کتب پزشکی قدیمی
کلیات چشم پزشکی ووگان  -آسبریریوردان  -ایوا ،پل
بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
آسیب شناسی قانونی دیمایو ،وینسنت  ،جی  .ام .
آشنایی با حمایت های روانی  -اجتماعی برای پزشکان عمومی
پاتولوژی پایه رابینز کومار،وینی
اصول جراحی شوارتز شوارتس ،سیمور- ۸۲۹۱،
مبانی طب کودکان نلسون ۹۰۰۹برمن،ریچارد
بیماریهای غدد و متابولیسم /
بیماریهای روماتولوژیک
بیماریهای خون
بیماریهای قلب وعروق
تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ آرمسترانگ،پیتر- ۸۲۹۰،
اصول بارداری و زایمان قرهخانی،پرویز- ۸۰۰۲،
روشهای آماری و شاخص های بهداشتی محمد ،کاظم- ۸۰۸۱،
راهنمای بالینی پوست ،مو ،زیبایی کیانی،اسدالله- ۸۰۹۱،
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور ترور،آنتونی
خالصه روانپزشکی کاپالن  -سادوک :علوم رفتاری  -روانپزشکی بالینی  -ویرایش نهم سادوک ،بنجامین
–۸۲۰۰،
قاتل نامریی شناسایی شد جهانشیر ،سعید
مروری براصول نمونه برداری وارسال آن به آزمایشگاه های پزشکی قانونی اخگری ،مریم  -بلوایه ،پیام
مسمومیت اکبر زاده پاشا،حجت اله
اصول پایه نگارش مقاالت علوم پزشکی
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۹۰۰۹کاتزونگ ،برترام
اصول مراقبتهای ویژه در سی سی یو .آی سی یو .دیالیز نیکروان مفرد،مالحت
پژوهش در ضرورتهای بهداشت ملی و تعیین اولویتها :درسهایی از گذشته شورای پژوهش حوزه سالمت
برای توسعهCOHRED
بیماریهای دستگاه قلب و عروق
مبانی طب داخلی سسیل۹۰۰۹
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها تقدسی نژاد ،فخرالدین - ۸۰۹۱ ،
بیماریهای انکولوژی
مهندسی ژنتیک :دست ورزی موجودات زنده ترو ،الن
اصول جراحی شوارتز
مبانی طب کودکان نلسون۹۰۸۸
ایمونولوژی رویت ،ایوان
درمان بیماریهای رایج طب داخلی
اصول طب داخلی هاریسون  :بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
اصول طب داخلی هاریسون  : ۸۲۲۹بیماریهای دستگاه تنفس

خودآزمایی موضوعی گوش ،حلق وبینی ،پوست ،چشم :مجموعه سواالت پره انترنی ودستیاری همراه
باپاسخهای تشریحی سلیمان پناه ،سید احمد
مبارزه با مرگهای ناگهانی و احیاء قلبی ریوی پیشرفته کامینز  ،ریچارد
خودآزمایی موضوعی  :قلب  ،ریه  ،خون  :مجموعه سواالت پره انترنی سلیمان پناه  ،احمد
اصول طب داخلی هاریسون :روماتولوژی
روانشناسی جنایی کی نیا،مهدی
جنین شناسی انسان (بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان) سلطانی نسب ،رضا
علوم رادیولوژی :فیزیک،بیولوژی و حفاظت بوشانگ ،استیوارت سی
خودآزمایی موضوعی:روماتولوژی،ارتوپدی،رادیولوژی،مجموعه سواالت پره انترنی  ...سلیمان پناه،احمد
خواندن فوری الکتروکاردیوگرام (تفسیر سریع) دوبین  ،دیل
گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیوانات شماع ،محمود
پایه آسیب شناختی بیماریها [رابینز] رابینز ،استنلی ال
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای قلب اقدسی ،مهرداد
اندوکرینولوژی بالینی زنان ونازایی اسپیروف اسپیروف ،لیون
سرطان و حاملگی
کنترل کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی
چهل سال تحقیق در بیماریهای شایع عفونی ایران (انفکسیو ایمونولوژی) نظری ،غالمرضا
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن ده ویس ،دیوید دی ۰
راهنمای طبقهبندی بین المللی بیماریها
حرکت مفصل  :اندازه گیری و ارزیابی بالینی سومز ،راجر
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی ادریسی  ،امیر هوشنگ
ترانس سکسوالیسم از دیدگاه پزشکی و حقوقی بازیار ،فرشته
مروری بر ارکان جامعه پزشکی اشتری  ،محسن
سقط جنین  ،علل اجتماعی و روانی ووضعیت قانونی آن امامی  ،مرتضی
انحرافات جنسی از دیدگاه پزشک قانونی اسماعیلی  ،عبدالله
نگاهی به مسائل  ،مشکالت و انحرافات جنسی از دیدگاه پزشک قانونی خرسندی  ،مهناز
اصول طب قانونی و مسمومیتها /مولفین فرامرز گودرزی،مهرزاد کیانی.تهران،
پزشکی قانونی گودرزی،فرامرز
پزشکیقانونی برای دانشجویان رشته پزشکی وحقوق رازی،احد.
رشد جنسیت گولومبوک،سوزان .
ارمش هویت ،جیمز
روانشناسی زنان هاید،جانت شیبلی
اصول تغذیه رابینسون (کارین اچ .رابینسون .اما اس .وایگلی ،دانا اچ مولر) رابینسون ،کارین هاگدن
پایه آسیب شناسی بیماریها رابینز کاترن ،رمزی
کاربرد پیشرفتهای روانپزشکی در زندگی (روانپزشکی دریک نگاه ) حسینی ،داود
مرگ مغزی وپیونداعضاازدیدگاه فقه وحقوق حبیبی ،حسین
مانیتیسم شخصی ژاگو،پل کلمان
مشاورخودباشید دینو،شیال
چکیده روانپزشکی بالینی سادوک ،بنجامین
مدارک پزشکی ()۰و()۹حاجوی ،اباذر

بررسی تغییرات هیستو پاتولوژیک بافت کبد در موارد مسمومیت منجر به فوت با متانول اخگری  ،مریم
مدارک پزشکی حاجوی ،اباذر
سازمان ومدیریت بیمارستان صدقیانی ،ابراهیم
اینترنت درعلوم پزشکی :شامل آموزش گام به گام استفاده ازاینترنت  ...مهدیقلیخان ،رامین
آموزش مقدماتی هیپنوتیزم میرزمانی ،محمود
نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی
راهنمای کامل ورزشی ویژه بیماران دیابتی گوردون ،نیل
تغذیه ورزشی بالینی برک ،لوئیز
مبانی چشم پزشکی (ویراست دوم ) جوادی ،محمدعلی
اپیدمیولوژی  WHOآمار حیاتی ()۸۲۲۰احمدی جزی ،کامران
راهنمای تشخیص سندروم های بالینی وناهنجاری های مادرزادی صالح زاده ،فرهاد
درسنامه اختالالت جنسی جهانفر،شایسته
دستیابی تشخیصی به بیماری های خونی حاجی فتحعلی ،عباس
بررسی میزان شیوع ابتالء به عفونت اچ آی وی  -هپاتیت بی و سی
کرایتریای تشخیصی درروماتولوژی خزائلی ،شبنم
تغذیه دربیماری های داخلی حاجی آقامحمدی ،علی اکبر
داروهای ژنریک ایران ودسته بندی داروها صابر،مصطفی
راهنمای کلینیکی اکبرزاده پاشا،علی
فیزیولوژی پزشکی گایتون گایتون ،آرتور،سی
گیاهان دارویی والگ ،ژان
بهداشت ودرمان با گیاهان دارویی وفارماکوگنوزی رجحان ،محمد صادق
روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی مورفی ،مایکل .جی.
دانستنیهای جنسی آکسفورد للولین جونز ،درک
تظاهرات اصلی ودرمان بیماریها ساداتیان ،اصغر /کهریزک۲۰ک
بیوشیمی بالینی امیر رسولی  ،هوشنگ
یادگیری آناتومی حسن زاده ،غالمرضا
تئوری واصول کاربردی طب سوزنی حیدرنیا،محمدعلی
دیات گرجی ،ابوالقاسم
کلیات چشم پزشکی وان ،دانیل
راهنمای کاربردی برای تغذیه ومراقبت کودک گوش ،شانتی
تمایالت ورفتارهای جنسی طبیعی و غیرطبیعی انسان ازنوزادی تاپیری اوحدی ،بهنام
آناتومی به زبان ساده :کالبدشناسی عمومی انسان برای گروههای پزشکی وپیراپزشکی نیک روش ،محمدرضا
مشاوره ژنتیک :آنچه درباره مشاوره وسالمت ژنتیکی خانواده خودبایدبدانید نورزاد،غالمرضا
سونوگرافی تشخیصی :فیزیک،بیولوژی ودستگاهها بوشونگ ،استیوارت ،سی
نشانه شناسی بیماریهای روانی پورافکاری ،نصرت الله
هلیکوباکترپیلوری
درسنامه علوم بالینی دندانپزشکی آرین ،فرامرز
تفسیر ECGبه زبان ساده
بیماریهاودرمان براساس داروهای ژنریک ایران وداروهای سازمان هالل احمر پاالر،محمدعلی
اطالعات دارویی ایران ،ژنریک  -هالل احمربراساس آخرین دارونامه رسمی کشور ثبوتی ،بهنام

کاربردفرایند پرستاری در آموزش بیمار اسمعیلی ،روانبخش
نکات اساسی درداروشناسی روانی لوی ،مایکل ،آی
ضروریات رویان شناسی النگمن پناهی ،علی
مازنر و بان ،درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر،س .جودیت
پزشکی هومئوپاتی ژوانی ،ژاک
زمینه روانشناسی هیلگارد
مبانی  MRIمیچل ،دونالد.جی
تغذیه تکمیلی غذاهای خانواده برای کودکانی که با شیر مادرتغذیه می شوند
مبانی ژنتیک آساد،محمدتقی
خون وجراح صلصالی ،مرتضی
راهنمای جیبی کاربرد تغذیه ورژیم درمانی بالینی راست منش ،رضا
تفسیرو استفاده از آمارپزشکی دیلی ،لزلی ،ای
نکات برجسته درسنامه های روانپزشکی برگرفته از کتب :Comprehensive,Synopsis,Oxford,DSM IV
آذر،ماهیار
گیاه درمانی خانا،گیریجا
چکیده آناتومی گری لئونارد،چارلز هنری
" شفا"به سواالت شما پیرامون پیشگیری ،شناخت وکنترل دردهاوبیماریهای مفصلی ،پوکی استخوان ،و...پاسخ
می دهد طاهری ،سعید
نوزاد طبیعی وآسیب پذیر عالئی ،فاطمه
تاریخ ،اخالق و مقررات مامائی (بر اساس سر فصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی ) واثق رحیم
پرور،فاطمه
راهنمای میکرب شناسی بالینی موری ،پاتریک ،آر
نکات اساسی دیالیزصفاقی خانا،رامش
مروری بر اصول ایمونولوژی رویت رویت ،ایوان مدریس
آموزش کمکهای اولیه یانگسون ،رابرت مورداک
الفبای ژنتیک بالینی کینگستون  ،هلن ،ام
راهنمای سریع روشهای تشخیصی وآزمایشگاهی  Pagana Paganaپاگانا،کتلین دسکا
مسمومیت باارگانوفسفره هاوسایرآفت کشها رسولی کوچه ،محمدحسین
نقش تغذیه در پیشگیری ودرمان بیماریها گرو،جان استوارت
الفبای ژنتیک پزشکی کریمی نژاد،محمدحسن
یائسگی ودرمان جایگزینی هورمونی ابرنثی ،کتی
بیوشیمی کامل ادرار(به همراه اطلس کامل رنگی ) اکبرزاده ،عظیم
کودک بیمار
درمان قدم به قدم اختالالت روانپزشکی صادقی ،مجید
کالبدشناسی انسانی مستقیمی ،جمال الدین
تظاهرات اصلی ودرمان بیماریها
دندانپزشکی کودکان و نوجوانان "ویرایش هفتم " مک دونالد،رالف ارل
بافت شناسی عملی واطلس رنگی :قابل استفاده دانشجویان پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی وآسیب شناسان
رجحان ،محمدصادق /کهریزک

اصول تغذیه وموادغذایی محمدیها،حسن
مطالعات موردی تغذیه بالینی بیلون ،وین ،ای
مبانی تغذیه گاتری  ،هلن اندروز
چکیده ایمونولوژی  -.تجدید نظر چهارم ۹۰۰۰بنجامینی ،الی
ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی مسمومین با قرص برنج مراجعه کننده
درد حاد شکم :بررسی وروش تشخیص درد حادشکم ،بیماریهای منجربه آنوتقسیم بندی های مختلف هادوی
،مهدی
اصول وروشهای نمونه برداری درآسیب شناسی تشریحی فخرجو،اشرف
باکتریولوژی آزمایشگاهی پزشکی زمان زاد،بهنام
تظاهرات اصلی ودرمان بیماریها:گوش ،حلق وبینی
فیزیولوژی رستمی ،احمد
داروهای روانپزشکی (برگردان فصل ۰۳کتاب کاپالن وسادوک ) کاپالن  ،هارولد
مشاور پزشکی خانواده هاربرت ،جان چارلز
ویروس شناسی پزشکی مالک نژاد،پرویز
سیستمهای کیفی :برای آزمایشگاههای تشخیص طبی :اصول اجراوکنترل ال ناگه ،محمد،ام
بیماریهای روماتولوژی فراری ،روبرتو
میکروب شناسی کاربردی و موادغذائی شجاعی آرانی ،ابوالفتح
اصول وتفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی پاکزاد،پرویز
کلیات واصول اپیدمیولوژی سیدنوزادی ،محسن
رویان شناسی پزشکی النگمن (ویراست هشتم -سال ) ۹۰۰۰سادلر،تامس
اطلس آناتومی انسان پاسبخش ،پریچهر
آناتومی سطحی امیرپور،نوشین
بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی های
بهداشت همگانی مولوی ،محمدعلی
پیشگیری ودرمان بیماری های قلبی به زبان ساده کمال زاده ،حسن
تشخیص افتراقی بیماری ها فریدمن  ،هنری هرولد
گوش وگلووبینی وجراحی سروگردن دویس ،دیوید داونز
نوروآناتومی پزشکی پایهوبالینی
دندان شش سالگی (اولین مولر دائمی )درکودکان و بزرگساالن
میکروب شناسی پزشکی برای دانشجویان گروه پزشکی ،پیراپزشکی ورشته های تخصصی ادیب فر،پرویز
ماساژدرمانی وایس ،روبرتا،سی
مروری بربافت شناسی شریعتی ،تابنده
آناتومی دستگاه عصبی مرکزی
بهداشت محیط ومبارزه با آلودگیها بهنودی ،زهرا
معاینات بالینی ارتوپدی مک ری مک ری ،رونالد
پزشک کودک خود باشیم اشمیت ،بارتون
بیماریهای شایع ارتوپدی وآسیب های ورزشی خورسندی ،علی اکبر
داروسازی هومیوپاتی خلوتی ،بهزاد
مقایسه معیارهای رادیولوژیک ریداکشن در دو روش پین  -پالستر و پرکوتانئوس پینینگ در درمان
شکستگیهای بی ثبات کالز قوچانی  ،رضوان

تکنیکهاوتشخیصهای آزمایشگاهی عابدی ،محمدرضا
دوپینگ وداروهای محرک درورزش حبیبی نیا،اباذر
بیماری قند:راهنمایی وآموزش بیماران متز،رابرت
چروک صورت :پیشگیری ودرمان آن مومنی ،تاج خانم
کاربرد ،تفسیر واصول آزمایشهای بیوشیمیایی در باکتری شناسی پزشکی شریفی ،مسعود
ناتوانیهای یادگیری وکودک شما گرین ،الورنس ،جی
اطفال وجوانان بزهکار دانش ،تاج زمان
آسیب شناسی فک ودهان (شیفر) شیفر
خطرات شغلی در حرفه دندانپزشکی اسکالی ،سی
کاربرد کامپیوتر درمطب دندانپزشکی سیمرمان ،جان ،ال .
ترومای فک وصورت ملک گودرزی ،بهنام
رازهای دندانپزشکی سانیز،استفان
روش های آزمایشگاهی وکنترل کیفی درخون شناسی گل افشان ،حبیب الله
تفسیر بالینی الکتروکاردیوگرام هانکوک ،ای .ویلیام
پزشک خانواده :آشنایی با مخدرهاوروش های ترک اعتیاد سلیمان پناه ،احمد
فیزیوپاتولوژی وبیوشیمی چربیها عاقلی ،نسرین
اطالعات وکاربرد داروهای گیاهی رسمی ایران جهان آرا ،فهیمه
راهنمای نظری وعملی الکتروفورز پروتئین در ژل مصطفایی ،علی
دیاگرامهای تشخیصی درگوش وحلق وبینی تالر،ست ،آر
مطالعات آزمایشگاهی وروشهای تشخیصی
روانپزشکی اجتماعی باروک  ،هانری
ارزیابی اهمیت نقش ویتامینهای ای  ،ث  ،و آ در سمیت تولید مثلی ناشی از سم دیازینون در موش
تغذیه ورژیم غذایی ورزشکاران کرف ،آ.اف
چگونگی نگارش وانتشار مقاالت در علوم پزشکی هوث ،ادوارد ،ج
کارنت زنان دچرنی ،آلن
کاربرد روانشناسی درزندان کوک ،دیوید
مروری جامع بر ارولوژی اسمیت تاناگو ،امیل
اینترنت برای پزشکان اسمیت ،راجر پری
اخالق در پژوهشهای پزشکی اسمیت ،ترور
فرهنگ پزشکی دورلند  -انگلیسی به فارسی یک جلدی دورلند،ویلیام الگزاندر نیومن
اورولوژی عمومی اسمیت تاناگو،امیل
مسمومیت ها ساداتیان،اصغر
بیماریهای زنان و زایمان دنفورث،ویراست هشتم۸۲۲۲
ترجمه کامل دستنامه طب داخلی هاریسون
ترجمه کامل ۱۰مبحث از طب داخلی هاریسون ۹۰۰۸کهریزک  ۲۰ک
بهداشت زنان (از دوران نوزادی تا یائسگی) کالندر،چریل
درسنامه فشرده روان پزشکی آکسفورد ۸۲۲۲گلدر،مایکل گراهام
بیماریهای پوست با  ۳۰۰تصویر رنگی هبیف ،توماس .پ -اندروس
اصول ارتوپدی آدامز ۹۰۰۸آدامز،جان کرافورد
درسنامه جامع پوست ایران

اصول بیوشیمی انسانی هارپر:با بهره گیری از کتابهای)Devlinچاپ)۸۲۲۱و)Lehningerچاپ )۹۰۰۰از
سری کتب E ۹
نکات برتر در بیماریهای داخلی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲ ،گردآورنده
ترجمه کامل دنفورث زنان و زایمان
چکیدهای از پایه آسیب شناختی بیماریها
ایران فارما شهراز،سعید-۸۰۹۲،
فرهنگ تغذیه و رژیم درمانی نقیایی ،یوسف
انگل شناسی پزشکی مارکل مارکل،ادوارد
کارنت،تشخیص و درمان در جراحی وی،الرنس
اپیدمیولوژی پایه بیگل هل ۹۰۰۰بیگل هول
پاتولوژی ،فارماکولوژی،اپیدمیولوژی،آمار پارساپور،علیرضا
آمار و اپیدمیولوژی:مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی بر اساس منابع اعالم شده توسط وزارت
بهداشت ...سالمتی ،پیمان
تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی عابدی،محمد رضا- ۸۰۹۰،
روان پزشکی بر اساس روانکاوی مایکلز ،رابرت -۸۲۰۱،
اصول پایه بیهوشی  -.چاپ چهارم ۹۰۰۰استولتینگ ،رابرت
روشهای درمان اعتیاد صالح پور،شهاب- ۸۰۹۰،
اطلس رنگی حشرهشناسی پزشکی موسوی،نواب
بیماریهای زنان نواک  -۹۰۰۹چاپ ۸۰برک،جاناتان
استخوان شناسی به همراه مفاصل الهی،بهرام
اورژانسهای اطفال ۹۰۰۰
اندوکرینولوژی بالینی زنان و نازایی اسپیروف/ویراست ششم ۸۲۲۲اسپیروف،لئون- ۸۲۰۳،
بیماریهای عفونی/ویرایش یوجین براون والد...و دیگران
بیماریهای کلیه
بیماریهای انکولوژی
گوارش ،کبد و مجاری صفراوی
بیماریهای تنفس
آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی -.ویرایش  ۱اسنل،ریچارد
فرهنگ روان شناسی و علوم تربیتی(استنادی) صاحبی،علی- ۸۰۹۰ ،
پرستاری کودکان مارلو(با همکاری باربارا ا .ردینگ) مارلو،داروتی
آرایش و درمان پوست(درماتولوژی آرایشی) شای،آوی
درسنامه جامع میکروبیولوژی حاکمی واال ،مژده- ۸۰۹۱،
بیولوژی سلولی و بیولوژی مولکولی نورزاد ،غالمرضا - ۸۰۹۰،
درسنامه علوم بالینی دندانپزشکی آرین ،فرامرز ، - ۸۰۹۱،گردآورنده و مترجم
کالبدشناسی عمومی برای رشته های دندان پزشکی ،داروسازی،پرستاری،مامایی،مدارک
پزشکی،بهداشت،دیگر رشته های پیرا پزشکیو داوطلبان کارشناسی ارشد آناتومیو فیزیولوژی مصباح
اردکانی ،فخرالدین- ۸۰۰۸،
هپاتیت ویروسی علویان ،موید- ۸۰۹۸،
آزمایشات کاربردی خونشناسی مفاخر ،مهدی

بررسی سل ریوی دراجسادارسالی به پزشکی قانونی کشور امام هادی ،محمدعلی
تفسیر آزمایشهای ادراری افشار ،رضا- ۸۰۹۱،
بیماریهای عفونیباکتریال
تناسب اندام و نشاط درونی ساویل،جاناتان
ناقل هپاتیت علویان،موید- ۸۰۹۸،
افزایش فشار خون موسوی،مهدی- ۸۰۳۳،
قلب ساداتیان ،اصغر-۸۰۹۹،
نکات برتر در بیماریهای داخلی(قلب) ایزدی،مهدی-۸۰۹۲،
یائسگی بدون دارو اوجدا ،لیندا
حلالمسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی زعیم کهن،حمید- ۸۰۹۱،
درسنامه تخصصی علوم آزمایشگاهی:ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی افروغ ،پرویز /کهریزک۲۰
راهنمای جامع بیماریهای کبد و هپاتیت ایران علویان ،موید- ۸۰۹۸،
چکیده فیزیولوژی  ۹۰۰۸گایتون[آرتور گایتون،جی ئی هال] گایتون،آرتور
روشهای درمان اختالل وسواس "فکری و عملی" استکتی،گایل اس
نکات برتر در جراحی :خالصه "کارنت جراحی" رفرانس آزمونهای پذیرش دستیارو پیش کارورزی
ایزدی،مهدی-۸۰۹۲،
کیمیا:جراحی بر مبنای کتاب کارنت جراحی فدایی نایینی،علیرضا،
بیماریهای عفونی نو پدید در قرن: ۹۸جنون گاوی BSE,CJDبه انضمام نقش استروئیدها در بیماریهای عفونی
بشارت،مهدی- ۸۰۹۱،
درسنامه میکروب شناسی پزشکی الیوت،تامس
رادیولوژی (آرمسترانگ و تاوراس) احمدی ،کامران  -۸۰۹۱،گردآورنده و مترجم .
آنچه زنان باید از بلوغ ،باروری و یائسگی بدانند رمضان زاده،فاطمه
دندان پزشکی ترمیمی نوین شاهوردیانی،باقر- ۸۰۰۰،
راهنمای درمان بیماریهای پوست و زیبایی:تالیف وگردآوری علی جباری۰-چاپ ۸۰جباری،علی- ۸۰۹۹،
چکیدهپزشکی:چشم(ووگان)،گوش و حلق و بینی(دهویس)،پوست( هبیف) شهشهانی،شادفر-۸۰۹۳،
،گردآورندهو مترجم
نکات برتردر نورولوژی،خالصه کتاب نورولوژی بالینی امینف ۸۲۲۲رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش
کارورزی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده و مترجم
نکات برتر در نورولوژی ایزدی،مهدی -۸۰۹۲،گردآورنده
ارتوپدی و شکستگی (آدامز )۹۰۰۸احمدی،کامران- ۸۰۹۱،
شکستگی ها و ارتوپدی آدامز کرمی ،محسن- ۸۰۳۸،
احیاء نوزاد:روش برخورد عملی درو،دیوید- ۸۲۹۱،
الگوریتم بیماریهای شایع پوست باقری کیا،فریبا- ۸۰۹۰،
مجموعه سواالت طبقه بندی شده آزمونهای کنکور علوم آزمایشگاهی"باکتری شناسی و ویروس شناسی"
قلعهنوئی،بهنام
مجموعه سواالت آزمونهای طبقه بندی شده کنکور علوم آزمایشگاهی :انگل شناسی قلعه نویی،بهنام
اصول بهداشت محیط(سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی بهداشت محیط) امیربیگی ،حسن- ۸۰۹۳،
تعیین فراوانی هاپلوگروپی کروموزوم وای در جمعیت مرکزی ایران قادری  ،مصطفی
ارولوژیو ارتوپدی پارساپور،علیرضا، -۸۰۹۲،گردآورنده

بیماریهای قلب و عروق
چکیده گوش و گلو و بینی دویس شولر،دیوید
اصطالحات پزشکی  :جهت استفاده دانشجویان پزشکی -پرستاری و پیراپزشکی پیروزان،زیبا ،گردآورنده و
مترجم
فیزیوپاتولوژی خون بابیر ،برنارد- ۸۲۰۳،
بررسی عوامل موثر بر همسرآزاری در سال ۱۲وثوق  ،مریم
ضروریات آناتومی:قابل استفاده دانشجویان پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،پرستاری،ماماییو پیراپزشکی
نورولوژی امینف۸۲۲۲وروانپزشکی کاپالن ۸۲۲۱سیدیان،مازیار، -۸۰۹۱،گردآورنده و مترجم
اساس فیزیولوژی بالینی گرین،جان هربرت
نکات برتر در بیماری های داخلی(ریه) ایزدی ،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
اطلس میکروبیولوژی پزشکی با راهنمای تشخیصی باکتریها(تعیین هویت باکتریها) نجفی کیا،یوسف- ۸۰۹۳،
بافت شناسی دهان:رشد و نمو،ساختمان ،اعمال اعتصام،فریده  -۸۰۸۱،گردآورنده و مترجم
جراحی های کوچک در دندانپزشکی هاو،جفری لسلی
فرهنگ اصطالحات انگل شناسی کاظمی،بهرام- ۸۰۰۳،
اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز شوارتز،ریچارد
اصول کرم شناسی پزشکی
روانپزشکی آکسفورد(رتبه یک) گلدر ،مایکل گراهام
بیماریهای هماتولوژی
بیماریهای دستگاه گوارش ۹۸۰۱
بیماریهای عفونیویروس و تک یاخته
بیماریهای روماتولوژی دستگاه ایمنی
بیماریهای کبدو مجاری صفراوی
جوهرواساس داروهای هومیوپتی ویتولکاس،جورج
روش نوین درمان در بیماریهای پوست و مو اصیلیان،علی- ۸۰۰۳،
جراحی دهان وفک و صورت یغمایی،مسعود- ۸۰۹۲،
فنون تخصصی رادیولوژی،سیتی اسکن،ام.آر.آی،.پزشکی هستهای تورچیان،فضلالله- ۸۰۹۱،
تکنیک های پرتونگاری آزمونهای رادیولوژی تنه و شکم تورچیان،فضلالله- ۸۰۹۱،
اطفال:به انضمام فصول تکمیلی جهت امتحان دستیاری ۸۰۱۹احمدی،کامران- ۸۰۹۱،
فرهنگ جامع باکتریولوژی پزشکی حقیقی،لطفعلی- ۸۰۰۱،
عالئم و نشانه شناسی در طب کودکان(سمیولوژی) تونسن،والتر- ۸۲۰۲،
بیهوشی و مراقبتهای ویژه در تروما گراند،کریستوفر
سمع قلب و ریه مجلسی،محمدرضا، -۸۰۹۱،گردآورنده و مترجم
آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروریاسپیراف اسپیراف،لیون- ۸۲۰۳،
ترک اعتیاد با روش طب سوزنی:روش جدید خوددرمانی اسماعیلی،نادعلی- ۸۰۰۰،
غدد ضرغام،محمد، -۸۰۹۲،گردآورنده و مترجم
قلب زراعتیان نژاد دوانی،سام، -۸۰۳۲،گردآورنده و مترجم .
کلیه عبدی فرکوش،بهرام، -۸۰۹۱،گردآورنده و مترجم .
خون قادی پاشا،امیر، -۸۰۳۱،گردآورنده و مترجم
پاتولوژی پایه رابینز(اختصاصی) ۸۲۲۱صانع ،شهرام،گردآورنده

نورولوژی بالینی امینف ۸۲۲۲مختاری نژاد،فرهاد، -۸۰۳۸،گردآورنده
روش تحقیق در علوم پزشکیطرح تحقیقاتی،متدولوژی و آمار
الفبای تحقیق صانعی،حسن- ۸۰۰۱،
هپاتیت سی علویان،موید- ۸۰۹۸،
هپاتیت بی علویان،موید- ۸۰۹۸،
کبد چرب علویان ،موید- ۸۰۹۸،
نکات برتر در بیماریهای عفونی:خالصه"سسیل اسنشیال به همراه بخش های انتخابی از هاریسون" ۹۰۰۸
ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر درگوش و حلق و بینی:خالصه کتاب اتوالرنگولوژی دیویس،رفرانس آزمون های پذیرش دستیارو
پیش کارورزی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در بیماری های داخلی(گوارش) ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در ارتوپدی و شکستگیها:چکیده شکستگی ها ۸۲۲۲و ارتوپدی ۸۲۲۳آدامز،رفرانس آزمون های
پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در بیماریهای چشم:چکیده کتاب افتالمولوژی عمومی"ووگان" رفرانس آزمونهای پذیرش دستیارو
پیش کارورزی ایزدی،مهدی، - ۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در روانپزشکی :خالصه روانپزشکی آکسفورد:رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش
کارورزی ایزدی،مهدی- ۸۰۹۲،
نکات برتر در بیماریهای داخلی (کلیه):خالصه "سسیل اسنشیال به همراه بخش هایی از
هاریسون"۹۰۰۸رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی ،مهدی  ، - ۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در بیماریهای داخلی(روماتولوژی):خالصه "سسیل اسنشیال به همراه بخشهایی از هاریسون۹۰۰۸
" رفرانس آزمونهای پذیرش دستیارو پیش کارورزی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در رادیولوژی:مبحث"رویکرد الگوریتمیبه رادیولوژی"از کتاب تاوراس،۹۰۰۸رفرانسآزمونهای
پذیرش دستیار ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورندهومترجم
هپاتیت ویروسی نوع بی:موضوعات کاربردی در پزشکی:تشخیص،پیشگیری و درمان علویان،موید - ۸۰۹۸،
رشد و نمو کودکان برمن،ریچارد- ۸۲۰۸،
بیماریهای دریچهای میترال روماتیسم قلبی علیجانپور طلوتی،ربابه- ۸۰۹۱،
فوریتهای غدد درون ریز الریجانی،باقر- ۸۰۹۰،
تغذیه کامل تزریقی همیلتون ،هلن
راهنمای جامع :مخصوص دانشجویان گروه علوم پزشکی بویژه:دانشجویان پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی
بیرمنگام،جکلین جوزف
مبانی رشد صورت انلو،دونالد
تکنیکهای پرتونگاری:آزمونهای رادیولوژی دست و پا تورچیان ،فضل الله - ۸۰۹۱،
آشنایی با دستگاههای رادیوگرافی پناهنده،حمید رضا- ۸۰۳۲،
استراتژی های تصمیم گیری در بیماریهای کودکان:روش برخورد منحصر بفرد نموداری(آلگوریتمی ) در
تشخیص  ۱۲مورد از شایعترین مشکالت سالمتی در کودکان
بیماریهای مغز واعصاب
فارماکولوژی ودارودرمانی برای دندانپزشکان سیمور،رابین
فرهنگ جامع دندانپزشکی انگلیسی  -فارسی حاج حریری ،هوشنگ۸۰۸۰،
دوپینگ و داروهای غیر مجاز در ورزش حبیبی نیا،اباذر- ۸۰۹۱،

عفونتهای کلیه،مجاری ادراری،پروستات و بیماریهای مقاربتی
اینترنت در خدمت رشتههای پزشکی،دندانپزشکی ،داروسازی ،پیراپزشکی،علوم پایه پزشکی و ژنتیک
رادپور،رامین- ۸۰۳۱،
ایمونولوژی وآلرژی نلسون ۹۰۰۰برمن ،ریچارد- ۸۲۰۸،
آسیبهای ورزشی (درمان رایج ) و درمان هومیوپتی بروکس ،میچل
ماساژ درمانی وایس ،روبرتا
تغذیه و بیماریهای گوارشی و کبدی (بیماری روده تحریک پذیر،زخم معده و اثنی عشر ،هپاتیت و سیروز
کبدی  )...ابراهیمی دریانی ،ناصر- ۸۰۰۳،
آنچه باید بدانیم از سوء هاضمهو زخم گوارشی امینی ،محسن - ۸۰۹۹،
بیماریهای التهابی روده ابراهیمی دریانی ،ناصر- ۸۰۰۳،
دانستنی های پروستات جوان شجاع ،حسین
راهنمای مصور ژنتیک گونیک ،الری - ۸۲۹۱،
اسپلینت های موقت و نیمه دائم در دندانپزشکی جهانگیرنژاد،محمود-۸۰۹۳،
ضروریات نورولوژی بالینی امینوف (کارنت اعصاب ) ۹۰۰۸امینوف ،مایکل جفری
چکیده کرم شناسی پزشکی اورمزدی  ،هرمزد
نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماریها گرو،جان استورت
بحران های کودک و خانواده در بیماری حاد ،مزمن و کشنده آرزومانیانس ،سونیا- ۸۰۹۱،
مشکالت پیش از عادت ماهانه دالتون ،کاترینا- ۸۲۸۱،
راهنمای جیبی پرتونگاری بالینجر ،فیلیپ
نکات برتر:پرسش های چندگزینه ای اورولوژی "اسمیت" ۹۰۰۰رفرانس آزمونهای پذیرش دستیارو پیش
کارورزی ایزدی ،مهدی- ۸۰۹۲،
راهنمای عملی تشخیص و درمان بیماریهای پوست ماپار ،محمدعلی -۸۰۰۸،
ماتریکس داروهای هومیوپتی (ارتباط بالینی داروها) فشارکی ،مریم - ۸۰۳۹،
توانبخشی شنوایی ،با تاکید بر شناسایی و درمان کودکان ناشنوای زیر ۰سال  ۹۹۰۲لوترمن ،دیوید،ام
شایعترین ها،نادرترین ها:تشخیص های افتراقی (بهترین روش تشخیص بیماری ها) علیزاده ،احمد- ۸۰۰۲،
آنچه باید در باره کلسترول و چربی خون بدانید:به انضمام نشانی پایگاه های مفید پزشکی در اینترنت مدرس
موسوی ،امید
بیماریهای گوش وحلق و بینی اخوان ،اصغر
بیماریهای اسکلتی عضالنی اندام فوقانی بطحایی ،اشرف السادات - ۸۰۹۱،
راهنمای درمان ضربات وارد به دندانها کرزن ،مارتین
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در مدرسه و اردو علویان ،موید- ۸۰۹۸،
مرورسریع بر فارماکولوژی :خالصه کتاب کاتزونگ وترور ایزدی ،مهدی  ، -۸۰۹۲،گردآورنده .
خالصه مامایی و بیماری های زنان دنفورث ،رفرانس آزمون پذیرش دستیار
بیهوشی در ارتوپدی رونالد،دی .میلر
فتق ،بواسیر،شقاق وخارش مقعد
مراقبتهای بهداشتی دهان ودندان :شامل تمامی دستورالعملهای بهداشت دهان و دندان ،اطالعات عمومی
دندانپزشکی و دندانپزشکی خانواده آرین ،فرامرز- ۸۰۹۱،
مجموعه آزمونهای تشریح استخوان و مفاصل مازیار،اصغر
پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی به زبان ساده کمال زاده ،حسن -۸۰۹۰،

آنچه باید بدانیم از:سنگ کیسه صفرا،بیماریهای صفراوی و لوزالمعده علویان ،موید- ۸۰۹۸،
چگونه پوستی شاداب و همیشه جوان داشته باشیم ؟ ایزدی ،مهدی -۸۰۹۲،
پرموئی ودرمان آندرخانم ها" هیرسوتیسم "لیزردرمانی درپرموئی  -لیزروزیبایی پوست شهابی ،رضا-۸۰۹۰،
،گردآورنده ومترجم
ژنتیک پزشکی  /تامپسون وتامپسون ؛[با همکاری رودریک مک اینز ،هانینگتون ویالرد] تامپسون ،مارگارت
ویلسون - ۸۲۹۰،
پیشگیری ،تشخیص ودرمان اورژانس مسمومیت ها دریشباخ ،رابرت .
مجموعه تست های ژنتیک وزیست شناسی مولکولی همراه با پاسخ های تشریحی سهرابی ،مجتبی
گوش ،گلووبینی برقعی  ،هبت الدین
شکستگیهاوارتوپدی شیرزادی ،حمیدرضا
اصول ارتوپدی آدامز ۹۰۰۸آدامز،کراوفورد،جان
واژگان بهداشت محیط دهقانی ،محمدهادی
داروها،تروماواورژانسهادراندودنتیکس منصف ،مهدی
تاثیرمتقابل بیماریهای کبدودستگاههای بدن طالچیان ،الهام
۸۲دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی ۲،دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی ،آزمونهای فیزیولوژی
آرام فر،مهدی -۸۰۳۰،
طب پیشگیری سالمت جسم وروان منوچهریان ،محسن - ۸۰۹۸،
گزیده واژه شناسی بیمه درمان لینچ ،مارگارت
بیماریهای دستگاه تنفس
مجموعه مقاالت وگفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسالم درپزشکی /برگزارشده دردانشگاه علوم پزشکی
مشهد
تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی ذوالفقاری انارکی ،سیما
یبوست و نفخ شکم ابراهیمی دریانی ،ناصر-۸۰۰۳،
مروری بر علوم آزمایشگاهی بالینی هر،رابرت- ۸۲۳۰،
دائره المعارف طب جامع نگر:روش های طب سنتی ونوین نویدی ،علی اصغر- ۸۰۹۹،
روانپزشکی اعتیاد میلر،نورمن اس ۸۲۹۰ .
اصول بیوشیمی لنینجر لنینجر،آلبرت
خالصه روانپزشکی :علوم رفتاری  -روانپزشکی بالینی کاپالن سادوک سادوک ،بنجامین - ۸۲۰۰،
کتاب درسی واطلس رنگی "آسیبهای ناشی از ضربه به دندانها"
اصول بیماریهای زنان کیستنر ۸۲۲۲کیستنر،رابرت ویلیام  / ۸۲۸۱،کهریزک۱۱
بیوتکنولوژی و DNAنوترکیب کروزر ،هلن
فرهنگ اصطالحات ژنتیک حاجی بیگی  ،اصغر
چکیده ایمونولوژی بنجامینی ،الی
چشم (ووگان  )۸۲۲۲-محبوبی ،امیرحسن - ۸۰۹۱،
باکتریهای بی هوازی [مبانی و تشخیص آزمایشگاهی ]،گردآوری وتالیف :رضا رنجبر[...ودیگران ]
تشریح موضعی ومصور مغز ونخاع امامی میبدی ،محمدعلی - ۸۰۹۳ ،
کاربرد اینترنت در پزشکی :برای پزشکان وپیراپزشکان ایرانی
روش تحقیق درعلوم پزشکی
راهنمای کاربردی روان درمانی گروهی [:کیم پالگ ،آرتور جانکسما] پالگ ،کیم

خالصه دروس پزشکی آدامز،جان کرافورد
ژنتیک (اصول ومبانی ) میرمحمدی میبدی ،علی محمد- ۸۰۹۸،
پست الکترونیک و اینترنت در خدمت پزشکان ودندانپزشکان میر،مازیار- ۸۰۳۱ ،
خالصه دروس پزشکی :کودکان نلسون :مبانی طب کودکان نلسون، ۹۰۰۹رشد وتکامل نلسون، ۹۰۰۰برنامه
واکسیناسیون کشوری ،تغذیه تکمیلی شیرخوران برمن ،ریچارد- ۸۲۰۸،
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران خدام ،رامین - ۸۰۹۰،
داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری آبگون ،محمد ، -۸۰۹۲ ،گردآورنده ومترجم
فرهنگ جامع پرستاری داروهای ژنریک ایران اکبرزاده پاشا،حجت الله - ۸۰۹۰ ،
فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران وجهان اکبرزاده پاشا،حجت الله - ۸۰۹۰ ،
بهداشت کار حلم سرشت ،پریوش - ۸۰۰۰،
ژنتیک کاربردی مرتنس ،توماس رابرت - ۸۲۰۰،
ترومای سروگردن اجل لوئیان ،محمد- ۸۰۰۱،
تاریخ ،اخالق ومقررات مامایی احمدی دوالبی ،محبوبه - ۸۰۹۸،
روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی صانعی ،اشرف السادات - ۸۰۰۰،
قانون و پرستار علیرمائی ،نسرین -۸۰۹۰،
ثبت وگزارش نویسی در پرستاری پرویز،نوروز
سهل انگاری وسوء رفتاربا کودک شفیع پور،زهرا، - ۸۰۰۱ ،مولف
سارس میرسعیدی ،مهدی
میکروبیولولوژی پزشکی جاوتز بروکس ،جورج فردریک - ۸۲۹۳،
ایمونولوژی رویت  -ویراست ششم ۹۰۰۸رویت ،ایوان موریس
مرور تصویری بر فارماکولوژی لیپینکات (پایه وبالینی ) مایسک ،مری جولیا
پیشگیری ودرمان اعتیاد عزیزی،عبدالرضا- ۸۰۰۱،
عوامل جنگی بیولوژیک احمدی نژاد،زهرا- ۸۰۹۹،
آیین نگارش ونشر مقاالت پزشکی درتحقیقات بالینی براونر،وارن
بیوشیمی  -پاتولوژی
استفتائات پزشکی (احکام ویژه پزشکان -احکام ویژه بیماران )مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر آیت الله حاج
شیخ یوسف صانعی صانعی ،یوسف -۸۰۸۱،
راهنمای سالمت کودک بارکین ،راجر
تعیین زمان مرگ جسد وتشخیص هویت در پزشکی قانونی نورائی نژاد،علی
پاتولوژی اختصاصی رابینز کومار،وینی
سنجش روزهای سالمت  :ارزشیابی جمعیت از نظر کیفیت زندگی مربوط به سالمت
کتاب جامع  CPRدر نوزادان و کودکان صادقی  ،رقیه،
سنجش عملکرد برنامههای سالمت لیچیلو پاتریشیا
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق گودرزی فرامرز
گزیده ای از انگل شناسی پزشکی مشفع  ،عبدالعلی
ارش و دیه عابدی ،محمد حسن
سیستم ملی پژوهش سالمت از دیدگاه مجامع بین المللی
اپیدمیولوژی تغذیه ویلت والتر
راهنمای عملی در مراقبتهای بهداشتی مبتنی بر مدرک  :درک پژوهش برای فراگیری فردی و گروهی...

گرینهال  ،تریشا
اصول نگارش گزارش کالبد گشایی در پزشکی قانونی قره داغی ،جابر
مراقبتهای جراحی الکساندر هات میکر  ،مارگارت
گزیده ای از حشره شناسی پزشکی (برای دانشجویان بهداشت و پزشکی)
روش اجرایی استاندارد برای پژوهشگران بالینی به منظور انجام کار آزمایی بالینی مقبول و منطبق با
مصوبات کنگره بین المللی هماهنگ سازی مقررات کار آزمایی بالینی (مقررات  ( ICHGCPکارب وانگ
جونتراKarbwang,Juntra
راهبرد پنج ساله سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث رانندگی سازمان بهداشت
جهانیWOrld Health Orgdnization
استخوان های دوست داشتنی سبالد،آلیس
دستنامه جامع داروهای رسمی ایران۸۰۱۳
اطلس رنگی نوروآناتومی انسان  :شکل ظاهری  ،ساختارهای درونی برش های ماکروسکپی و میکروسکپی
حقیر ،حسین
رادیولوژی دهان وایت وفارو  :اصول و تفسیر وایت استوارت . White ,Stuart C
نگرشی نو به روانپزشکی قانونی  :دانش بهره وری از مفاهیم روانشناختی در حیطه قضایی  ۳۰۰۱صابری ،
مهدی
دیدگاههای اسالم در پزشکی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،اسفندماه۸۰۱۸
جنین شناسی کاربردی انسان مور ،کیت .MooR, Keith I
ویروس شناسی انسانی برای پزشکان  ،دندانپزشکان و میکروبیولوژیستها آکسفورد  ،جان سیدنی Oxford
,John sidney
اصول تهیه پشنهادیه پروژه های پژوهشی روش شناسی تحقیق سطح اول گچکار ،لطیف ۸۰۰۹
فیزیولوژی قلب  :تفسیر  ECGکاتز،آرنولد Katz, Arnold
چکیده تحقیقات ناباروری در ایران /شماره یک -سال. ۸۰۱۰
درمانهای جدید پروستات رزاقی  ،محمدرضا۸۰۰۰ ،
بررسی و درمان دردهای سرطانی بامشگی  ،علیرضا۸۰۹۱
اصول تشخیص و درمان شکستگیهای فکی حراجی  ،افشین ۸۰۹۲،
خودآموز درمان اعتیاد
فیزیولوژی دستگاه گوارش جانسون ،لئونارد Johnson,Leonard
راهنمای درمان فوریتهای پزشکی برای دندانپزشکان حبیبی  ،عطاالله - ۸۰۰۰ ،
اطالعات دارویی کاربردی برای دندانپزشکان پاک فطرت  ،آتس سا- ۸۰۳۰،
تفسیر گازهای خونی اسماعیلی  ،محمد -۸۰۰۱،
راهنمای بیماران دربیماری های شایع  ،گیاهان دارویی ،رژیم های غذایی ،هومیوپاتی و مکمل ها
آسم کودکان قدملی ،پرویز
مراقبتهای پرستاری درریکاوری رضایی کارگر ،فیروزه - ۸۰۹۱،
اسپیرومتری رضایی طلب  ،فریبا- ۸۰۹۸،
مفاهیم رادیولوژی و بالینی تومورهای استخوانی فیضی ،علی
تدابیر درمانی دراسهال :برای پزشکان و کارکنان ردههای باالی بهداشت
هموفیلی منصوری طرقبه،حسن ۸۰۹۱،
فارماسیوتیکس  :دانش طراحی اشکال دارویی اولتون  ،مایکل .Aulton, Michael E

کتاب خودآموز راهنمای باروری و ناباروری درمردان نوروزی  ،محمدرضا۸۰۹۹
اثرات آفتاب بر پوست انسان دائر ،داریوش
ایمونوبیولوژی حاملگی طبیعی
آشنایی با فرموالسیون داروهای ترکیبی در داروخانه سالمی  ،ثریا-۸۰۰۳،
اکستازی ) : (Ecstasyاطالعات کاربردی برای گروه پزشکی ( فارماکولوژی  ،توکسیکولوژی ،بالینی و
آزمایشگاهی ) سلطانی نژاد  ،کامبیز -۸۰۳۸ ،
آناتومی اعصاب
مجموعه دستورالعملهای بهداشت ،درمان ومدیریت در حوادث غیرمترقبه
طب ایرانی:حجامت عزیز خانی ،محمد،
بهبود رشدو تغذیهکودکان مجموعه آموزشی ویژه پزشکان
فرهنگ علوم پزشکی " پاکت دور لندانگلیسی -فارسی
اورژانسهای جراحی ،اورولوژی،ارتوپدی و تکنیکهای عملی
روش کار در اتاق عمل کومار،باکول
اصول تشخیص و درمان بیماریهای شایع ( ۰۰۰مبحث از بیماریهای شایع ) پارچه باف بیدگلی ،محمد
زنان و مامایی دنفورث۹۰۰۰
مبانی طب کودکان نلسون  ۹۰۰۱به انضمامن تغذیه تکمیلی و واکسیناسیون کشوری جدید
اصول تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ همراه با تصاویر رنگی به انضمام الگوریتم تاوارس
آرمسترانگ،پیتر
روانپزشکی آکسفورد گلدر ،مایکل گراهام
اصول شکستگی ها وآسیب های مفصلی آدامز،جان کرافورد
بیماریهای دستگاه گوارش
بیماریهای دستگاه تنفس
ویروس ،ایدز،تک یاخته و کرم
بیماریهای غدد و متابو لیسم
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
بیماریهای روماتولوژی و سیستم ایمنی
بیماریهای خون و انکولوژی
رادیو لوژی دهان :چکیده از  Oral Radiology 2000وایت ،استوارت
باربارا بیتز : ۹۰۰۱معاینات بالینی و روشهای گرفتن شرح حال،ویرایش نهم با اطلس رنگی همراه با سی دی
بیکلی ،لین
نسخه نویسی همراه:بیماریهاو درمان بر اساس داروهای ژنریک ایران و دارو های سازمان هالل احمر پاالر
،محمد علی
پیشگیری از حوادث
تریاژ،کمکهای اولیه و حمل مصدوم آتش زاده شوریده ،فروزان
راهنمای برنامه ریزی آموزشی دوره های کوتاه مدت پرستاری بحران نیک روان مفرد ،مالحت
مدیریت بحران پازارگادی ،مهرنوش
 CPRدر صحنه زهری انبوهی ،سیما
اداره مصدوم دچار سوختگی :شامل مراقبتهای حاد طی  ۱۹ساعت اول بعد از بحران نیک روان مفرد،مالحت
مراقبتهای روانی در وضعیت بحران ،اورژانسهای رفتاری زهری انبوهی ،سیما

آناتومی بالینی اسنل ،ریجارد
روشهای عملی و کنترل کیفیت در آزمایشگاه جنین شناسی انسانی
جراحی پاشا)(Key Question-Order
ازدیاد آندروژن
راهنمای مراقبت بیماری آنفوالنزا با همکاری شاخه علمی کممیته کشوری آنفوالنزا گویا،محمدمهدی
مجموعه سواالت فارماکولوی امتحانات پره افترمن و دستیاری (از خرداد  ۸۰۱۸ت اسفند  ) ۸۰۱۸همراه با
پاسخ تشریحی ونکات بالینی  ...احمد وند ،علی
بیماریهای عفونی دستگاه تنفسی احمدی نژاد،زهرا
نحوه برداشت و ارسال نمونه به آزمایشگاه پزشکی قانونی با ضمیمه "اصول نگارش گزارش سم شناسی
قانونی"
آشنایی با ابزارهای جراحی  :همراه با روش بستن زخمها خشای،احمد
تشخیص و درمان سرگیجه ربیعی ،سهراب
اختالالت اضطراب منتشر :تشخیص ،درمان و ارتباط آن با سایر اختالالت اضطرابی نات ،دیوید
اصول نسخه نویسی ایزدی ،بابک
داروهای روانپزشکی (بخش نخست ) ولیبرمن،تاسمن
ارودینامیک به زبان ساده چاپل ،کریستوفر،آ ر
درمان دارویی روانپزشکی سادوک ،بنجامین جیمز
کلیات پزشکی قانونی برای دستیاران و متخصیصین زنان و زایمان صناعی زاده ،حسین
اصول کاربرد و پیشگیری آنتی بیوتیکی (فصل ۹۱و  ۹۲کتاب رویکرد عملی به بیماریهای عفونی )
ریز،ریچارد.ای
عفونتهای قارچی در زمینه ایدز میکائیلی ،علی
پاسخ به سواالت شما درباره بیماری پارکینسون فولیتنی ،توماس
سل و ایدز جانبخش ،علیرضا
پره اکالمپسی و اکالمپسی اپیدمیو لوژی ،پاتو فیزیو لوژی،تشخیص و درمان ملک خسروی ،شهره
جنبه های پزشکی ،بهداشتی و اجتماعی ایدز حاتمی،حسین
پرستای در یک نگاه :تغذیه فارل،ماریان
کلیات روش تحقیق (درعلوم پزشکی) رضائی،منصور
درمان اختالالت روانپزشکی در دوران حاملگی یانکرز ،کیمبرلی
سندرم داون کولیوند ،میترا
درمان خونریزی در جراحی قلب و عروق پیفاره ،روکه
بیماریهای مادر زادی قلب در بالغین چایلد،جان
سنجش عملکرد برنامه های سالمت یچیلو،پاتریشیا
موازین اخالقی در پژوهشهای علوم پزشکی فرهادی،یداله
تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردآن در علوم پزشکی Data analysis
using artifical Neuralشادنیا  ،هومن
پژوهشی در نقص عضوی و ارش
اردر زنان ،زایمان و مامایی اکبرزاده پاشا،حجت الله
اردر بیماریهای داخلی اکبرزاده پاشا ،حجت الله - ۸۰۹۰،
مبانی گوش ،گلو و بینی

بیماریهای زنان وزایمان دنفورث۹۰۰۰
مبانی طب کودکان نلسون
اوردرجراحی شامل  :جراحی سر وگردن ،جراحی غدد ...داروها،بیماریهای طبی اکبرزاده پاشا،حجت الله
کربوهیدرات های خوب  ،کربوهیدرات های بد برانی ،جوهانا
چربی های خوب و چربی های بد استانتن  ،رزمری
دیابت و عوارض مزمن شاو،م .
آموزش گام به گام تکنیک های مامایی حیدری  ،پروانه
اصول شکستگی های آدامز ۹۰۰۱هامبلن  ،دیوید
بیماریهای غدد،متابولیسم و تغذیه
بیماریهای عفونی
بیماریهای کبدومجاری صفراوی ویراستاران دنیس کاسپر...ودیگران
مقدمه ای بر پزشکی بالینی
بیماریهای کلیه
بیماریهای تنفسی
بیماریهای خون
خالصه در خالصه بیماریهای داخلی  -روماتولوژی کشوری  ،محمد
مدیریت پروژه هیرکنز،گری
روان شناسی عمومی گنجی  ،حمزه- ۸۰۹۸،
ایمونولوژی دیابت نوع  ۸وجگانی  ،محمد -۸۰۰۲،
بیماریهای گوارش
ادرار و دیگر مایعات بدن هنری  ،جان برنارد
نگرشی بر وحدت وجود و پزشکی هامیوپتی حسینی تهرانی  ،علی - ۸۰۰۱ ،
درماتولوژی مبتنی بر شواهد فیروز ،علیرضا
راهکارهای عملی برای کارشناسان بهداشتی در برخورد با بیماریهای پستان
ایمونولوژی بیماری مولتی پل اسکلروزیس ( ام اس ) وجگانی  ،محمد-۸۰۰۲ ،
راهنمای صحنه جرم لی  ،هنری
رویکرد بالینی به بیماران اورژانس
دیابت  :راه درمان هراتی  ،هادی - ۸۰۳۹ ،
ان  ،ام ،اس فیزیولوژی سلول و عضله  ،قلب وعروق و گوارش بوالک  ،جان
نکته های کلیدی در پزشکی قانونی
تفسیر بالینی آزمایش های پزشکی ابراهیمی ،ایوب
اختالالت چربی های خون عباسی ،محمد امین
بیماری های پوسته ریزنده بدن(پسوریازیس ،شوره سر و لیکن پالن ) پور فخاران ،محمد
جراحی( شوارتز ) ۲۲احمدی ،کامران
بیوتکنولوژی :راهگشای مشکالت بشر در سده بیست و یکم صنعتی ،محمد حسین
دلستهریسونزپیرینسی پلز آو،سیسیل اسنشالز آو اینترنال مدیسین
اصول تعیین نقص عضو و ارش
نقش دندانپزشکی قانونی در حوادث جمعی کاظمیان،محمد
راهنمای کارشناسان صحنه مرگ دیکس ،جی

نوروفیزیولوژی بالینی صدر ،شهاب الدین
آناتومی اندام گری دانشجویی دریک  ،ریچارد
خود زنی مهر محبی  ،رضا ۸۰۹۱،
جراحی اضطراری در جنگ علی مجیدی  .....و دیگران
راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان در بیمارستان های دوستدار مادر وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی دفترسالمت خانواده و جمعیت اداره سالمت مادران
اصول کالبد گشایی بیمارستانی و قانونی آقا بیگلویی  ،عباس
کتابشناسی اعتیاد حقیقی  ،محمود
بیماریهای عفونی در بالیا کونلی  ،ام  .آ
تروماتولوژی پزشکی قانونی قضایی  ،صمد
مدیریت و ضوابط اورژانس بیمارستان
مجموعه سخنرانیهای جامع و میز گردهای علمی دومین کنگره بین المللی بهداشت  ،درمان و مدیریت بحران
در حوادث غیر مترقبه  ۳ - ۰ ،آذر ماه۸۰۱۰
نکات برتر در بیماریهای داخلی (غدد) :خالصه" هاریسون  ۹۰۰۱و سیسیل اسنشیال  " ۹۰۰۱به همراه گاید
الین و تست  :رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی  ،مهدی - ۸۰۹۲ ،
نکات برتر در بیماریهای داخلی (گوارش)  :خالصه" هاریسون  ۹۰۰۱و سسیل اسنشیال " ۹۰۰۱به همراه
گاید الین و تست  ،رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی ،مهدی - ۸۰۹۲ ،
نکات برتر در بیماریهای زنان و زایمان :خالصه"دنفورث " ۹۰۰۱به همراه تستهای آزمونهای گذشته و گاید
الین رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی  ،مهدی - ۸۰۹۲ ،
نکات برتر دراورولوژی  ،خالصه " اورولوژی اسمیت  : " ۹۰۰۱رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش
کارورزی ایزدی  ،مهدی - ۸۰۹۲ ،
نکات برتر بیماریهای چشم  ،خالصه افتالمولوژی ووگان  ۹۰۰۱به همراه گاید الین و تست  :رفرانس
آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی  ،مهدی - ۸۰۹۲ ،
نکات برتر در بیماریهای داخلی (ریه )  ،خالصه ( سسیل اسنشیال  ۹۰۰۱به همراه بخش های انتخابی از
هاریسون ) ۹۰۰۱به همراه گاید الین و تست  :رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی،
مهدی - ۸۰۹۲ ،
نکات برتر در فارماکولوژی  ،خالصه " کاتزونگ و ترور  " ۹۰۰۱به همراه تستهای آزمونهای گذشته و گاید
الین  :رفرانس آزمنهای پذیرش دستیارو پیش کارورزی ایزدی ،مهدی- ۸۰۹۲ ،
نکات برتر تصویربرداری تشخیصی ،خالصه " آرمسترانگ  " ۹۰۰۲به همراه تستهای آزمونهای گذشته و
گاید الین  :رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی ،مهدی- ۸۰۹۲ ،
نکات برتر در پاتولوژی  ،خالصه پاتولوژی رابینز اختصاصی  ۹۰۰۱به همراه تست های آزمون های گذشته
و گاید الین  :رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی ،مهدی - ۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در بیماری های داخلی ( خون )  ،خالصه "هاریسون  ۹۰۰۱و سسیل اسنشیال  " ۹۰۰۱به همراه
گاید الین و تست  :رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی  ۱۰۱۳ایزدی ،مهدی ، - ۸۰۹۲ ،گرد
آورنده
نکات برتر در بیماریهای داخلی ( کلیه) ،خالصه " هاریسون  ۹۰۰۱و سسیل اسنشیال  " ۹۰۰۱به همراه گاید
الین و تست  :رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی ایزدی  ،مهدی- ۸۰۹۲ ،
حقوق کیفری و پدیده شاکیان حرفه ای فرخی ،حمیدرضا
آلرژیها (علل و درمان آنها) فرخسیر ،مرتضی- ۸۰۰۹ ،

ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم نوری دلویی  ،محمدرضا- ۸۰۹۱ ،
بافت شناسی پایه جان کوئیرا[ /آنتونی مشر ] مشر ،آنتونی ،ال .
کبد و غدد
راهنمای ساده انجام آزمون های آماری با اس پی اس اس کرک پاتریک  ،لی آ
کاربرد نانوتکنولوژی در بیولوژی و علوم پزشکی طهماسب پور ،عیسی - ۸۰۱۰ ،
چشم و گوش
تروما :ترجمه و خالصه فصل تروما از درسنامه طب اورژانس روزن ۹۰۸۰
راهنمای بالینی پوست  ،مو  ،زیبایی  :جدیدترین درمان ها در بیماریهای پوست  ،داروهای ترکیبی  ...کیانی ،
اسدالله -۸۰۹۱ ،
مرجع کامل تستهای تشخیصی وآزمایشگاهی پاگانا پاگانا،کتلین دسکا
کامل ترین نسخه های کاربردی بیماریهای پوست  ،مو و ناخن مظفر ،مهرداد
داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت سامی  ،پوران - ۸۰۳۹،
اردر مسمومیت اکبر زاده پاشا  ،حجت اله - ۸۰۹۰ ،
آموزش تصویری ( آفیس  ) ۹۰۸۰شوپ  ،کیت - ۸۲۱۹ ،
اصول گواهی نویسی پزشکی و مالحظات قانونی و اخالقی آن آقاخانی  ،کامران - ۸۰۹۱ ،
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده رفیعی  ،فاطمه - ۸۰۹۱ ،
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن ابوالقاسمی  ،حسن
چکیده ارولوژی اسمیت  : ۹۰۰۱به انضمام سواالت پیش کارورزی و دستیاری تاناگو  ،امیل
 19کیس شایع بخش اورژانس کیانمهر ،ناهید - ۸۰۹۲ ،
مجموعه ی کامل تکنیک های سی تی اسکن حاجی امرایی  ،یاسر - ۸۰۱۰ ،
فرهنگ واژه های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی شیرزاد  ،هادی - ۸۰۹۱ ،
گزیده پزشکی قانونی برای قضات مهاجرپور  ،امیرمحمد
سالمت زن از منظری دیگر :راهنمای کاربردی شناخت  ،حفظ و حمایت اندام و احشای داخلی در دوره های
مهم زندگی (بارداری  ،زایمان  ،یائسگی و  )...کاله  -ژرمن  ،بالندین
حاملگی های پر خطر لودرمیلک  ،دیترا لئونارد ۸۲۹۹ ،
بارداری و زایمان و یلیامز ۰۸۰۹
روش های آماری در تحقیقات علوم مراقبتی و درمانی مونرو  ،باربارا هازارد
خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و کنترل آنها سوری  ،حمید - ۸۰۹۹ ،
پزشکی از راه دور با رویکردی بر رادیولوژی و پاتولوژی از راه دور هاشمی  ،نسیم - ۸۰۱۰ ،
آزمونهای پزشکی هسته ای قلب و ریه اسدی  ،مجید - ۸۰۳۱ ،
رازهای راینوپالستی ( جراحی زیبایی بینی ) احمدی  ،خشایار - ۸۰۳۳ ،
سونوگرافی تشخیصی کبد ،مجاری صفراوی و پستان مک گاهان  ،جان  ،پی .
تصویر سازی پیشرفته در رادیولوژی جزایری قره باغ  ،الهه
راهنمای بالینی پزشکی هسته ای غدد اسدی  ،مجید - ۸۰۳۱ ،
نوروآناتومی بالینی اسنل ۹۰۸۰اسنل  ،ریچارد اس
بیماریهای زنان قره خانی  ،پرویز - ۸۰۰۲ ،
مراقبت های پرستاری در دیالیز و پیوند کلیه عباسی  ،محمد - ۸۰۳۳ ،
پرستاری در آندوسکوپی دستگاه گوارش عباسی  ،محمد - ۸۰۳۳ ،

مقدمه ای بر کلون سازی ژن و بررسی دی ان آ براون  ،ترنس اوستن - ۸۲۳۰ ،
آسیب شناسی پایه (اختصاصی ) کومار ،وینی
بیماریهای عفونی باکتریال همراه با اطلس رنگی
بیماریهای قلب و عروق
بیماریهای غدد و ممتابولیسم همراه با اطلس رنگی
خود آزمون ومروری بر سواالت داخلی هاریسون وینر ،چارلز  ،ام
بیماریهای کلیه همراه با اطلس رنگی
بیماریهای دستگاه گوارش همراه با اطلس رنگی و دی وی دی رایگان
بیماریهای عفونی ویروسی (انگلی و قارچی ) همراه با اطلس رنگی
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی همراه با اطلس رنگی
بیماریهای خون و انکولوژی همراه با اطلس رنگی
بیماری های دستگاه تنفس همراه با اطلس رنگی
تغذیه
کتاب تولید علم ایران در آی  .اس  .سی  ۸۰۱۱- ۸۰۱۳.مهراد  ،جعفر - ۸۰۹۳ ،
پرستاری داخلی  ،جراحی برونرو سودارث۹۰۸۰
مروری بر فیزیولوژی پزشکی گانونگ۹۰۸۰
دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن
فارماکولوژی پایه وبالینی کاتزونگ کاتزونگ  ،برترام
مبانی طب داخلی سسیل ۹۰۸۰آندرولی  ،تامس  ،ای - ۸۲۰۳ .
نوروآناتومی بالینی (به انضمام اطلس رنگی مغز) اسنل  ،ریچارد اس .
اصول جراحی شوارتز۹۰۸۰
راهنمای تغذیه تکمیلی به انضمام راهنمای تغذیه کودکان  ۱-۹سال جالدتی  ،نفیسه سادات
ناهنجاریهای مادرزادی نقدی  ،فاطمه - ۸۰۹۰ ،
دنیای شیرین بچه داری  :پرستار کودک خود باشیم خورسندی  ،محبوبه - ۸۰۹۱ ،
خالصه روانپزشکی  :علوم رفتاری  ،روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک سادوک  ،بنجامین جیمز- ۸۲۰۰ ،
راهنمای جیبی روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک ۹۰۸۰سادوک  ،بنجامین جیمز - ۸۲۰۰ ،
اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان شکوهی یکتا ،محسن
واژه شناسی پزشکی فاتحی  ،فرهاد - ۸۰۹۲ ،
۸۰۰پرسش و پاسخ در باره خواب و اختالالت خواب چوکروورتی  ،سودانسو
سالمت شغلی رانندگان حرفه ای
راهنمای کاربردی مشاوره و مراقبتهای بهداشتی دختران نوجوان رنجبر ،فهیمه - ۸۰۱۰ ،
آناتومی ویرانسازی انسان ( پرخاشجویی وویرانسازی ) فروم  ،اریک - ۸۲۰۰ ،
خالصه در خالصه فارماکولوژی خوئی  ،حمید -۸۰۹۳ ،
مبانی بافت شناسی نظری وعملی مهرآئین  ،فرشته
بیماریهای تنفسی  /اصول طب داخلی هاریسون۹۰۰۱
اداره بیمار ترومایی در اورژانس  :سناریوها ،الگوریتمها ،مستندات علمی بیسانزو ،مارک
مهارتهای برقراری ارتباط با بیماران سیلورمن  ،جاناتان
درمانهای خانگی  ۹۰بیماری شایع با رویکرد طبیعی درمانی اقارب پرست  ،محمد محسن - ۸۰۳۹ ،
تشخیص افتراقی چرچیل رافتری ،اندرو  ،تی

طب اورژانس در یک صفحه کاترینو  ،جفری
فارماکولوژی کاتزونگ  -ترور  :بر اساس منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و
پیش کارورزی سال ۸۰۲۰انتظاری  ،طاهر - ۸۰۱۰ ،
اختالالت چربی رکلس  ،جان  ،پی  .دی .
۹۱مبحث برگزیده از اصول طب داخلی هاریسون ۹۰۰۱سیدیان  ،مازیار - ۸۰۹۱ ،گردآورنده و مترجم
۹۰مبحث برگزیده از طب داخلی هاریسون  : ۹۰۰۱بر اساس منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت
افسردگی  :پاسخ به پرسش های شما لوری  ،ملوین
معاینه پستان و سرطان آن تتسالف  ،جودیت
خالصه در خالصه بیماریهای داخلی  :غدد کشوری  ،محمد
تریاژ در بخش اورژانس " تریاژ به روش گروه منچستر "
روش های جدید سی پی آر آیتی  ،مریم - ۸۰۳۰ ،
بیماریهای لثه و انساج پیرامون دندان (به زبان ساده ) سیدین  ،مجتبی
اطلس بیماریهای گوش و حلق و بینی ساعدی  ،بابک
آنچه باید زنان و مردان نابارور بدانند" :ناباروری  ،علل  ،درمانها" حسینی قوچانی  ،سمانه - ۸۰۱۸ ،
درمان چاقی شکمی  ،بی ضرر و آسان گنجی  ،مبین - ۸۰۳۱ ،
خالصه مبانی طب کودکان نلسون  : ۹۰۸۸بر اساس منبع اعالم شده توسط وزارت بهداشت جهت آزمون
پذیرش دستیار  ...ثبوتی  ،بهنام - ۸۰۳۹ ،
بیماریهای نوزادان نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش نوزدهم
خالصه در خالصه کودکان نلسون سهیلی  ،حبیب - ۸۰۳۸ ،
اورژانس در  ۳دقیقه  :مسمومیتها و بیماریهای محیطی
روش های نوین تشخیص اختالالت خواب  ،پلی سومنوگرافی صادق نیت  ،خسرو -۸۰۹۰ ،
جنین شناسی  :گزیده کتب مرجع دروس تخصصی علوم پایه پزشکی همراه با تست های آزمون های جامع علوم
پایه به صورت تفکیکی رمزی  ،داوود
خالصه در خالصه بیماریهای داخلی  :کلیه رضایی  ،امید
خالصه در خالصه اورولوژی گوران  ،شهرام - ۸۰۳۱ ،
خشونت علیه کودکان در ایران مدنی قهفرخی  ،سعید - ۸۰۰۲ ،
پاتولوژی پایه عمومی رابینز ۹۰۰۱اصالنی مناره بازاری  ،رزمین - ۸۰۱۳ ،
ارولوژی عمومی سیم فروش  ،ناصر - ۸۰۹۱ ،
مراقبت از سالمندان پری  ،آنجال
راهنمای تغذیه سالم برای سالمندان میلر ،رابین ۸۲۱۹،
نظریات و ابتکارات ابن سینا و رازی در پزشکی نوین نصیری  ،جعفر- ۸۰۹۱ ،
برداشتی مجمل از طب سنتی در قرآن مجید و بعضی متون اسالمی دیگر( نهج الفصاحه و نهج البالغه )
معصومی  ،محمدعلی - ۸۰۰۳ ،
آمار پزشکی پایه  -بالینی داوسون  -ساندرز ،بت
مبانی اپیدمیولوژی  -ویراست دوم بونیتا ،ر
نورولوژی بالینی امینوف  -ویرایش هفتم گرینبرگ  ،دیوید ،آ
اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی
خالصه در خالصه روان پزشکی دانشمند ،رضا - ۸۰۳۰ ،
بیماریهای پوستی  :تشخیص و درمان  :خالصه پوست هبیف و فصل های منتخب اندروز کیاوش  ،کاترین ،

- ۸۰۹۱
نکات برتر در ارتوپدی  ،شکستگی ها  -دررفتگی ها کریمی مبارکه  ،محمود
ارولوژی عمومی  /گردآورندگان  :اکبر نورعلیزاده  ،رضا سرهنگ نژاد ،علی محمد میرجلیلی نورعلیزاده ،
اکبر - ۸۰۳۸ ،
خالصه در خالصه پاتولوژی اسماعیلی  ،علی - ۸۰۳۳ ،
تروما :ترجمه و خالصه فصل تروما از درسنامه طب اورژانس وزن۹۰۸۰
هماتولوژی عملی (تکنیک های آزمایشگاهی ) ابتی مقدم  ،غالمعباس
مبانی طب داخلی سیسیل  : ۹۰۸۰بیماریهای متابولیک  ،غدد  ،بهداشت زنان و مردان  -ویرایش ۱
درماتولوژی مبتنی بر شواهد فیروز ،علیرضا ۸۰۹۹ ،
مدیریت اجساد در فجایع دسته جمعی
پروتکل اینترپل در تشخیص هویت اجساد قربانیان فجایع جمعی
ژنتیک قانونی  :اصول و کاربردها علیپور تبریزی  ،آرش -۸۰۳۱ ،
بارداری و زایمان ویلیامز۹۰۸۰
بیماری های راینولوژیک
جراحی عملکردی ترمیمی و زیبایی بینی
بیماری ها و جراحی اوروفارنکس
اختالالت بینی و صورت در کودکان نراقی  ،محسن - ۸۰۹۸ ،
جراحی سینوس  ،اربیت و قاعده جمجمه
جراحی زیبایی صورت
جراحی ترمیمی صورت
جراحی ماگزیلوفاسیال
مبانی تصویر برداری تشدید مغناطیسی ام آر آی هاشمی  ،ری  ،اچ
اصول رادیولوژی تشخیصی ریه برانت  ،ویلیام ای
بیماریهای دستگاه گوارش نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲
اصول بیهوشی میلر استولتینگ  ،رابرت  ،کی
بیماریهای آب و الکترولیت
بیماری های ژنتیک نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲
مبانی طب داخلی سسیل ۹۰۸۰آندرئولی  ،تامس ای - ۸۲۰۳ .
مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری  ۱۱۱۳رسولی  ،مرجان - ۸۰۳۰ ،
تکنیک های تصویربرداری در ام .آر .آی وست بروک  ،کاترین
چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال  - ۹۰۸۹ویرایش دوازدهم گایتون  ،آرتور سی  - ۸۲۸۲ ،فیزیولوژی
پزشکی .
اطلس میکروبیولوژی پزشکی با راهنمای تشخیصی باکتریها(تعیین هویت باکتریها) شامل  ۱۱۱تصویر رنگی
 ۲۰ ،تصویر رنگی قارچ شناسی  ...نجفی کیا ،یوسف - ۸۰۹۳ ،
مسمومیت ها  :اصول  ،تشخیص و درمان
یافته های نرمال در ام آر آی و سی تی با ضمیمه آناتومی مولر ،تورستن بی .
بیماریهای نورولوژی  ،نوروماسکوالر نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش نوزدهم
بیماریهای ایمونولوژی  /آلرژی  ،روماتولوژی نلسون ۹۰۸۸ -ویرایش۸۲
بیماریهای هماتولوژی نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲

بیماریهای چشم و گوش نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲
بیماری های پوست نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲
بیماری های کودک بد حال نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲
بیماریهای نوزادان نلسون  - ۹۰۸۸ویرایش۸۲
خالصه فیزیولوژی پزشکی گایتون  /هال ۹۰۸۸-
مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال و مولتی اسالیس ایزدی  ،جعفر - ۸۰۹۱ ،
قصور پزشکی در رشته تخصصی جراحی زنان و زایمان ،مامایی و راهکارهای پیشگیری از آن آقاخانی ،
کامران - ۸۰۹۱ ،
بارداری هفته به هفته گرانفلد ،نینا - ۸۲۳۹ ،
درسنامه اخالق دندانپزشکی مسعودی  ،مژگان - ۸۰۹۲ ،
راهنمای آموزشی بیماران دیابتی غالمحسینیان  ،احمد - ۸۰۰۸ ،
تکنیک های وضعیت دهی در نماهای مختلف ماموگرافی  ،نماهای استاندارد -نماهای اختصاصی امیر خلیلی ،
نسرین - ۸۰۹۳،
ماموگرافی و سایر روش های تشخیص سرطان پستان امیر خلیلی  ،نسرین - ۸۰۹۳ ،
مروری بر اطالعات دارویی  :داروهای هورمونی و گوارشی علی آبادی  ،علیرضا - ۸۰۱۸ ،
مروری بر اطالعات دارویی  :آنتی بیو تیک ها علی آبادی  ،علیرضا - ۸۰۱۸ ،
مروری بر اطالعات دارویی  :داروهای قلبی عروقی و تنفسی علی آبادی ،علیرضا- ۸۰۱۸ ،
نقش تغذیه در سالمت دهان و دندان راگ گان  ،آ .جی
کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی عمید ،رضا - ۸۰۳۳ ،
حاملگی های پر خطر لودرمیلک ،دیترا لئونارد
قاتل نا مرئی شناسایی شد  [ :داستانهای عبرت آموز از حوادث ناشی از گاز طبیعی ] جهانشیری  ،سعید
- ۸۰۳۰،
انباشت ریسک در تامین مالی خدمات سالمت اسمیت  ،پیتر ،سی - ۸۲۳۹ .
پزشک خانواده و نظام ارجاع ؛ چشم اندازها و چالش ها
آموزه های پزشکی قانونی در طب زندان  :برای کادر پزشکی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور
مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار زالی  ،محمد رضا
جنین شناسی پزشکی النگمن ۹۰۸۹سادلر ،تامس دبلیو
راهنمای پزشکان در گواهی نویسی و صدور جواز دفن (گواهی فوت ) قره داغی  ،جابر-۸۰۹۱،
کمردرد ملک پور ،کیوان.
مبانی طب کودکان نلسون۹۰۸۸
داروهای مهلینگ
مصاحبه انگیزش در درمان مشکالت روانی آرکویتز  ،هال  .وسترا ،هنی ای  .میلر،ویلیام آر  .رولنیک ،
استفان
کراک ( کراک کوکائین ) آلیو ،ام  .فاستر
مواد توهم زا(پیوت و مسکالین ) آلیو ،ام  .فاستر
ال  .اس .دی آلیو ام  .فاستر
مت آمفتامین (شیشه ) مهلینگ  ،رندی
مرفین و هروئین بوسه  ،گرگوری  ،دی .

اکستازی (و سایر مواد محفلی ) کولهوفر ،تارا
تریاک (و سایر مواد افیونی )  ،تامس ام .
حشیش ( ماریجوانا ،علف  ،بنگ ) مهلینگ  ،رندی
خاطرات همسفر  ،خاطرات خواهران گروه پزشکی دوران دفاع مقدس صالح ،محبوبه برداران ،مریم
قوانین ومقررات تامین سالمت اداری رونق ،یوسف
گروهای خونی انسانی عبدی ،جهانگیر
صحنهجرم در تجاوزات جنسی سلیمانپور  ،دکتر علی
نگرشی نو در تعیین دیه یا ارش اعضای بدن دکتر سمساری
معاینه وبررسی صحنه جرم جی اسیگل ،پکاال ساکو،جو فری سی ناپفز
فرهنگ پزشکی انگلیسی  -فارسی جلد اول الکساندرنیومن دورلند ،دکتر ویلیام
فرهنگ پزشکی انگلیسی -فارسی ( دوجلدی ) الکساندر نیومن دورلند  ،دکترویلیام
باربارا بیتز ،معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال قاضی جهانی ،دکتر بهرام  -میرزاده ،دکتر صادق -
قطبی روشنک
سم شناسی بالینی ومسمومیت ها (تشخیص ودرمان ) تقدسی نژاد ،دکتر فخرالدین
واژشناسی پزشکی فاتحی دکتر فرهاد،نیک فرد مریم
آسیب شناسی پزشکی قانونی در تروما ،مشکالت شایع آسیب شناسی ( جلد اول ) مرکز تحقیقات پزشکی
قانونی
مرگ مغزی وپیوند اعضا سلیمانپور ،علی
مروری براصول نمونه برداری وارسال آن به آزمایشگاههای پزشکی قانونی اخگری ،مریم -عابدی
خوراسگانی ،مریم
معانیه وبررسی صحنه جرم سیگل  ،جی ا .
مدیریت اجساد در فجایع دسته جمعی کاهانی ،دکتر علیرضاو همکاران
معانیه وبررسی صحنه جرم سیگل ،جی ا -مترجمعین کاهانی  ،علیرضا
آنتر وپولوژی قانونی آدمز ،برادلی ج
راهنمایی پزشکان در گواهی نویسی وصدور جواز دفن ( گواهی فوت ) قره داغی  ،دکترجابر  -راثی ،دکتر
ساسان
آنتروپولوژیی قانونی آدمز ،برادلی جی  .امیریان ،دکتر محمد جواد .
مرگ مغزی وپیوند اعضا سلیمانپور ،علی  -شریف آبادی ،محمد امراللهی
پروتکل اینترپل در تشخیص هویت اجساد قربانیان فجایع جمعی کاهانی ،دکتر علیرضا و همکاران
مروری بر اصول نمونه برداری وارسال آن به آزمایشگاههای پزشکی قانونی اخگری ،مریم
آنتروپولوژی  ،قانونی آدامز،برادلی ،جی ،مترجمین امیریان ،دکترمحمد جواد
مرگ مغزی وپیوند اعضا سلیمانپور،محمد
دنیای علوم قانونی ،فارماکولوژی قانونی زدک ،بت ای ،امیریان ،محمد جواد  -عابدی خوراسگانی ،محمد
حسن -
روش های آزمایشگاهی سرولوژی قانونی ناجی ،معصومه -عابدی خوراسگانی ،محمد حسن
فارماکولوژی قانونی بت ای .زدک -موریس اس .زدک  -مترجمعین امیریان ،محمد جواد
سنجش دامنه حرکتی مفصل عابدی خوراسگانی ،محمد حسن ،
دنیای علوم قانونی  ،فارماکوژی قانونی زدک ،بت ای .مترجمعین امیریان ،محمد جواد
روشهای آزمایشگاهی ،سرولوژی قانونی حجازی ،آریا -ناجی ،معصومه -عابدی خوراسگانی  ،محمد حسن

اصول ارزیابی پزشکی قانونی در آسیب های گوش  ،حلق وبینی صمدی راد ،بهرام
روشهای آزمایشگاه سم شناسی قانونی رضایی ،آریا -حجازی ،آریا
آسیب شناسی پزشکی قانونی در تروما شکروم ،مایکل  ،عابدی خوراسگانی ،محمد حسن
اصول ارزیابی پزشکی قانونی در آسیب های گوش حلق وبینی صمدی راد،بهرام
سنجش دامنه حرکتی مفصل عابدی خوراسگانی  ،محمد حسن
روش های آزمایشگاه سم شناسی قانونی رضایی  ،آریا
سنجش دامنه حرکتی مفصل عابدی خوراسگانی ،محمد حسن
معاینه وبررسی صحنه جرم سیکل .جی ا  -ساکو  ،پکاال
آسیب شناسی پزشکی قانونی درتروما مشکالت شایع آسیب شناس ( جلد اول ) شکروم ،مایکل ج .
روش های آزمایشگاه سم شناسی قانونی رضای  ،آریا
اصول ارزیابی پزشکی قانونی در آسیب های گوش حلق وبینی صمدی راد ،بهرام
رسیدگی به اجساد قربانیان پس از وقوع حوادث مورگان اولیور
مجمومه مقاالت وگفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسالم در پزشکی
دستاوردهاچالش هاوافق های پیش روی نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران دکتر سید مسعود رزاقی ،دکتر
علیرضاپارسا پور
دستاوردهاچالش هاوافق های پیش روی نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران دکتر سید مسعود رزاقی ،دکتر
علیرضاپارسا پور
مجموعه مقاالت وگفتارهای سومین همایش ،دیدگاهای اسالم در پزشکی فتاحی معصوم ،دکتر سید حسین
نوپدیدی وباز پدیدی بیماری هاو سالمت حرفه های پزشکی (جلد چهارم ) حاتمی ،دکتر حسین
ژنتیک قانونی ،اصول وکاربردها علیپور تبریزی  ،آرش
اولین کنگره ،اخالق در پرستاری مبتنی بر مبانی اسالمی حسینی ،محمدعلی
ماخذ شناسی طب قضا  ،ویژه سومین همایش سراسری طب و قضا  ،مرگ مغزی ،زندگی نباتی  ،خسارات
مازاد بر دیه علیزاده ،نرگس ماستری فراهانی ،فاطمه
کلیات داوری در حقوق ایران رفبعی ،علی
اصول پاتولوژی عمومی رابینز ،استنلی
اصول تغذیه و مواد غذائی محمدیها ،حسن- ،
اصول تغذیه و مواد غذایی :برای دانشجویان گروه پزشکی محمدیها ،حسن
اصول زهرشناسی لومیس ،تد
اصول مراقبت از بیمار ،نگرشی جامع بر پرستاری دوگاس ،بوری ویتر
بارداری و زایمان ویلیامز  -.چاپ نوزدهم
بیماریهای زنان نواک  ، ۸۲۲۱چاپ نوزدهم
چکیده طب کودکان نلسون ۸۲۲۰برمن  ،ریچارد ای
طب کودکان نلسون  : ۸۲۲۱بیماریهای نوزادان
طب اطفال  :راهنمای تشخیص و درمان
طب عملی کودکان روسو ،ریموند م
اورژانسهای طب اطفال عباسپور  ،علیرضا
اصول تشخیص رادیولوژی بالینی ( به انضمام  ۱۳۱تصویر رادیوگرافیک و  ۱۳شکل شماتیک )
کاربرد بالینی پزشکی هسته ای مارتین  ،فیلیپ
فیزیولوژی طبیعی و فیزیوپاتولوژی دستگاه بینایی گیتی  ،ناصر
رسائلی در باب اخالق پزشکی

اخالق پزشکی به انضمام مختصری از تاریخ پزشکی
مجموعه مقاالت سمینار دیدگاههای اسالم در پزشکی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،اسفند ماه
۸۰۱۱
کتاب جامع پزشکی در ایران  :دوره کامل طب اشترانی  ،جاوید
چکیده اصول طب داخلی هاریسون -.چاپ سیزدهم
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
بیماریهای کلیه هاریسون
اورولوژی اسمیت تاناگو  ،امیل
اختالالت آب و الکترولیت و اسید و باز شرایر ،رابرت و
اورژانسهای اورولوژی دولتشاهی  ،مهرانوش
اصول جراحی شوارتز ۸۲۱۲-
بیماریهای دستگاه گوارش ( تجدید نظر ) ۸۲۲۹
مبانی طب سیسیل  :بیماریهای غدد درون ریز و بیماریهای متابولیک
آندوکرینولوژی بالینی زنان و زایمان اسپیروف اسپیروف ،لئون
گزیدهای از کنفرانس های سمپوزیوم ساالنه سل کشور،تهران ۰-۱ ،آبان۸۰۱۱
بیماریهای گوش مروستی ،رضا
آموزش بیماریهای گوش ،حلق ،بینی و سروگردن همراه با اطلس رنگی وتصاویررادیوگرافی ماران ،آ.جی
مبانی چشم پزشکی فره وش ،محمدصادق
تظاهرات اصلی ودرمان بیماریهای چشم -.چاپ  ۰نوروزی ،حمید
کنگره چشم پزشکی کودکان اولین ،تبریز۹۹-۹۱ ،مهرماه۸۰۱۲
سمینار ساالنه بیمارستان فارابی در مورد چشم و عفونت
سمینار ساالنه چشم پزشکی بیمارستان فارابی در مورد عدسی و بیماریهای آن
آناتومی تنه در جراحی تورک  ،فیلیپ
آناتومی حسینی تهرانی ،علی
آناتومی پزشکی شامل  ۱۱۰سوال و جواب تستی طهماسب پور  ،حمیدرضا
آناتومی بالینی انسل  ،ریچارد
ماهیچه شناسی آناتومی گری
بیماریهای دریچه ای قلب بران والد  ،یوجین
بیماریهای مادرزادی قلب و عروق در اطفال و بزرگساالن بران والد  ،یوجین
۸۰۰۰پرسش و پاسخ قلب الکساندر  ،جیمز
بیماریهای انگلی درایران صائبی ،اسماعیل
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته  :انگلیسی  -فارسی  ،فارسی  -انگلیسی
اطلس تفسیر سریع و دقیق الکتروکاردیوگرام دیویس  ،دیل
اصول طب داخلی هاریسون  :بیماریهای قلب و عروق
سمینار سراسری بیماری فشار خون ۸
فارماکولوژی کاتزونگ کاتزونگ  ،برترام جی
بیماریهای مادرزادی قلب و عروق در اطفال و بزرگساالن
داروهای ژنریک ایران بانضمام درمان دارویی بیماریها عین آبادی  ،وحید
راهنمای تداخلهای دارویی فارم  ،ریجارد هارکنس
دارو مسئله پزشکی قرن مصطفوی کاشانی ،جالل

پایه آسیبشناختی بیماریها [رابینز] کاترن ،رمزی- ،
راهنمای مصرف داروهای تزریقی (ناپایداری و ناسازگاری با یکدیگر ) جاویدان نژاد،صادق
کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش (دوپینگ ) جاویدان نژاد،صادق
طرح نوین دارویی ایران (طرح ژنریک ):اسامی مترادف تجارتی و عمومی داروها
راهنمای داروهای تندرستی خسروی موسوی همدانی ،احمدعلی
راهنمای داروهای ژنریک ایران رهنمای چیت ساز ،احمد
کنگره سراسری داروسازی و علوم دارویی ایران
داروهاوخطرات ناشی از آن در دوران بارداری و شیردهی بریگز،جرالد جی
رستنی های ایران  :فلور گیاهان آوندی مبین  ،صادق
روشهای نوین تجزیه شیمیایی گیاهان هاربورن ،جی .ب
داروهای ژنریک شرکت پخش فردوس :وادمکوم
اورژانسهای سرطان شفائیان ،بهمن
مقدمه ای بر تشخیص کلینیکی پروت ،بریان ج.
اطلس راهنمای داروهای انتخابی یوسفیان ،ه
اصول اولیه کار در اطاق عمل حمزه ای (بانه )،منصور
سیناپسیس جراحی لیکتی ،ریچارد دی
اصول روشهای جراحی ویند ،گاری جی
اصول جراحی شوارتز (چاپ) ۸۲۲۹
اصول جراحی شواتز۸۲۲۹
اصول جراحی شوارتز : ۸۲۲۹کبد،مجاری صفراوی ،پانکراس،پریتوان و فتق ها
اصول جراحی شوارتز()۸۲۱۲
اصول جراحی بورکیت ۸۲۲۱بورکیت ،اچ.جرج
چکیده اصول جراحی شوارتز
خودآزمایی اصول جراحی شوارتز
جراحی شوارتز۸۲۲۹
معلولیت ها قضایی ،صمد
پاتولوژی شکور  ،عباس
خالصه روانپزشکی کاپالن  -سادوک:علوم رفتاری -روانپزشکی بالینی
روانشناسی عمومی برای دانشجویان پرستاری ،مامایی،پیراپزشکی  .چاپ دوم دواچی  ،اقدس
روانشناسی کیفری ایبراهمسن،دیوید
روان آزمایی آناستازی ،آن
معاینه روانی در بیماریهای اعصاب استراب،ریچارد ال
روانشناسی مرضی کودک(آسیب شناسی روانی کودک)به ضمیمه طبقه بندی بیماریهای روانی بر اساس
DSM-111و  .DSM-111-Rچاپ  ۰آزاد،حسین
اصول ارتوپدی و شکسته بندی اعلمی هرندی  ،بهادر
اصول ارتوپدی آدامز .تجدید نظر دهم آدامز  ،جان کراوفورد
اصول شکستگی ها  .تجدید نظر دهم ۸۲۲۹آدامز ،جان کرافورد
شکستگیها و دررفتگیها (متن) میر ،علی محمد
شکستگیها و دررفتگیها (اطلس ضمیمه متن) میر،علی محمد
معاینات بالینی در ارتوپدی مک ری  ،رونالد

بیماریهای مغز و اعصاب  .چاپ چهارم سلیمانی ،داریوش
اصول طب داخلی هاریسون (ویرایش سیزدهم : ) ۸۲۲۹بیماریهای مغز و اعصاب
اصول طب داخلی هاریسون: ۸۲۲۸بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت سلطان زاده  ،اکبر
مبانی طب سیسیل :بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای مغزی عروقی
الکتروآنسفالوگرافی اوحدی  ،محمد ابراهیم
بیماریهای اعصاب صبا  ،صادق
اصول پایه بیهوشی استولتینگ ،رابرت کی
بافت شناسی پایه کوییرا  ،جون
مبانی طب سیسیل :بیماریهای بافت همبند و بیماریهای استخوان
پاتوفیزیولوژی بیماریهای روماتیسمی و خودایمنی حسینی،فرید رضا
اصول مراقبت از بیمار  :نگرشی جامع بر پرستاری تیردوگاس ،باورلی
مجموعه سخنرانیهای هشتمین دوره باز آموزی کشور :بیماریهای کودکان و درمان دارویی آن
طب کودکان نلسون: ۸۲۲۱بیماریهای کلیه و اختالالت آب و الکترولیت ها
طب نلسون:بیماریهای خون اطفال
هماتولوژی(: ۸۲۲۱ایمونوهماتولوژی و طب انتقال خون ) دیویدسون  ،هنری
ناسازگاریهای خونی بین جنین و مادر :تشخیص ،درمان و پیش گیری مرتضوی  ،رضا
سمپوزیوم انتقال خون و فرآورده های آن
ژنتیک در پزشکی تامپسون و تامپسون تامپسون  ،مارگارت
مبانی ژنتیک مولکولی یزدی ،ابراهیم
قارچ شناسی پزشکی
میکروبیولوژی عمومی ملک زاده  ،فریدون
بیماریهای ویروسی هاریسون چاپ۸۲۲۹
کتابخانه الکترونیک پزشکی قانونی
بیماریهای عفونی در ایران :بیماریهای باکتریال صائبی ،اسماعیل
خودآزمایی موضوعی:عفونی،اعصاب روان سلیمان پناه ،احمد
عفونتهای بیمارستانی نوروزی  ،جمیله
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها:مسمومیت ها
روانشناسی کودک جاللی ،مهدی  -کهریزک
اصول روانشناسی  :اصول سازگاری آدمی مان،نرمان ل
سم شناسی صنعتی ثنایی ،غالمحسین
زهر شناسی:تشخیص شیمیایی مسمومیت تینس ،کلینتون اچ
اصول زهر شناسی لومیس ،تد
مسمومیت های دارویی و راههای درمان آن افشار ،مهشید
جنگ شیمیایی و پیشگیری و درمان آسیبهای ناشی از آن نوری ،علی
فهرست سموم مجاز کشور
چکیده طب کودکان نلسون بهرمن
روانپزشکی قانونی
پزشکی قانونی گودرزی ،فرامرز

پزشکی قانونی قضایی ،صمد
ترماتولوژی پزشکی قانونی قضایی ،صمد
برگزیده پزشکی قانونی توفیقی،حسن
جزوه پزشکی قانونی توفیقی،حسن
لکچر نوتس ()۸۲۱۲گی ،دیوید جی
پزشکی قانونی ادیب،محمدحسین
پزشکی قانونی و طب کار :مرگ و جنایت رشید یاسمی  ،هوشنگ
مروری بر مقررات و قوانین مربوط بهپزشکی وپزشکی قانونی
تعیین هویت و جرم یابی رشید یاسمی  ،هوشنگ
هویت خرم ،مسعود
سلسله مباحث معاینات پزشکی قانونی
مسمومیت با عوامل آفت کش :تشخیص،درمان و پیشگیری عبدالهی ،محمد
شیمی داروئی:ترکیبات استروئید و ترپن ها کوشک آبادی ،هوشنگ
متابولیسم داروها و مواد شیمیایی (بیوشیمی ترکیبات خارجی) پارک،د .و
روشهای آزمایشگاهی باکتریولوژی پزشکی تریگان
آزمایش روغن واکس،و
مجموعه مقاالت هفتمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران عوامل آلوده کننده مواد غذایی
درآمدی بر اپیدمیولوژی مازنر ،جودیت س
مقدمات آزمایشگاهی و نمونه گیری بیولوژیکی صائب،مهدی (نصرت آبادی )
اختالالت روانی و رفتاری دوران کودکی و نوجوانی کاپالن  ،هارولد،آی .
جراحی دهان و فک و صورت السکین
تشخیص و درمان بیماریهای دهان تیلدس لی ،دبلیو آر
مبانی دندانپزشکی کودکان اندلو،ر ج
مبانی پاتوفیزیولوژی متابولیسم و تغذیه:پاتوفیزیولوژی اسمیت و تایر اسمیت،للوید اچ
شکستگی های فک و صورت دل بالسو
اصول تشخیص و درمان در ارتودنسی فاستر،تی دی
مجموعه سواالت منتخب آزمونهای جامع بورد ADA
۸۰۰۰+ ۸۸۰پرسش و پاسخ در دندانپزشکی بالینی سونیس ،استفن تی
درمان بیماران بدون دندان اجاللی ،مسعود
راهنمای جیبی ضرورتهای اندودونتیکس فالحی مطلق ،مسعود
بیماریهای پوست
تومورهای ضمائم پوست هاشیماتو،کن
خالصه مقاالت کنگره بازآموزی بیماریهای پوست
راهنمای فارماکولوژی :برای پرستاری ومامایی قفقازی ،تقی
بارداری و زایمان ویلیامز
پیشگیری ،تشخیص ودرمان بیماریهای روماتیسمی قلب
زمینه روانشناسی هیلگارد
فرهنگ پزشکی انگلیسی  -فارسی جیبی (واژه نامه پزشکی ) دورلند،ویلیام الکساندر نیومن
طب زایمان گری ،ماتیو ام .

بیماریهای زنان جونز،د.لوللین
اصول پاتولوژی عمومی رابینز رابینز،استنلی ال .
مبانی طب سسیل
طب کودکان مجتبائی ،اسدالله
بیماریهای انگلی در ایران صائبی ،اسماعیل
انگل شناسی پزشکی (به ضمیمه اطلس انگل شناسی پزشکی ) مارکل ،ادوارد ک .
بیماریهای حاد شکم :تشخیص ودرمان سرینیواس ،وی.آی .
فیزیولوژی غدد مترشح داخلی عزیزی ،فریدون
شناخت و کاربرد آنتی بیوتیک ها معتمدی  ،هوشنگ
بیماریهای زنان نواک۸۲۲۱
تشخیص ودرمان مسمومیتها پژومند،عبدالکریم
بافت شناسی انسانی پایه یا بافت شناسی پزشکی رجحان ،محمدصادق
گوش و حلق وبینی سروگردن (ویرایش هشتم ) ۸۲۲۹ده ،دیوید دی .
آناتومی بالینی سروگردن برای دانشجویان پزشکی اسنل ،ریچارد اس .
آناتومی تنه الهی ،بهرام
اصول شکستگیهاوارتوپدی آدامز،جان کرافورد
آناتومی الهی ،بهرام
استخوان شناسی (بدن انسان ) الهی ،بهرام
مبانی اپیدمیولوژی بیگل هول  ،ر
ایمونولوژی رویترویت ،ایوان ام
تکنیکهای پرتو نگاری تورچیان ،فضل الله
مقدمه ای بر بیهوشی دریپس ،رابرت دانینگ
اصول بیهوشی عمومی وریدی فراگن ،رابرت جی
آمار پزشکی :پایه  -بالینی داوسون ساندرز ،بت
شناخت و درمان آرتیمی های قلبی صالحی ،رضوانیه
تشخیص و درمان بیماریهای پوست هبیف  ۹۹۱۰Habif ،هبیف ،تامس بی
صدمات تروماتیک دندانها و زائده آلوئول راد افشار ،گلپر
مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
انگل شناسی پزشکی :به همراه ضمیمه سواالت انگل شناسی امتحانات جامع علوم پایه براون  ،هارولد
آسب شناسی اعصاب و بیماریهای عضالنی صدر نبوی ،رضا
فرهنگ سندرم ها بوربور شیرازی ،احمد
هند بوک بیهوشی و بیماریهای همراه استولتینگ ،رابرت کی
تروماتولوژی اسکلت رضوانی  ،هادی
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها:شیوه های درمان بیماریهای گوش ،حلق و بینی
هامیوپاتی  ،هامیوپاتی چیست ؟ چگونه عمل می کند؟آیا بی خطر است ؟ آیا با سایر روشهای درمانی ترکیب
می شود ؟ کالور،آن
نورولوژی بالینی (چاپ )۸۲۲۰،۸۲۲۱، ۹گرینبرگ ،دیوید ای
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی پاکزاد ،پرویز
خون شناسی ،انعقاد و طب انتقال خون :تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روشهای آزمایشگاهی

هنری دیویدسون
آناتومی تصویری شکم در رادیوگرافی ساده و  .C.T.Scanراد،سعید
ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی و استانداردهای بیمارستانی صدقیانی ،ابراهیم
روشهای نوین در آموزش پزشکی و علوم وابسته نیوبل ،دیوید
تحقیق در سیستمهای بهداشتی :شیوه تهیه طرحهای تحقیقاتی برای حل معضالت بهداشتی درمانی
کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران :به مناسبت آغاز دوازدهمین قرن وفات محمد بن زکریای
رازی تاریخ بیمارستانها در اسالم
اصول معاینات فیزیکی مکلود،جان
اصول جراحی شوارتز
فارماکولوژی چشم پزشکی فرجی اسکوئی ،جعفر
اعتیاد به الکل ودرمان آن نوربخش ،جواد
بیماریهای غدد مترشحه داخلی وروان پزشکی نوربخش ،جواد
پیشگیری و درمان عوارض در اعمال جراحی فروزین ،طهمورث
مبانی طب سسیل
خالصه مقاالت سمپوزیوم بررسی عوارض عصبی وروانی ناشی از جنگ
سمپوزیوم برای بررسی مسائل پسیکوسوماتیک ،روانتنایی .تهران ۸۸-۸۹ ،اسفند ماه۸۰۹۸
مجموعه مقاالت کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران
مدیریت مدارک پزشکی داورپناه  ،احمد
درمانهای طبی واشنگتن ایوالد ،گرگوری آ
شیمی بالینی هنری  ،جان برنارد
بررسی دیدگاههای تازه در دارو درمانی اپی لپسی ارضی  ،اردشیر
بیماریهای غدد  ،دیابت و هیپوگلیسمی ترجمه نلسون۸۲۱۱
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای دستگاه گوارش
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی
روشهای آزمایشگاهی در باکتریولوژی تشخیصی بهره مند ،احمدرضا
عفونت های بیمارستانی نوروزی ،جمیله
روشهای آزمایشگاهی جهت جداسازی و تعیین هویت مایکوباکتریها بهره مند ،احمد رضا
ارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی گودرزی ،فرامرز
اطالعات و کاربرد بالینی داروهای وارداتی هالل احمر ایران امین زاده ،شهرام
پاتولوژی قانونی نایت  ،برنارد
مقدمه ای بر بیوشیمی کاربردی پالمر،دیوید توماس
بیوشیمی:منطق مولکولی حیات پالمر،دیوید توماس
روشهای مقدماتی در شیمی پزشکی  :برای دانشجویان رشته های گروه پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ،پرستاری
و مامایی علمی آخونی ،اسماعیل
مجموعه ای برگزیده از معتبرترین ژورنالهای پزشکی جهان  :آرشیو الکترونیکی نوین پزشکی
ضروریات پزشکی قانونی اشرفیان بناب ،مازیار
مسمومیتها و حوادث محیطی  :مبانی طب داخلی هاریسون ۸۲۲۸اسماعیلی ،مهرداد
پزشکی قانونی و علم االخالق پزشکی پورمحمدی ،غالمعلی
درد آشنایان (مجموعه داستانهای پزشکی ) تحصیلی ،عباس

طب اسالمی براون ،ادوارد
اصول اپیدمیولوژی مازنر،جودیت س
برگزیده اورولوژی عمومی (اسمیت ) ۸۲۱۱کاظمی ،داریوش ،مترجم
کاربرد بالینی گازهای خون و تعادل اسید و باز علی پور ،مسعود
تروما  :بیماریزایی و درمان وستابی ،استفن
اطلس طبقه بندی سرطانها  (Tumor Node Metastasis) T.N.Mمحتشم نوری ،محمد
تحول در جراحی آب مروارید با کارگذاشتن لنزهای داخل چشمی رشیقی فیروز آبادی ،محمود
سی تی از تمام مقاطع بدن با توضیحات کافی
کودک آزاری آقا بیگلویی ،عباس
بافت شناسی ( -۸۰۱پی ) هیستولوژی اکسپلورر
مبانی ژنتیک آساد ،محمدتقی،
مبانی ژنتیک مولکولی یزدی ،ابراهیم
محاسبات بیوشیمیائی ؛ چگونگی حل مسائل
معلولیتها :سببشناسی ،پیشگیری ،توانبخشی قضائی ،صمد
مستند آموزشی بررسی صحنه جرم
میکروبیولوژی عمومی ملکزاده ،فریدون
رژیم درمانی
اصول طب داخلی هاریسون ۹۰۰۰
رادیو آناتومی بدن انسان
بانک اطالعات آناتومی (سه بعدی ) :مشتمل بر  ۰سی دی
مبانی طب داخلی سسیل ویراست پنجم ۹۰۰۸
چکیده روانپزشکی کاپالن و سادوک ۹۰۰۸سادوک  ،بنجامین
بیوشیمی هارپر،ویراست )۹۰۰۰ ( ۹۳هرولد آنتونی هارپر هارپر ،هرولد آنتونی
عصاره های گیاهی مومنی ،تاج خانم
درسنامه بانک خون وطب انتقال خون رادمن ،سالی ،وی
بیماریهای مغزواعصاب دونقی ،مایکل
تازه های ناتوانی جنسی مدینه ای ،سیدمحمدعلی
بیوشیمی پزشکی نوین مشتاقی ،علی اصغر
تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان زارعی ،محمدرضا
اطلس دهان ودندان ،بافت شناسی ،جنین شناسی ،آسیب شناسی ،جداول بیماریهای دهان ودندان رجحان
،محمدصادق
سی تی اسکن مغز به زبان ساده ظهرابی ،مجید
تشخیص وطرح درمان صدر،جلیل
فیزیولوژی وفیزیوپاتولوژی خون برفی ،عفت
آناتومی تشریح عمومی امامی میبدی ،محمدعلی
آسیب دیدگیهای ورزشی گریسوگونو،ویویان
فوریتهای پزشکی برای همه یاشوآ،ایالن
میکروب شناسی عمومی واکر،استوارت تی
اصول پایه فیزیوتراپی شکنجه شدگان پریپ ،کارن
جراحی زیبایی پلک فالحی مطلق ،مسعود

اصول بیماریهای زنان وزایمان هکر،نویل
باکتریهای بیماریزا نوروزی ،جمیله
آزمایشهای تشخیص طبی متابولیک دربیوشیمی بالینی السلز،پی .تی
آسیب شناسی کامل پزشکی (عمومی  -اختصاصی  -اطلس ) رجحان ،محمدصادق
مبانی انعقاد خون وروش های آزمایشگاهی گل افشان ،حبیب الله
اصول وفن رنگ آمیزی اختصاصی در آسیب شناسی عظیم پوران ،حسن
استخوان شناسی ومفصل شناسی گان ،کریستین
ترجمه کامل یک جلدی مبانی طب داخلی سسیل۹۰۰۸
مبانی طب داخلی سسیل۹۰۰۸
اصول بیوشیمی لنینجر لنینجر،آلبرت
اطالعات دارویی بالینی جاویدان نژاد،صادق
آزمایشهای تشخیصی و آزمایشگاهی کی ،لفور
بیماریهای داخلی پور ،شهریار
تشخیص بیماریهای شایع با روش الگوریتم هیلی،پاتریس
اصول تغذیهکراوس ماهان ،کتلین
رادیولوژی آرمسترانگ گوش و حلق و بینیدهویس۸۲۲۹
زنان ومامایی احمدی،کامران
مطالعات آزمایشگاهی و روشهای تشخیصی
تشخیص و اداره حاملگی های همراه با اختالالت جنینی حنطوش زاده ،صدیقه
خالصه بیماریهای زنان و مامایی دنفورث  ۸۲۲۲ویرایش جیمز آر ۰اسکات...ودیگران
مجموعه سواالت پره انترنی -دستیاری به انضمام سواالت .Pretest, NMSزنان و زایمان اسفند ۱۸الی
شهریور ۱۱ساداتیان،سید اصغر
تفسیر بالینی تستهای آزمایشگاهی واالش،جکس برتون
زنان و زایمان :بر اساس کتاب دنفورث:مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی بر اساس منابع
اعالم شده توسط وزارت بهداشت  ...ابراهیمی ادیب،طناز ،گردآورنده
اصول بیهوشی و جراحی در اتاق عمل خمسه،اکبر
حاملگی پر خطر داناکاس،جورج
روماتولوژی احدی،حمیدرضا،گردآورندهو مترجم
تنفس آریانپور،مهشید ، -۸۰۳۰،و مترجم
زنان و زایمان:مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی بر اساس منابع اعالم شده توسط وزارت
بهداشت ...محمودان ،آزیتا،گردآورنده
اصول آزمایشگاهی ادرار هنری،جان برنارد۸۲۹۱،
مسمومیتهای غیر معمول و بیهوشی ویلسون ،ویلیام۸۲۹۰،
افزایش فشار خون در حاملگی :پره اکالمپسی ،اکالمپسی عالی ،بی بی شهناز۸۰۹۸،
پرسش و پاسخهای اساسی در مامایی بورژوا،جان
هماتولوژی بالینی و عملی ثانوی ،سوزان ۸۰۹۱،
بیماریهای دهان برکت برکت ،لسترویلیام ۸۲۰۱،
مغز،رفتارودرمانهای زیستی
معاینه قلب
دانستنیهایی در باره قلب در ایام بیماری و سالمتی طبری پور،علی،گردآورنده ومترجم

مسائل سالمت روانی محرومین از مزایای اجتماعی دیوب ،شاکونتاال
بیهوشی وبیماری های همراه استولتینگ ،رابرت
کتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی سقاء،حمیدرضا -۸۰۹۱ ،گردآورنده
ریاضی ،آماروکنترل کیفی در طب آزمایشگاهی کریمی شهیدی ،مهدی ۸۰۹۹،
مروری برعلوم آزمایشگاهی بالینی هر،رابرت ۸۲۳۰،
اصول ژنتیک انسانی و بیماریهای ارثی کریمی نژاد،محمدحسن
کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی
رادیوایمونواسی
کالبد شناسی انسانی مستقیمی  ،جمال الدین ،
اصول طب داخلی هاریسون  :بیماریهای قلب و عروق
راهنمای بالینی بیماری های زنان و مامایی ریولین  ،مایکل
پیشرفت زایمان  :اقدامات اولیه برای پیشگیری و درمان زایمان سخت سیمکین  ،پنی Simkin, ۸۲۰۱ ،
penny
تفسیرگازهای خون به روشهای ساده و نوین با رویکرد پرستاری نوروزی  ،محمد ۸۰۰۲،
باکتری شناسی عمومی تاج بخش ،حسن
آسیب شناسی پایه(اختصاصی ) کومار،وینی
جرم وشخصیت آیسینک ،اچ .ج
متریامدیکا(داروشناسی هومیوپتی ) دوبی ،اس .کی فارماکولوژی طب داخلی :برگ.یده فارماکولوژی
لیپینکات مایسک ،مری جولیا
راهنمای ژنتیک :تئوری ومسائل محمدآبادی ،محمدرضا
بارداری وزایمان ویلیامز
مروری بر تغذیه بالینی وین زیر،رونالد،اچ
آموزش بهداشت راماچاندران ،الکشمانا
نکات برجسته میکروبیولوژی پزشکی الیوت ،تام
تفسیر تغییرات الکتروکاردیوگرافی در فوریتهای پزشکی جنکینز،ریچارد ،سی
درمانهای طب داخلی واشنگتن آهیا،شوبهادا
اینترنت برای پزشکان اسمیت ،راجر پری
طب کودکان نلسون ۹۰۰۰برمن ،ریچارد۸۲۰۸ ،
ترجمه کامل :فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ کاتزونگ،برترام
کلیات و اصول اپیدمیولوژی سید نوزادی ،محسن۸۰۹۱،
اپیدمیولوژی  WHOآمار حیاتی احمدی ،کامران۸۰۹۱،
روانپزشکی آکسفورد ،۸۲۲۲ویرایش دوم گلدر،مایکل گراهام
مروری بر فیزیولوژی پزشکی ویلیام گانونگ ۹۰۰۸گانونگ ،ویلیام
رادیولوژی و تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ ،پیتر۸۲۹۰،
بیماری های کلیه و مجاری ادراری
بیماریهای غدد و متابولیسم
نکات برتر در رادیولوژی:خالصه کتاب"تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ":رفرانسآزمونهای پذیرش
دستیار و پیش کارورزی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده
نکات برتر در فارماکولوژی :چکیده کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور،۹۰۰۹رفرانس آزمونهای پذیرش
دستیار و پیش کارورزی ایزدی،مهدی، -۸۰۹۲،گردآورنده

تشخیص ودرمان صدمات پرتوی
مجموعه مقاالت همایش سالمت نظام اداری
نشانه شناسی وفیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب وعروق معتمدی ،محمدرضا
عوارض جانبی داروهای گیاهی
مبانی طب کودکان نلسون برمن ،ریچارد۸۲۰۸،
بیماریهای پوست محبوبی ،امیرحسن ۸۰۹۸،
پیشگیری از جرم
ترجمه کامل اورولوژی عمومی اسمیت تاناگو،امیل
روش های نگهداری داروهای تزریقی گاهارت ،بتی ال .Gahort,Bety L
کتاب جامع بیماریهای کودکان  /گروهی از متخصصان
اورژانسهای طب داخلی
اصول طراحی پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکی
نورولوژی بالینی امینوف گرینبرگ ،دیوید
پرسشهای آزمون پیش کارورزی همراه با پاسخهای تشریحی ،شهریور ۸۰۱۰نظری ،محمد
بیماریهای روماتولوژی
بیماریهای قلب وعروق ویراستاران دنیس کاسپر...و همکاران
اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ به همراه تصاویر رنگی ۹۰۰۲آرمسترانگ  ،پیتر - ۸۲۹۰ ،
ترجمه کامل ۳۱مبحث ازطب داخلی هاریسون، ۹۰۰۸مرجع معرفی شده ازسوی وزارت بهداشت ...
کلیات چشم پزشکی ووگان ووگان،دانیل- ۸۲۹۸،
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو)(CCHFو سایر تب های خونریزی دهنده ویروسی ) (VHFشیرزادی
،محمدرضا
مبانی طب سیسیل  :بیماریهای دستگاه گوارش  ،بیماریهای کبد و سیستم صفراوی
استخوان شناسی حکمت،حسین
میکروب شناسی هنری (دیویدسون) ۸۲۲۸هنری  ،جان برنارد
فیزیولوژی پزشکی گایتون  ،آرتور سی
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها:اورژانسهای زایمان و بارداری
اصول بیماریهای زنان کیستز ۸۲۲۳ -میالدی رایان  ،کنت جی
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای طب داخلی
خودآموز جامع ویندوز در ۹۹ساعت پری  ،گرگ
چکیده روانپزشکی بالینی  .چاپ دوم
تظاهرات اصلی ودرمان بیماریها  :اورژانسهای طب داخلی
رویان شناسی پزشکی النگمن  .تجدیدنظر ششم ۸۲۲۰سادلر،توماس  ،وی .
اصول هماتولوژی و روشهای آزمایشگاهی براون ،باربارا آ
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها:پوست -.چاپ ۹
نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب کشاورز،بهمن
اصول ارتوپدی و تروما دندی ،دیوید جی
د فرست :حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی از اسفند  ۸۰۱۱تا اسفند ، ۸۰۱۹آزمون
مقیمی حاجی ،محسن
اصول طب داخلی هاریسون

مبانی طب سیسیل  :بیماریهای کلیه
افتالموسکوپی و تغییرات ته چشم در بیماریهای مختلف بهرامی موید ،یوسف
مبانی طب سیسیل  :بیماریهای قلب و عروق ۱۳۱
اصول احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته  :بحثی اساسی از مراقبتهای ویژه الیاسی  ،هدایت اله
تفسیر بنیادی گازهای خون شریانی زاگلبام ،گاریل
سیناپسیس پاتولوژی :آسیب شناسی اختصاصی اندرسون  ،ویلیام آ .دی .
جنین شناسی پزشکی سلیمانی راد،جعفر
بیماریهای بافت همبند:پاتوفیزیولوژی-بالینی-درمان مقتدر،رضا
اطلس نابهنجاریهای مادرزادی اطفال گودمن،ریچارد ام
میکروب شناسی ملک زاده ،فریدون
مبانی طب سیسیل ک بیماریهای عفونی
انگل شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آن گارسیا ،لین اس
مبانی اپیدمیولوژی بیگل هول ،آر
فیزیک پزشکی
دندان پزشکی ترمیمی شاهور دیانی ،باقر
تب روماتیسمی وبیماری روماتیسمی قلب
تغذیه مادروکودک خاقانی ،شهناز
نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی اسنل ،ریچارد اس
آناتومی عمومی حکمت ،حسین
آسیب شناسی اجتماعی :تاثیر زندان بر زندانی عبدی ،عباس
راهنمای تدریس برای اساتید علوم پزشکی و بهداشتی ایوان ،کریستین
راه اندازی سازمان و مدیریت نظام بهداشتی شهرستان بر اساس مراقبتهای اولیه بهداشتی
واسکولیتهای نکروزان صادقیان ،محمدرضا
مبانی طب سسیل آندرولی ،توماس ای .
پیوند قرنیه جوادی ،محمد علی
بیماریهای زنان و زایمان ویلسون  ،رابرت
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها  ،زنان
خود آزمایی موضوعی  ،اطفال  :مجموعه سواالت پره انترنی و دستیاری همراه با پاسخهای تشریحی سلیمان
پناه  ،احمد
فیزیولوژی پزشکی گایتون  ،آرتور سی
مقدمهای بر الکتروکاردیوگرافی شامراث  ،لئو
فارماکولوژی پزشکی گات ۸۲۲۹کالرک  ،وسلی جی .
اطالعات دارویی جاویدان نژاد،صادق
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران خدام  ،رامین
راهنمای کلینیکی داروها  :داروهای طرح ژنریک  ،داروهای جدید،داروهای ترکیبی ،پروفیالکسی دارویی ...
اکبرزاده پاشا،حجت اله
Orderنویسی در جراحی خراسانی ،بیژن
اصول جراحی شوارتز چاپ۸۲۲۹
اصول جراحی شوارتزچاپ۸۲۲۹

خودآزمایی موضوعی :جراحی سلیمان پناه ،احمد
استخوان شناسی .چاپ سوم کیهانی ،نعمت اله
اطلس بافت شناسی رجحان ،محمدصادق
کرم شناسی پزشکی ارفع ،فریدون
بیوشیمی هارپر
بیوشیمی با کاربرد بالینی
بیماریهای زنان ومامائی :دوره بالینی -.چاپ  ۹وین ،رالف ام .
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن دویس ،دیوید دی
خودآزمایی موضوعی :زنان ،مامایی سلیمان پناه ،احمد
تشریح موضعی سروگردن امامی میبدی ،محمدعلی
کاربرد پژوهش عملیات در مدیریت بیمارستان و برنامه ریزی بهداشت و درمان دوکت ،استفان جی
ژینکولوژی اطفال و نوجوانان
خالصه مقاالت دهمین کنگره بیمایهای عفونی و گرمسیری ایران
راهنمای پزشکی :شامل نام و نشانی پزشکان و دندانپزشکان ،متخصصین علوم آزمایشگاهی و سایر رشته
های تخصصی پزشکی و دکترهای داروساز کشور جمهوری اسالمی ایران
بیوشیمی عمومی شهبازی ،پرویز۸۰۰۳ ،

