآورن،گیلور،عپ ریطب یتالمس و اریمیب امای در بلق ارهب در یایهینتسدان  



 االتوناک،ش وبدی یاعمتاج ایزایم از نیرومحم یروان تالمس لائسم  
  رت،راب گنیتولتاس راهمه ایه اریمیوب یوشهیب  
  دهردآورنگ -۸۰۹۱ ا،درضیماء،حقس یصیخشت ایه رآوردهف و یاهگشایآزم زاتیهجت عامج ابتک  
  ۸۰۹۹، دیه،م دییهش یمریک یاهگشایآزم طب در یفیک رلتناروک،آم یاضری  
  ۸۲۳۰، ترر،رابه ینیالب یاهگشایآزم وملرعب روریم  
    نسدحمحژاد،من یمریک یارث ایهاریمیب و یانسان کیتژن ولاص  
  یطب صیخشت ایه اهگشایآزم در تیفیک رلتنک
 یواسونموایرادی  
 ، ندیال المج ، یمیقتسم یانسان یاسنش دبالک  
 روقع و بلق ایهاریمیب:  ونساریه یلداخ طب ولاص  

  لکایم ، نیولری یایامم و انزن ایه اریمیب ینیالب ایمنراه

 ,Simkin ۸۲۰۱ ، ینپ ، نیکمیس تخس انمزای اندرم و رییگشیپ رایب هیاول اتداماق:  انمزای ترفشیپ  
penny  

   ۸۰۰۲، دمحم ، وروزین اریترسپ ردکروی اب نوین و ادهس ایهروش هب ونخ ایازهرگیسفت  
  نس،ح شخب اجت یوممع یاسنش ریتاکب
  ینار،ویومک(  یاصصتاخ)هایپ یاسنش بیآس  
  ج. ،اچ کنیسآی تیصخوش رمج  
 وژیولاکارمف دهی.رگب: یلداخ طب وژیولاکارمف  یک. ،اس یدوب(  یتوپیومه یاسنداروش)اکدیامریتم  
  ایولج ری،م کسایم اتکنیپیل

  ادرضمح،م ادیدآبمحم لائسوم وریئت: کیتژن ایمنراه  
  زامیلوی انموزای ارداریب  
  د،اچالر،رونزی نوی ینیالب هذیغت رب روریم  
  اانمش،الک دراناناچرام تداشهب وزشآم  
  ام،ت وتیال یکزشپ وژیولیروبکیم هتسرجب اتکن  
  یس ارد،چز،رینیکنج یکزشپ ایهتوریف در یرافوگاردیروکتکال راتییغت ریسفت  
  اداهوبا،شیآه نتگنواش یلداخ طب ایهاندرم  
  ریپ ر،راج تیماس انکزشپ رایب ترنتنای  
  ۸۲۰۸ ارد،چری ،نرمب  ۹۰۰۰ونسلن انودکک طب  
  رامرت،بگزوناتک گزوناتک ینیالب و هایپ وژیولاکارمف: لامک همرجت  
  ۸۰۹۱،نسحم ،وزادین دیس وژیولیدمیاپ ولاص و اتیلک  
  ۸۰۹۱،رانامک ،دیماح یاتیح ارآم WHO وژیولیدمیاپ  
  امراهگ لکایدر،ملگ دوم شرای،وی۸۲۲۲ وردفسآک یکزشپروان  
  امیلوی ،گونانگ ۹۰۰۸گونانگ امیلوی یکزشپ وژیولزییف رب روریم  
  ۸۲۹۰ر،تیپ ،گرانتسآرم یصیخشت رداریربویصت و وژیولرادی  
  ادراری اریجم و هیلک ایه اریمیب  
  مسیولابتم و ددغ ایهاریمیب  
 رشذیپ ایهونآزمسرانرف":گرانتسآرم یصیخشت رداریربویصت"ابتک هالصخ:وژیولرادی در ررتب اتکن  

  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک شیپ و اریتدس
 رشذیپ ایهونآزم سران،رف۹۰۰۹رورت و گزوناتک وژیولاکارمف ابتک دهیکچ: وژیولاکارمف در ررتب اتکن  

  دهردآورن،گ -۸۰۹۲،دیه،مزدیای ارورزیک شیپ و اریتدس



 ویرتپ اتدمص انودرم صیخشت  
  اداری ظامن تالمس شایمه االتقم هوعمجم
  ادرضمح،م دیمتعم روقوع بلق ایهاریمیب وژیولاتوپزییوف یاسنش هانشن  
  یاهیگ ایداروه یبانج وارضع  
  ۸۲۰۸ارد،چ،ری نرمب ونسلن انودکک طب یانبم  
  ۸۰۹۸، نسرحی،ام یوببحم توسپ ایهاریمیب  
 رمج از رییگشیپ  
 لیو،اماگانت تیماس یوممع وژیاورول لامک همرجت  

  Gahort,Bety L. ال یت،ب ارتاهگ یقزریت ایداروه داریهگن ایه روش
 انصصختم از یروهگ/  انودکک ایهاریمیب عامج ابتک  
  یلداخ طب ایهساورژان  
  یکزشپ وملع اتعطالم در هامنشرسپ یطراح ولاص  
  دوی،دی رگبنریگ وفنیام ینیالب وژیورولن  
  دمح،م ظرین ۸۰۱۰ورریهش ،یحریشت ایهخاسپ اب راهمه ارورزیک شیپ ونآزم ایهشرسپ  
  وژیولاتروم ایهاریمیب  
  ارانکمه و...رپاسک سیدن ارانتراسوی روقوع بلق ایهاریمیب  
  - ۸۲۹۰ ، رتیپ ، گرانتسرمآ  ۹۰۰۲یگرن راویصت راهمه هب گرانتسآرم یصیخشت رداریربویصت ولاص  

  ... تداشهب وزارت ویازس دهش یرفعم عرج،م ۹۰۰۸ونساریه یلداخ ازطب ثحبم ۳۱لامک همرجت  

  -۸۲۹۸،لی،دانانووگ انووگ یکزشپ مشچ اتیلک  

 رزادییش (VHF) یروسوی دهنده زیریونخ ایه بت رایس و(CCHF)وگنک همریک دهنده زیریونخ بت  

  ادرضمح،م
  راویفص متسیس و دبک ایهاریمیب ، وارشگ اهگتدس ایهاریمیب:  لیسیس طب یانبم  
  نیس،حتمکح یاسنش وانختاس  
  اردرنب انج ، رینه ۸۲۲۸(وندسویدی) رینه یاسنش روبکیم  
  یس ورآرت ، ونتایگ یکزشپ وژیولزییف  
  ارداریب و انمزای ایهساورژان:اهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت  
  یج تنک ، انرای یالدیم ۸۲۲۳ -زتسیک انزن ایهاریمیب ولاص  
  یلداخ طب ایهساورژان: اهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت  
  رگگ ، ریپ تاعس۹۹ در دوزنوی عامج وزودآمخ  
  دوم اپچ.  ینیالب یکزشپروان دهیکچ  
      یلداخ طب ایهساورژان : اهاریمیب انودرم یلاص راتظاهت  
  .وی ، اسومر،تادلس  ۸۲۲۰مشش ظردندیجت.  نمگالن یکزشپ یاسنش انروی  

  آ اراارب،ب راونب یاهگشایآزم ایهروش و وژیولاتمه ولاص  
  ۹ اپچ-. توسپ:اهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت  
  نمهاورز،بشک البقان و یوممع ایهاهدادگ لیکشت ونانق رب یرشگن  
  یج دوی،دی دیدن ارومت و دیوپارت ولاص  
 ونآزم ، ۸۰۱۹دنفاس ات ۸۰۱۱ دنفاس از ارورزیک شیپ و اریتدس رشذیپ ایهونآزم ثحب و لح: ترسف د  
  نسح،م یاجح یمیقم
  ونساریه یلداخ طب ولاص  



  هیلک ایهاریمیب:  لیسیس طب یانبم  
  فوسی د،ویم یرامهب فلتخم ایهاریمیب در مشچ هت راتییغت و یوپکوسمالتاف  
    ۱۳۱ روقع و بلق ایهاریمیب:  لیسیس طب یانبم  
  هال تدایه ، یاسیال ژهوی ایهتبراقم از یاساس یثحب:  هترفشیپ و هایپ ویری یبلق اءیاح ولاص  
  لاری،گ امبلزاگ یانریش ونخ ایازهگ ادیینب ریسفت  
  . دی. آ امیلوی ، وندرسان یاصصتاخ یاسنش بیآس: وژیولاتپ سیساپنیس  

  رفعراد،ج یانمیلس یکزشپ یاسنش نینج  
  ادر،رضتقم اندرم-ینیالب-وژیولزییوفاتپ:دنبمه تافب ایهاریمیب  
  ام اردچ،رینودمگ الاطف ادرزادیم ایهاریجنهابن ساطل  
  دونری،ف زاده کلم یاسنش روبکیم  
  یونفع ایهاریمیب ک لیسیس طب یانبم  
  اس نیل ا،یارسگ آن صیخشت ایهروش و یکزشپ یاسنش لگان  
  ،آر وله لگیب وژیولیدمیاپ یانبم  
  یکزشپ کزییف  
 راق،ب یاندی وراهش یمیرمت یکزشپ داندن  
 بلق یمسیاتروم اریمیوب یمسیاتروم بت  
  ازنه،ش یاناقخ ودکادروکم هذیغت  
  اس اردچ،ری لناس یکزشپ انویجشدان رایب ینیالب یوماتوروآنن  
  نیس،ح تمکح یوممع یوماتآن  
  اسب،ع دیبع یدانزن رب دانزن ریاثت: یاعمتاج یاسنش بیآس  
  نیتسری،ک وانای یتداشهب و یکزشپ وملع دیاتاس رایب سدریت ایمنراه  
 یتداشهب هیاول ایهتبراقم اساس رب انترسهش یتداشهب ظامن تریدیم و انازمس دازیان راه  
  ادرضمح،م انیادقص روزانکن ایهتیولکواس  
  .ای اسوم،ت یدرولآن لیسس طب یانبم  

  یلع دمح،م وادیج هیرنق دونیپ  
  رتراب ، ونسلوی انمزای و انزن ایهاریمیب  
  انزن ، اهاریمیب اندرم و یلاص راتظاهت  
 انمیلس یحریشت ایهخاسپ اب راهمه ریایتدس و یرنتان رهپ واالتس هوعمجم:  الاطف ، یوعوضم یایآزم ودخ  
  دماح ، اهنپ
  یس ورآرت ، ونتایگ یکزشپ وژیولزییف  
  وئل ، راثامش یرافوگاردیروکتکال رب ایهدمقم  

  .یج یلوس ، الرکک  ۸۲۲۹اتگ یکزشپ وژیولاکارمف  

  ادقژاد،صن داناویج یداروی اتاطالع  
  نیرام ، دامخ رانای کریژن ایداروه رداربک یبیج ایمنراه  
 ... یداروی یسالکیروف،پ یبیرکت اید،داروهدیج ایداروه ، کریژن طرح ایداروه:  اداروه یکینیلک ایمنراه  
 هال تجا،حاشپ رزادهباک

Order ژنی،ب یانراسخ یراحج در یسوین  

  ۸۲۲۹اپچ زوارتش یراحج ولاص  
  ۸۲۲۹اپزچوارتش یراحج ولاص  



  دم،اح اهنپ انمیلس یراحج: یوعوضم یایودآزمخ  
  هال تمع،ن یانهیک ومس اپچ. یاسنش وانختاس  
  ادقدصمح،م انحرج یاسنش تافب ساطل  
  دونری،ف عارف یکزشپ یاسنش رمک  
  رارپه یمیوشیب  
 ینیالب رداربک اب یمیوشیب  
  . ام ف،رال نوی ۹ اپچ-. ینیالب دوره: یائاموم انزن ایهاریمیب
 دی دوی،دی سدوی ردنگ و رس یراحج و ینیب و ولگ و وشگ  
  دم،اح اهنپ انمیلس یایام،م انزن: یوعوضم یایودآزمخ
  یلدعمح،م دیبیم یامام ردنروگس یعوضم حریشت  
 یج انفت،اس تدوک اندرم و تداشهب زیری هامرنب و انتارسمیب تریدیم در اتیلمع شهژوپ رداربک  
 انوانوجن و الاطف وژیولکنژی  
 رانای رییسرمگ و یونفع ایهایمیب رهگنک نیمده االتقم هالصخ  
 هترش رایس و یاهگشایآزم وملع نیصصخت،م انکزشپداندن و انکزشپ یانشن و امن لامش: یکزشپ ایمنراه  
 رانای یالماس وریهمج ورشک ازداروس ایرهتدک و یکزشپ یصصخت ایه
 ۸۰۰۳ ز،روی،پ ازیبهش یوممع یمیوشیب

 


