
شماره 
دستیا موضوع رده پزشکی رده دیویی رده کنگره سایر اطالعات شم شماره راهنما تا ناشر پدیدآور عنوان شماره 

مدرک
٩٢/٦١۸ -  سندرم نارسایی رشد -  RJ١٣٥/۷١٣٩٠ ف٤الف  -  RJ١٣٥/۷ف٤الف 

١٣٩٠
١٣٩٠. نور دانش فرهمند، فاطمه، 

- ١٣٣٤
FTT و بررسی 

اختالالت رشد در 
شیرخواران و کودکان

 
٢٤٥۸١٤٤

 تصویرنگاری تشدید  - 
مغناطیسی

 - ٣٦/٥٣۸ QC ٦/۷ت٦ج٦٢/٢ 
١٣۸۸

 -  QC ٦/۷ت٦ج٦٢/٢ 
١٣۸۸

١٣۸۸. گپ جابری، رامین،  
- ١٣٤٥

MRI رقص پروتون ١٦٦١۷٢٥

٦١٦ -  بیماریهای داخلی -  RC١٣۸٦ الف۷ب٤٦/٩  -  RCالف۷ب٤٦/٩ 
١٣۸٦

١٣۸٦. پاشا اکبرزاده پاشا، 
حجتالله، ١٣٤٠ -

ORDER  بیماریهای 
داخلی

 م۸٥-
٥٠٣٢١

 کودکان  -- بیماریها  - - 
- تشخیص

 - ٩٢٠٠۷٥/٦١۸ RJ١٣٩٤ الف۷٥الف٥٠/٤  -  RJالف۷٥الف٥٠/٤ 
١٣٩٤

١٣٩٤. پاشا اکبرزاده پاشا، 
حجتاله، ١٣٤٠ -

ORDER کودکان ٤٠٥٦٦٦٦

/٤ک۸٥۸آQZ آسیبشناسی -  ٠۷/٦١٦ RB١٣۷۷  ک٩آ١١١/٥٢  -  RBک٩آ١١١/٥٢  
١٣۷۷

١٣۷۷. ارجمند، 
نشر 

سالمی

کومار، وینی آسیبشناسی پایه 
(اختصاصی)

م۷۷-
١۷٣٩١



/ ک۸٥۸آQZ آسیبشناسی. -  ٠۷/٦١٦ RBک٩آ١١١/٥١٥  
١٣۸۷الف

 -  RBک٩آ١١١/٥١٥  
١٣۸۷الف

١٣۸۷. اندیشه 
رفیع 

آسیبشناسی پایه  - 
اختصاصی ٢٠٠۷

١٢٠٠۸٥٠

/ ک۸٥۸آQZ آسیبشناسی -  ٠۷/٦١٦ RB١٣۷٩  ک٩آ١١١/٥٢  -  RBک٩آ١١١/٥٢  
١٣۷٩

١٣۷٩. آذرمهر کومار، وینی آسیبشناسی پایه 
(عمومی)

م٢٢۸-۷٩

٢٥٩SF/ع٤آ٥ ١٣٩٤ شیر خشک -  ١٤٣/٦٣۷ SF١٣٩٤ ع٤آ٢٥٩/٥  -  SF١٣٩٤ ع٤آ٢٥٩/٥ ١٣٩٤. شادرنگ عزالدین زنجانی، 
ناهید

آشنایی با انواع 
شیرهای مصنوعی 

(شیرخشک) موجود در 
بازار ایران برای کودکان 

سالم و یا با شرایط 
خاص که از تغذیه با 

شیر مادر محروم 
هستند

٣٩٦٢۸۸٦

 کامپیوترها  --  - 
راهنمای آموزشی

 - ٠۷/٠٠٤ QA٢۷/۷٦/۸الف۷٢٥آ 
١٣۸٩

 -  QA٢۷/۷٦/۸الف۷٢٥آ 
١٣۸٩

١٣۸٩. ناقوس اقبالیان، حسن، 
- ١٣٥٤

آموزش آسان کامپیوتر: 
شامل مطالب آشنایی با 

مبانی کامپیوتر ...

 
٢١۸١۸٥٥

 کالبدشناسی انسان --  - 
راهنمای آموزشی(عالی)

 - ٠٠۷٦/٦١١ QM٣٠/۸١٣٩٢ ر٥آ  -  QM٣٠/۸١٣٩٢ ر٥آ ١٣٩٢ رویانپژوه رسولی، هما، 
- ١٣٤٣

آناتومی عمومی بدن 
انسان (قابل استفاده 

برای دانشجویان 

 
٣٢۸٣٤٩۷



. رشتههای پزشکی، 
دندانپزشکی، 

توانبخشی، پرستاری و 
مامایی و پیراپزشکی)

 بیماریهای داخلی  --  - 
دستنامهها

 - ٦١٦ RC٥٥/۸١٣۸٦ ه٢٣آ  -  RC٥٥/۸١٣۸٦ ه٢٣آ ١٣۸٦. انتشارات 
تیمورزاده

هایست، استیون ا. آنکال (داخلی) ١٠٦١٠٢١

 اخالق پرستاری --  - 
جنبههای مذهبی -- 

اسالم

 - ۷٢/٦١٠ RT٢/۸ن٩آ٥/٩  -  RT٢/۸ن٩آ٥/٩ ١٣۷٩. نورعلی 
نور

نوری، مریم، - 
١٣٥١

آیین پرستاری (در 
قرآن و روایات)

م۷٩-
١۸١۸٣

٩٢۷/٦١۸ -  ارتوپدی کودکان  -  RD ٣/۷ک٩الف٣٢/٣ 
١٣٩٦

به انضمام سواالت 
بورد و ارتقاء 

کودکان( ارتوپدی)

 RD ٣/۷ک٩الف٣٢/٣ 
١٣٩٦

١٣٩٦. اندیشه 
رفیع

اختالالت استخوان و  - 
مفاصل و طب ورزش 

نلسون ٢٠١٦

٤٩٦٢۷۷٤

٩٢/٦١۸ -  ارتوپدی کودکان  -  RD۷١٣٩١ ن۸الف٣٢/٤  -  RD۷ن۸الف٣٢/٤ 
١٣٩١

١٣٩١. آرتین 
طب

ارتوپدی و طب ورزش -   ٢۸٢٤٦۷٠



 جنگ ایران و عراق،  - 
 --  ١٣٦۷ - ١٣٥٩
شعر  -- تاریخ و نقد

۸فا١/٦٢٠۸٣٥۸ -  PIR ٤١٩١/٤۷ج٩الف 
١٣٩٠

 -  PIR ٤١٩١/٤۷ج٩الف 
١٣٩٠

١٣٩٠. انجمن 
قلم ایران

اسماعیلی، رضا، 
- ١٣٣٩

از آب تا آفتاب ٢٢۸٤۸۸۷

٠۷٥٤/٦١٦ -  تشخیص پرتوبینی -  RC۷/۷۸/ت٥آ٤ 
١٣۸۸الف

 -  RC۷/۷۸/ت٥آ٤ 
١٣۸۸الف

١٣۸۸. نسل فردا آرمسترانگ، پیتر، 
١٩٤٠ -      م.

اصول تصویربرداری 
تشخیصی آرمسترانگ

١۸٦٩۸۸٠

٦١۷ -  جراحی -  RDم۸٤الف٣١/٦  -  RDم۸٤الف٣١/٦ ١٣۸٢. چراغ 
دانش: 

الباب

موسوی، جمال، - 
١٣٥٦

اصول جراحی شوارتز 
١٩٩٩: خالصه کامل 

اصول جراحی... با 
ضمیمه سواالت 

آزمونهای ارتقاآ و بورد 
جراحی از سال ١٣۷٦ 

تا ١٣۸٢ به تفکیک 
مباحث

م۸٢-
١١۸٢٢

۸٩٠۷٥/٦١٦ -  مصاحبه روان درمانی -  RC۷/٤۸چ۸الف٠/٦ 
١٣۸٩

 -  RC۷/٤۸چ۸الف٠/٦ 
١٣۸٩

١٣۸٩. ویرایش چگینی، سیاوش، 
- ١٣٢١

اصول مصاحبه بالینی ٢٠١٩٠٤١

١١/٦١۷ -   اصول پیشگیر -  RDب٤ر٤/٩٦/٢  -  RDب٤/٩٦/٤ ١ وزارت 
بهداش

بدوحی نصرت الله اصول پیشگیر ١١٦٥

ی و درمان اولیه 
سوختگی های حاد

ر٢  ٣۸٦ ت ی و درمان اولیه 
سوختگی های حاد



 داروهای ژنریک   --  - 
نمایهها

 - ١١/٦١٥ RS١٣٩٣ الف٢/٥٥/٥٤  -  RSالف٢/٥٥/٥٤ 
١٣٩٣

١٣٩٣. روشنکتا
ب

اطالعات جامع داروهای  - 
رسمی ایران و جهان: 

روشندارو

 ٣٣٥٦٩٠٦

٠٣٩ -  اطالعات عمومی -  AE١٣۸٣ ی٤الف٣٦/٦  -  AEی٤الف٣٦/٦ 
١٣۸٣

١٣۸٣. سخن  یدالهی، مهدی، 
 ، - ١٣٥٠
گردآورنده

اطالعات عمومی سخن م۸٣-
٣٢٥١٢

٦/٦١٥ -  درمان داخل سیاهرگی -  RM١۷٠/۷ب٩٤الف 
١٣۸۷

 -  RM١۷٠/۷ب٩٤الف 
١٣۸۷

١٣۸۷. جامعهنگ
ر

بنر، رندال دبلیو. الفبای درمان وریدی ١٣٠٢٩٤٤

۸٠٤۷٥٤۷/٦١٦ -  الکتروانسفالوگرافی. -  RC٦/٣۸٦/۸الف۷ک  -  RC٦/٣۸٦/۸الف۷ک ١٣۸٦. حسین 
کالنی

کالنی، حسین الکتروآنسفالوگرافی 
کاربردی

 م۸٥-
٥٠۸٠۸

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی  -- ایران  -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LB٢٣٥٣/۸م٩٢٤الف 
١٣۸٩

 -  LB٢٣٥٣/۸م٩٢٤الف 
١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

انگلشناسی و  - 
قارچشناسی (١٣۸۸-

(١٣٦٤

٢٠٩١٩١٦

٩٦/٦١٦ -  انگلشناسی پزشکی -  RC١١٩/۸١٣۷۸ ب٤الف  -  RC١١٩/۸ب٤الف 
١٣۷۸

١٣۷۸. آییژ نوا، فرانکلین انگلشناسی پزشکی م۷۸-
١٦٩٩٢



 پزشکی کودکان  --  - 
اورژانس

 - ٩٢٠٠٢٥/٦١۸ RJ٣۷٠/۸١٣۸۸ الف  -  RJ٣۷٠/۸١٣۸۸ الف ١٣۸۸. شهرآب اورژانسهای اطفال -  ١٩٤٠٤٤٤

٠٩/٦١٦ -  اورژانس -  RC۷/۸٦/۸م۷٦الف 
١٣٩١

 -  RC۷/۸٦/۸م۷٦الف 
١٣٩١

١٣٩١. کتاب 
میر

موسوی، مهدی، 
- ١٣٥٥

٣٢٣٩٠٠١ اورژانسهای داخلی

١۷/٥۷٩ -  بومشناسی میکربی -  QR١٠٠/۷الف٣الف 
١٣٩٥

 -  QR١٠٠/۷الف٣الف 
١٣٩٥

١٣٩٥. جهاد 
دانشگاه

ی، 
سازمان 
انتشارات

اخوانسپهی، عباس، 
- ١٣٤۸

اکولوژی 
میکروارگانیسمها

 ٤٥١٦٠٣٦

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی  -- ایران  -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LBگ٩٣الف٢٣٥٣/٩ 
١٣۸٩

 -  LBگ٩٣الف٢٣٥٣/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

ایمنیشناسی و  - 
سرمشناسی (١٣۸۸- 

(١٣٦٤

٢٠٩١۸٩٦

٢٤/٦١۸ -  آبستنی -- بهداشت. -  RG١٣۸٥ ن٢ب٥٢٥/٢  -  RG١٣ ن٢ب٥٢٥/٢ گلبان نتینا، ساندرا بارداری و زایمان م۸٤-
٤٢٦٢٥

 ١٣۸٥ ۸٥.



 کارآموزی (پزشکی)  --  - 
آزمونها و تمرینها

 - ۷٦/٦١٠ R٥/۸١٣۸٥ ر٣٢ب٣٤/٢  -  R٥/۸ر٣٢ب٣٤/٢ 
١٣۸٥

١٣۸٥. اندیشه 
رفیع 

رجبی، 
محمدطاهر، ١٣٥٥ 

-

بانک جامع سواالت با 
تشریح و ارزیابی آزمون 
پیشکارورزی و پذیرش 
دستیاری اسفند ١٣۸٤ 

بر اساس منابع اعالم 
شده توسط دبیرخانه 

تخصصی وزارت 
بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

م۸٥-٢٤٥٦

 کارآموزی (پزشکی)  --  - 
آزمونها و تمرینها

 - ۷٦/٦١٠ R٥/۸١٣٩٠ ع٩ب٣٤/٢  -  R٥/۸ع٩ب٣٤/٢ 
١٣٩٠

١٣٩٠. اندیشه 
رفیع

عیدی، شیال، 
- ١٣٦٥

بانک جامع سواالت با 
تشریح و ارزیابی آزمون 
پیشکارورزی و پذیرش 
دستیاری کودکان  از 

سال ١٣۷۷ تا شهریور 
١٣٩٠( کتاب کلیدی)

٢٥٤٩٩۷١



 جراحی  -- آزمونها و  - 
تمرینها

 - ٠٠۷٦/٦١۷ RD٢/٣۷/١٣٩١ ر٤ب٢  -  RD٢/٣۷/ر٤ب٢ 
١٣٩١

١٣٩١. اندیشه 
رفیع

رزمنده، رضوان، 
- ١٣٥٦

بانک جامع سواالت با 
تشریح و ارزیابی 

(جراحی) پیشکارورزی 
و پذیرش دستیاری از 
سال ١٣۷۷ تا شهریور 
١٣٩٠بر اساس منابع 

جدید

٢۷١٢۸١٠

 ایمنسازی  -- ایران  - - 
- برنامهریزی

 - ٤۷/٦١٤ RA٦٣۸/١٣٩٤ ب٤٦  -  RA٦٣۸/١٣٩٤ ب٤٦ ١٣٩٤. صندوق 
کودکان 
سازمان 

ملل 
متحد 

(یونیسف
(

برنامه و راهنمای  - 
ایمنسازی ...

٤٠٤٩١٢٣

 پزشکان --  - 
سرگذشتنامه

 - ٩٢٢/٦١٠ R١٣۸٥ ض٩ب١٣٤/٤  -  Rض٩ب١٣٤/٤ 
١٣۸٥

١٣۸٥. میرماه ضیاظریفی، 
ابوالحسن، ١٣٠۸ 

-

برندگان جایزه نوبل در 
پزشکی و فیزیولوژی 

(٢٠٠٦ - ١٩٠١)

 م۸٥-
٢٣٥٠١

٣٢/٦١٥ -  گیاهان دارویی -  RSک۸٢٥ب١٦٤/٤ 
١٣٩٠

مفردات پزش  RS١٣ ک۸٢٥ب١٦٤/٤ چوگان کمالینژاد، محمد، 
 - ١٣٤٦

برگ کهن ٢٣٥۸٤٣٠

کی  ١٣٩٠ ٩٠.



  بسته خدمات درمانی  - 
در بیماران هموفیلی

١٥۷٢/٦١٦ ١٥۷٢/٦١٦ RC٦٤٢/٥١٣۸۷ب  -  RC٦٤٢/٥١٣۸۷ب ١٣۸۷ نهضت 
پویا

حنطوش زاده 
راضیه

بسته جامع خدمات 
درمانی در بیماران 

هموفیلی

٩٩۸

 نوزاد نارس  --  - 
پرستاری و مراقبت

 - ٩٢٠١١/٦١۸ RJ١٣٩١ و۸ب٢٥٠/٥  -  RJ١٣٩١ و۸ب٢٥٠/٥ ١٣٩١. شرکت 
ایدهپرداز
ان فن و 

هنر

وکیلیان، روشنک، 
- ١٣٤٣

بسته خدمتی مراقبت 
آغوشی مادر و نوزاد

 ٢۷٦١٥٩۸

٤٤/٦١٤ -  عفونتهای بیمارستانی -  RA١٣۸۸ ز٩ب٩٦٩/٥  -  RA١٣۸۸ ز٩ب٩٦٩/٥ ١٣۸۸. تندیس زهرایی، 
سیدمحسن، 

- ١٣٤٥

بسیج ارتقاء بهداشت 
دستها

 
١٩۷٤١٩٤

  بهبود رشد و تغذیه  - 
کودکان (مجموعه 

آموزشی ویژه پزشکان)

WD١٠١ ٦٥٤/٦١٢ RJب١٣١/٩  -  RJب١٣١/٩ ١٣۸٤ راوی بهبود رشد و تغذیه  - 
کودکان (مجموعه 

آموزشی ویژه پزشکان)

٦٥٦

 مغز -- بیماریها   --  - 
تاثیر تغذیه  -- بهزبان 

ساده

 - ۸٢/٦١٢ RC٢/٣۸ک٢ب٦/٩ 
١٣۸٩

 -  RC٢/٣۸ک٢ب٦/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

کارپر، جین بهبود عملکرد مغز با 
تغذیه سالم 

٢٠٦٦٠٣٦

٣/٦٤٩ -  کودکان  -- تغذیه -  RJ١٣۷٦  م۷٦ب٢٠٦/٩  -  RJم۷٦ب٢٠٦/٩  
١٣۷٦

١٣۷٦. صابرین، 
کتابهای 

دانه

مور، کارولین بهترین کلیدهای تغذیه 
برای کودک و نوجوان

م۷۷-
٥٩٥٣



 کودکان  -- بیماریهای  - 
عصبی

 - ٩٢۸/٦١۸ RJ٤۸١٣٩٤ ن۸ب٦/٩  -  RJ٤۸ن۸ب٦/٩ 
١٣٩٤

١٣٩٤. اندیشه 
رفیع

بیماریهای اعصاب و  - 
اختالالت نوروماسکوالر  

نلسون ٢٠١٦...

٤٠٥١۸٤٤

٩٢٩٩٤/٦١۸ -  سرطان در کودکان -  RC ٢۸١٣٩٥ ک٩ب١/٩ سواالت ارتقا و بورد 
کودکان(انکولوژی)

 RC ٢۸ک٩ب١/٩ 
١٣٩٥

١٣٩٥. اندیشه 
رفیع

بیماریهای انکولوژی  - 
٢٠١٦

 
٤٣١١٤٤١

١٥/٦١٦ -  خون   -- بیماریها -  RC١٣۸۷ ب٦٣٣/٩  -  RC١٣۸۷ ب٦٣٣/٩ ١٣۸۷. شرکت 
غزال 
جوان

آندرئولی، تامس 
ای.، ١٩٣٥ -     

م.

بیماریهای خون و 
انکولوژی

١٢٣٥۸٩١

 تنفس  -- اندامها  --  - 
بیماریها

 - ٢/٦١٦ RC۷١٣۸٩ ب٣١/٩٣  -  RC۷١٣۸٩ ب٣١/٩٣ ١٣۸٩. ارجمند بنجامین، آیور ج. بیماریهای دستگاه 
تنفس

٢٠٥٠٢٤٤

 تنفس  -- اندامها  --  - 
بیماریها

 - ٢/٦١٦ RC۷١٣٩١ ب٣١/٩٥  -  RC۷١٣٩١ ب٣١/٩٥ ١٣٩١ اندیشه 
رفیع

بیماریهای دستگاه  - 
تنفس : هاریسون اصول 

طب 

 
٢۸۷٢٩٢۸

. داخلی٢٠١٢



٢/٦١٦ -  ریهها -- بیماریها. -  RC۷١٣۸٦ب ب٣١/٩  -  RC۷١٣۸٦ب ب٣١/٩ ١٣۸٦. شرکت 
غزال 
جوان

آندرئولی، تامس، 
١٩٣٥ -     م.

بیماریهای دستگاه 
تنفسی به انضمام 

فصلهای پزشکی مبتنی 
بر شواهد و سوء مصرف 

مواد و الکل

١١٠۷٣٥٣

١٥/٦١٦ -  خون   -- بیماریها -  RC١٣٩١ ب٦٣٣/٩  -  RC١٣٩١ ب٦٣٣/٩ ١٣٩١. اندیشه 
رفیع

بیماریهای دستگاه  - 
خون و انکولوژی 
هاریسون ٢٠١٢

 
٢۸٠٤١۷۸

 غدد مترشحه داخلی  - - 
- بیماریها

 - ٤/٦١٦ RC٦٤۸/١٣٩١ ب٩٣٦  -  RC٦٤۸/ب٩٣٦ 
١٣٩١

١٣٩١. اندیشه 
رفیع

بیماریهای دستگاه غدد  - 
و متابولیسم

 ٣٠٤٦٦٦٣

 گوارش  -- اندامها  --  - 
بیماریها

 - ٣/٦١٦ RC۸٠١/٩۷١٣٩٤ ب  -  RC۸٠١/٩۷١٣٩٤ ب کتاب  .١٣٩٤
ارجمند

 بیماریهای دستگاه  - 
گوارش: اصول طب 

داخلی هاریسون

٣۸٢٩١٤٦

 گوارش  -- اندامها  --  - 
بیماریها

 - ٣/٦١٦ RC ۸١٣۸۷ ب٠١/٩  -  RC ۸١٣۸۷ ب٠١/٩ ١٣۸۷. شرکت 
غزال 
جوان

 بیماریهای دستگاه  - 
گوارش، کبد و مجاری 

صفراوی

١٥٥۸١٢٢



٦١٦ -  بیماریهای داخلی -  RC١٣٩١ ب٤٦/٩٣  -  RC١٣٩١ ب٤٦/٩٣ ١٣٩١. اندیشه 
رفیع

بیماریهای دستگاه  - 
گوارش، کبد، پانکراس 

و مجاری صفراوی 
هاریسون ٢٠١٢

 
٢۸٠٣٤٩۷

٩٢٩/٦١۸ -  روماتیسم کودکان -  RJ ٤۸١٣٩١ ر٩ب٢/٩  -  RJ ٤۸ر٩ب٢/٩ 
١٣٩١

١٣٩١. نشر و 
تبلیغ 
بشری

بیماریهای روماتولوژی -  ٢۸٤٣٠٤٢

۷٢٣/٦١٦ -  روماتیسمشناسی -  RC٩٢۷/١٣٩١ ب٩٤  -  RC٩٢۷/١٣٩١ ب٩٤ ١٣٩١. کتاب 
ارجمند

بیماریهای روماتولوژی  - 
و دستگاه ایمنی

 ٢٥۷٣٢۸٦

٩٢۷٢٣/٦١۸ -  روماتیسم کودکان -  RJ ٤۸٢/۸ر٩ن٠١٢ 
١٣٩١

 -  RJ ٤۸٢/۸ر٩ن٠١٢ 
١٣٩١

١٣٩١. اندیشه 
رفیع

بیماریهای روماتولوژیک  - 
کودکان...

 ٢٦٤١٤۸۸

٩٢۷٢٣/٦١۸ -  روماتیسم کودکان -  RJ٤۸٢/۸١٣۸۸ ر٩ج  -  RJ٤۸٢/۸١٣۸۸ ر٩ج ١٣۸۸. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

جمشیدی، 
احمدرضا، ١٣٤٠ - 

بیماریهای روماتیسمی 
کودکان

١٩٥٩٥٦١

بهداشتی 
درمانی 

تهران



٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان -  RJ١٣۸۸  الف٢٤ب٤٥/٩  -  RJالف٢٤ب٤٥/٩  
١٣۸۸

١٣۸۸. خسروی ابطحی، فرمهر، 
- ١٣٤٢

بیماریهای شایع در 
کودکان: اصول، 

تشخیص و درمان

١۷٠۸٩۷٣

٩٢/٦١۸ -  کودکان -- بیماریها -  RJح۷ب٤٥/٩  -  RJح۷ب٤٥/٩ ١٣۷۸. کوشامهر حقیقت، محمود، - 
١٣٣٤

بیماریهای شایع کبد و 
لوزالمعده در کودکان

م۷٩-
١٦٣۷٢

٩/٦١٦ -  بیماریهای واگیر -  RC١٣۸۷الف ب١١١/٩  -  RCب١١١/٩ 
١٣۸۷الف

شرکت  .١٣۸۷
غزال 
جوان

کارپنتر، چارلز 
کالکوک ج.

بیماریهای عفونی ١٥٤١٩٤٣

٩/٦١٦ -  بیماریهای واگیر -  RC١٣٩٢ ب١١١/٩٢٦  -  RCب١١١/٩٢٦ 
١٣٩٢

١٣٩٢. اندیشه 
رفیع

بیماریهای عفونی  - 
ویروسی تکیاخته، ایدز، 

کرم

 
٣١٠٣٥٤٩

 غدد مترشحه --  - 
بیماریها -- درمان

 - ٤٠٦/٦١٦ RC٦٤۸/س۸ب٩  -  RC٦٤۸/س۸ب٩ ١٣۸٣. برای فردا سلطانی، اکبر، 
-١٣٤٥

بیماریهای غدد م۸٣-
١۷٠٢

 متابولیسم  --  - 
اختالالت

 - ٤/٦١٦ RC٦٤۸/١٣۸۷ ب٩  -  RC٦٤۸/١٣۸۷ ب٩ ١٣۸۷. شرکت 
غزال 
جوان

 بیماریهای غدد  - 
درونریز، متابولیسم و 

بهداشت زنان

١٢۷٥۷٥٣



 پزشکی کودکان  --  - 
قلبشناسی

 - ٩٢١٢/٦١۸ RJ١٣٩۷ ب٤٢١/٩  -  RJ١٣٩۷ ب٤٢١/٩ ١٣٩۷. اندیشه 
رفیع

بیماریهای قلب نلسون   - 
٢٠١٦ به انضمام 

سواالت بورد و ارتقاء 
کودکان (مبحث قلب)

 
٥١١٢٠٩٩

١٢/٦١٦ -  قلب  -- بیماریها -  RC٦۸١٣۸۷ ب١/٩  -  RC٦۸١٣۸۷ ب١/٩ ١٣۸۷. شرکت 
غزال 
جوان

بیماریهای قلب  و  - 
عروق

١٢٣۷٢٣٢

۸/٦١٦ -  اعصاب   -- بیماریها -  RC٣٤٦/۸۸١٣۸۷ب ب٦  -  RC٣٤٦/۸۸ب٦ 
١٣۸۷ب

١٣۸۷. اندیشه 
رفیع

بیماریهای مغز و  - 
اعصاب

١٥٤۷۷٢٩

 کودکان  -- بیماریهای  - 
پوستی

 - ٩٢٥/٦١۸ RJ١٣٩٠ ن۸ب٥١١/٩  -  RJن۸ب٥١١/٩ 
١٣٩٠

١٣٩٠. آرتین 
طب

بیماریهای پوست  - 
نلسون ٢٠١١

 ٢٦٣٠٣٥١

٩٢٠٩۷۷/٦١۸ -  چشمپزشکی کودکان -  RE ٢/٤۸/١٣٩٠ ک٩ب٩  -  RE ٢/٤۸/ک٩ ١٣ آرتینطب بیماریهای چشم و  - 
گوش

٢٦٥٩٢٤٠

ب٩ ١٣٩٠  ٩٠.



٩٢٠٩۷۷/٦١۸ -  چشمپزشکی کودکان -  RE ٢/٤۸/١٣٩٥ ک٩ب٩  -  RE ٢/٤۸/ک٩ب٩ 
١٣٩٥

١٣٩٥. اندیشه 
رفیع

بیماریهای چشم و  - 
گوش  نلسون  ٢٠١٦: 
به انضمام سواالت بورد 

و ارتقاء کودکان( 
مبحث چشم و گوش)

 
٤٤٢١۷۷٤

٦١/٦١٦ -  کلیهها -- بیماریها. -  RC١٣۸٦پ ب٩٠٢/٩  -  RC١٣۸٦پ ب٩٠٢/٩ ١٣۸٦. شرکت 
غزال 
جوان

آندرئولی، تامس، 
١٩٣٥ -       م.

بیماریهای کلیه ١١٤١٦۷٠

  بیماریهای کلیه  - 
هاریسون

 - RCب ٩ الف ٩٠٢/٣٩  -   - ١٣٩١ اندیشه 
رفیع

جوادی شادی بیماریهای کلیه 
هاریسون

٤٢۷

٦١/٦١٦ -  کلیهها  -- بیماریها -  RC١٣٩١ ب٩٠٢/٩  -  RC١٣٩١ ب٩٠٢/٩ ١٣٩١. اندیشه 
رفیع

بیماریهای کلیه  - 
هاریسون ٢٠١٢

 
٢۸٠٣٥٥٠

٣٤٩۷/٣٦٣ -  تروریسم میکربی -  RC ٩/۸۸/ت٤ب٩٥ 
١٣۸۷

 -  RC ٩/۸۸/ت٤ب٩٥ 
١٣۸۷

١٣۸۷. حیان بیوتروریسم و  - 
مسمومیتها

١٣٠٢٩٤٩

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی  -- ایران  -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LBگ٩٣ب٢٣٥٣/٩ 
١٣۸٩

 -  LBگ٩٣ب٢٣٥٣/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

بیوشیمی و بیوشیمی  - 
بالینی (١٣۸۸- ١٣٦٤)

٢٠٩١٩١٥



٠١٥/٦١٢ -  زیستشیمی پزشکی -  RB١٣۸٩ ب٥/١١٢/٩٢  -  RBب٥/١١٢/٩٢ 
١٣۸٩

 ١٣۸٩- آییژ بیوشیمی پزشکی -  ٢٠٠٣٦١٣

٣٣/٦٤٩ -  تغذیه با شیر مادر -  RJ١٣٩٣ ت٢١٦/٢٣  -  RJ١٣٩٣ ت٢١٦/٢٣ ١٣٩٣. انجمن 
ترویج 

تغذیه با 
شیر مادر

تازههای تغذیه با شیر  - 
مادر برای متخصصین 

کودکان و پزشکان

 ٣٥٥٦٣٢۸

 کودکان معلول  --  - 
رشد

 - ٤٥/١٥٥ RJ١٣۷/١٣۸٩ ه٩ت٣ تبیین آسیب های 
هوشی و حسی و 

حرکتی

 RJ١٣۷/١٣۸٩ ه٩ت٣ ١٣۸٩. دانژه هوداپ، رابرت ام.، 
١٩٥٥ -     م.

تحول و نارسایی های 
توانشی

١٩٢٣٠١٠

 تشخیص افتراقی  --  - 
دستنامهها

 - ٠۷٥/٦١٦ RC ر٢٤ت٥/۷١/٥الف 
١٣٩٠

 -  RC ر٢٤ت٥/۷١/٥الف 
١٣٩٠

١٣٩٠. اندیشه 
رفیع

رافتری، اندرو تی. تشخیص افتراقی 
چرچیل

 ٢٤٩٥٦١٥

 تشخیص افتراقی  --  - 
دستنامهها

WBر٢٤ت٥ /٥/١٤١
١٣٩٦

٠۷٥/٦١٦ RC٥/۷١٣٩٠ ر٢٤ت١/٥  -  RC٥/۷ر٢٤ت١/٥ 
١٣٩٠

١٣٩٠. آرتین 
طب

رافتری، اندرو تی. تشخیص افتراقی 
چرچیل

 
٢٢٩٩١٣٤



 سگها  -- بیماریها --  - 
تشخیص  -- دستنامهها

 - ٠۸٩٠۷٥/٦٣٦ SF١٣٩٢ ت٢ت٩٩١/٥  -  SFت٢ت٩٩١/٥ 
١٣٩٢

١٣٩٢. پریور تامپسون، مارک 
اس.

تشخیصهای افتراقی در 
طب داخلی دامهای 

کوچک

٣١٩٦٥٦٠

 پوست  -- بیماریها  --  - 
دستنامهها

 - ٥/٦١٦ RL۷١٣۸٦ ت٤/٥  -  RL۷١٣۸٦ ت٤/٥ ١٣۸٦. ارجمند  تشخیص و درمان  - 
بیماریهای پوست

١٠٣٤۷٠٠

٩٩۸/٦١٦ -  جذام -- پیشگیری -  RC١٥٤/۸١٣۸٢  ت  -  RC١٥٤/۸١٣۸٢  ت ١٣۸٢. مرکز نشر 
صدا

تالش نهایی برای حذف  - 
جذام بهعنوان یک 
مشکل بهداشتی: 
پرسشها و پاسخها

م۸٣-٩٠٥

٤١۸/١٥٥ -  فشار روانی در کودکان -  BF ۷١٣٩٠ ف٥ش٢٣/٢ کمک به کودکان در 
مقابله با اضطراب، 
فشارها و تحوالت 

روانی

 BF ۷ف٥ش٢٣/٢ 
١٣٩٠

١٣٩٠. اندیشه 
معاصر

شپیرو، الرنس ای.، 
١٩٤۸ -     م.

تمرین ایجاد آرامش و 
کاهش فشارهای روانی 

برای کودکان

 
٢٥١١٩۸۷

١٠٦۸٥/٣٦٢ -  مهارتهای بالینی -  RA ٣٩٩/۸١٣٩٥ آ١ت  -  RA ٣٩٩/۸آ١ت 
١٣٩٥

١٣٩٥. نشر و 
تبلیغ 
بشری

تمرین، تکلیف و تفکر  - 
انتقادی در کارآموزی 

مهارتهای بالینی 
پرستاری

 ٤٤١٦٠٣٤



 ناشنوایی در کودکان --  - 
تشخیص

 - ٩٢٠٩۷۸/٦١۸ RFک٩ل٥/٢٩١/٩  
١٣۸١

 -  RFک٩ل٥/٢٩١/٩  
١٣۸١

١٣۸١. تیمورزاده لوترمن، دیوید، م     
١٩٣٤ -

توانبخشی شنوایی، با 
تاکید بر شناسایی و 

درمان کودکان ناشنوای 
زیر ٣ سال

م۸١-
٣۷٣٦٩

  نگارش علمی و فنی    - 
-- پرستاری

 - ٠٦٦٦١٠۷٣/۸٠۸ R١٣۸١ پ٤ث١١٩/٢  -  R١٣۸١ پ٤ث١١٩/٢ ١٣۸١. مختومقل
ی فراغی

پرویز، نوروز، 
 - ١٣٤٠

ثبت و گزارشنویسی در 
پرستاری

م۸١-
١۸٩٩٤

٦٤/٦١٢ -  رویانشناسی انسانی -  QMل٢ر٦٠١/٩٣ 
١٣۸٩الف

 -  QMل٢ر٦٠١/٩٣ 
١٣۸٩الف

١٣۸٩ خسروی سادلر، تامس 
دبلیو.

جنینشناسی پزشکی 
النگمن

١٩٩٤۸٩١

.

١٠٦۸٥/٣٦٢ -  مهارتهای بالینی -  RA ١٣٩١ آ١ر٣٩٩/٢ مبانی و روشهای 
بهبود کیفیت 

خدمات بهداشتی و 
درمانی در 

بیمارستان و درمانگاه

 RA ١٣٩١ آ١ر٣٩٩/٢ ١٣٩١. ویستا رایت، جان، ١٩٦٣ 
-      م.

حاکمیت خدمات 
بالینی

 
٢٩٥٠١٥١



٣٣/٦٤٩ -  شیر مادر -  RJ٢١٦/۸١٣٩١ ح دوره آموزشی ٢٠ 
ساعته برای کارکنان 

بیمارستانها

 RJ٢١٦/۸١٣٩١ ح ١٣٩١. ایرانا 
رسانه

حمایت و ترویج تغذیه  - 
با شیر مادر در 

بیمارستان های 
دوستدار کودک

 
٣٠۷۸٥٥٥

٩/٦١٦ -  بیماریهای واگیر -  RC١١١/۸م٣٢خ  -  RC١١١/۸م٣٢خ ١٣۸٣. نور دانش محرز، مینو، - 
١٣٢٤

خالصه بیماریهای 
عفونی از کتاب 

هاریسون و سسیل 
٢٠٠١

م۸٣-
٣١٢٤١

٩٢٠٢٣١/٦١۸ -  پرستاری کودکان بیمار -  RJ٢٤٥/٤۷١٣٩٢ و٢د  -  RJ٢٤٥/٤۷١٣٩٢ و٢د ١٣٩٢. حکیم 
هیدجی

هاکنبری، مریلین خالصه درسنامه 
پرستاری کودکان ونگ

 ٣١٤٤٣۷٦

٦١٠ -  پزشکی  -- چکیدهها -  R١١١/۷۷ج ۸.١٣۸۷ چ  -  R١١١/۷۷ج .۸ چ
١٣۸۷

١٣۸۷. تیمورزاده درخشانفر، حجت، 
 - ١٣٤٩

خالصه طب  کودکان 
نلسون٢٠٠٦ چکیده 

دروس آزمون پذیرش 
دستیار

١١١٦٠٩٦

 میکربشناسی پزشکی - - 
- رئوس مطالب

 - ٠١٠۷٦/٦١٦ QR٤٦/۸١٣۷٩  ل٩خ  -  QR٤٦/۸١٣۷٩  ل٩خ ١٣۷٩. ارجمند: 
تمدن 

نوین

لوینسون، وارن خالصه و آزمونهای 
میکروبشناسی پزشکی

م۷٩-
٢٩٤٥



 -  -  - ٠٢٤/٦١٦   ١٣٩٤ RC۸١٣٩٤    -    م٩خ١/٩ 
RC۸م٩خ١/٩   

١٣٩٥ پارسای 
سالمت

میورت 
.برایان.١٩٦٠- 

Murat .م
Brian

خودمراقبتی در 
ناخوشی های جزیی: 

راهنمای خودمراقبتی 
خانواده ١

٤٠٣٦٣٣١

١٥/٦١٦ -  خونشناسی  -  RB٤٥/۸١٣۸۷ ه٩ه  -  RB٤٥/۸١٣۸۷ ه٩ه ١٣۸۷. اندیشه 
رفیع

مکفرسون، ریچارد 
ا.

خونشناسی، انعقاد و 
طب انتقال خون

١٠٩٢٠٤٤

١٥/٦١٦ -  خونشناسی  -  RB١٣٩١ م٦۷خ٤٥/٩  -  RB١٣٩١ م٦۷خ٤٥/٩ ١٣ اندیشه 
رفیع

مکفرسون، ریچارد 
ا.

خونشناسی،انعقاد و 
طب انتقال خون

 ٢۷١٢٣٦٣

 ٩١.

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی  -- ایران  -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LBگ٩٣خ٢٣٥٣/٩ 
١٣۸٩

 -  LBگ٩٣خ٢٣٥٣/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

خونشناسی و بانک  - 
خون( ١٣۸۸- ١٣٦٤)

٢٠٩١٩١٣

١٥/٦١٦ -  خونشناسی  -  RC١٣۸٩ پ٩خ٦٣٦/٩  -  RCپ٩خ٦٣٦/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. آثار 
سبحان

پورقیصری، بتول، 
- ١٣٤٠

خونشناسی پایه 
هافبراند ٢٠٠۷ به 
همراه اطلس رنگی

٢١٠۷٦٦٢

١٥/٦١٦ -  خون   -- بیماریها -  RC١٣۸٥ الف٢٣خ٦٣٣/٩  -  RCالف٢٣خ٦٣٣/٩ 
١٣۸٥

١٣۸٥. فرهنگ 
فردا

احمدی جزی، 
کامران، ١٣٤۸ - 

 خون و انکولوژی 
(سسیل ٢٠٠٤ و ۷ 

مبحث تکمیلی از 
هاریسون ٢٠٠٥)

م۸٥-٢٦٠٦



١١٥٥/٦١٥ -  دارونامهها  -- ایران -  RS ۷الف٩د٥/١٤١/٢ 
١٣٩٢

 -  RS ۷الف٩د٥/١٤١/٢ 
١٣٩٢

١٣٩٢. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی 
درمانی 
شهید 

بهشتی 
،مرکز 

تحقیقات 
علوم 

دارویی

دارونامه رسمی ایران -   
٣٠٩٣٢٢۸

 داروهای ژنریک   --  - 
نمایهها

 - ١١٥٥/٦١٥ RS۷١٣۷۸ الف٩آ٦/٢  -  RS۷١٣۷۸ الف٩آ٦/٢ ١٣۷۸. نور دانش آبگون، محمد، 
  - ١٣٤٩

داروهای ژنریک ایران 
همراه با اقدامات 

پرستاری

م۷۸-
١٠۷۷١

٢١٤/٢٩۷ -  پزشکی  -- احادیث -  BP پ٤م٥/١٤١/٣٣٠٤١ 
١٣۸٥الف

 -  BP ٥/١٤١
 پ٤م٣٣٠٤١/
١٣۸٥الف

١٣۸٥. موسسه 
علمیفرهن

گی 
دارالحدی

ث، 
سازمان 
چاپ و 

نشر

محمدی ریشهری، 
محمد، ١٣٢٥ -

دانشنامه احادیث 
پزشکی

١٠٤١٢٠٩



٢٠٤ -  معنویت -  BL١٣٩٢ ع٢٣د٦٢٤/٤  -  BLع٢٣د٦٢٤/٤ 
١٣٩٢

١٣٩٢. موسسه 
فرهنگی 

- حقوقی 
سینا ، 

انتشارات 
حقوقی

عباسی، محمود، 
- ١٣٤٢

درآمدی بر سالمت 
معنوی

٣٣٢٣٤٣۸

۷/٦١٦ -  ارتوپدی -  RD۷الف٦د٣١/٤  -  RD۷الف/٣١ ١ دانشگاه  اعلمی هرندی،  درسنامه ارتوپدی و  م۸٢-
٤۷٥٠

٦د٤  ٣۸٢. علوم 
پزشکی و 

خدمات 
بهداشتی 

درمانی 
تهران

بهادر، - ١٣١۸ شکستگیها

 علوم آزمایشگاهی  --  - 
راهنمای آموزشی 

(عالی)

 - ١/٥٤٢ Q ١۸آ١١٣۸٣ د٣/٤٥٤  -  Q ١۸١١٣ /٣۸آ٣
د٤٥٤

١٣۸٣. اندیشه 
رفیع

درسنامه جامع علوم  - 
آزمایشگاهی: خالصه 

دروس شامل 
ایمنیشناسی و 

سرمشناسی... به همراه 
سواالت علوم 

آزمایشگاهی در انتهای 
هر فصل با پاسخ 

کلیدی

م۸٣-
١٤١۷



 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی -- ایران -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LBد٢٣٥٣/٣٢٥  -  LBد٢٣٥٣/٣٢٥ ١٣۸٤. اندیشه 
رفیع

درسنامه جامع علوم  - 
آزمایشگاهی: مجموعه 
سواالت کنکور از سال 
١٣٦۷ تا کنون حل و 

بحث با ذکر منابع

م۸٤-٩۷٩

 پوست -- بیماریها --  - 
دستنامهها

 - ٥/٦١٦ RL۷١٣۸٢  د٤/٤  -  RL۷١٣۸٢  د٤/٤ ١٣۸٢. تیمورزاده
: طبیب

درسنامه جامع پوست  - 
ایران: مرجع آزمون 

پیش کارورزی و 
دستیاری

م۸٢-
٢۷۸٤

 شنواییشناسی  --  - 
راهنمای آموزشی

 - ۸/٦١۷ RF١٣۸٩ د٢٩٠/٤  -  RF١٣۸٩ د٢٩٠/٤ ١٣۸٩. دانژه درسنامه پاسخهای  - 
برانگیخته شنوایی

٢١١۸٩٠٠

٠۷٣/٦١٠ -  پرستاری -  RT٢.الف٥٦ه٩ ج/٤١ 
١٣٩٤

 -  RT٢.الف٥٦ه٩ ج/٤١ 
١٣٩٤

 ١٣٩٤- اندیشه 
رفیع

هینکل، جنیس ال. درسنامه پرستاری 
داخلی- جراحی برونر و 

سودارث ٢٠١٤

 ٣٥٩٦٠٤٤

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی  -- ایران  -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LB١٣۸٩ ر٥٤٤د٢٣٥٣/٤  -  LBر٥٤٤د٢٣٥٣/٤ 
١٣۸٩

١٣۸٩. جامعهنگ
ر

رضایی، مهدی، 
- ١٣٥٣

درسنامهی جامع 
هوشبری: سواالت 
طبقهبندی شده با 
پاسخ تشریحی به 

انضمام آزمونهای کنکور

 ٢١۸٩٥٦٦



 بیماریهای داخلی  --  - 
درمان

 - ٦١٦ RC١٣۸۷ الف د٤٦/٤٥  -  RC١٣۸۷  د٤٦/٤٥
الف

ارجمند .١٣۸۷ دستنامه درمانهای  - 
طبی واشنگتن ٢٠٠۷

١٣١٩١٠۷

٩٣٦٢٠٦/٦١٦ -  ماالریا  -- ایران -  RC١٣۸٩ الف ٩ر١٦٤/٢  -  RCالف ٩ر١٦٤/٢ 
١٣۸٩

١٣۸٩. مهر 
راوش

دستورالعمل درمان  - 
ماالریا در جمهوری 

اسالمی ایران

١٩٥۸۷۷٩

 پزشکی کودکان  --  - 
اورژانس

 - ٩٢٠٠٢٥/٦١۸ RJ٣۷١٣٩٣ الف٥٣د٠/٥  -  RJ٣۷الف٥٣د٠/٥ 
١٣٩٣

١٣٩٢. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی 
درمانی 

اصفهان، 
معاونت 

تحقیقات 
و فناوری

اشرفی امینه، 
محمود، ١٣٢٥ - 

دشواریهای پیش روی 
پزشک کشیک کودکان

٣١٣٦٥٤۷

 شعر فارسی  -- قرن  - 
١٤

۸فا٦٢/١ -  PIR ۷س٥٥د٩٥٣/٩ 
١٣۸٩

 -  PIR ۷س٥٥د٩٥٣/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. انجمن 
قلم ایران

اسرافیلی، حسین، 
 - ١٣٣٠

دو پنجره ٢١٢٠٢١١

٤٦١٠٥٩/٦١۷ -  دیالیز صفاقی -  RC ۷/٩٠١/۸د٩٥ھ٦ 
١٣٩٠

 -  RC ۷/٩٠١/۸د٩٥ھ٦ 
١٣٩٠

١٣٩٠. انتشارات 
پلک

هیهات، صدیقه، 
- ١٣٤٢

دیالیز صفاقی  ٢٥٦٥٤٣٩



 شعر ترکی -- ایران --  - 
قرن ١٤.

 - ٣٦١١/۸٩٤ PL١٣۸٠  ش٩د٣١٤/٩  -  PLش٩د٣١٤/٩  
١٣۸٠

 :١.ج
١٣۸٠].

زرین شهریار، 
محمدحسین، 

١٣٦۷ - ١٢۸٥

دیوان شهریار (ترکی). 
به انضمام "حیدر بابایا 

سالم"

م۷٤-٦١٠٩

۷٣/٦١٠ -  پرستاری -  RT١٣۸۸ ر٤١/٢  -  RT١٣۸۸ ر٤١/٢  ١٣۸۸- پونه راهنمای بالینی  - 
پرستاری

١٩۷١٢٤٥

 تغذیه با شیر مادر --  - 
دستنامهها

 - ٣٣/٦٤٩ RJ٢١٦/١۷١٣۸۷ ر  -  RJ٢١٦/١۷١٣۸۷ ر ١٣۸۷. زادبوم راهنمای تغذیه با شیر  - 
مادر برای پزشکان

١٦٤۸٠٦۸

 کودکان  -- سالمتی و  - 
بهداشت

 - ٠٤٣٢/٦١٣ RJ١٠١/١۷١٣٩٣ ر  -  RJ١٠١/١۷١٣٩٣ ر ١٣٩٣. اندیشه 
ماندگار

راهنمای جامع  - 
مراقبتهای ادغام یافته 

کودک سالم

 ٣٤٦١٦٢٠

 داروسازی   --  - 
ریاضیات   -- 

دستنامهها

 - ١٤/٦١٥ RS٥۷/١٣٩٣ ک٩ر٢  -  RS٥۷/١٣٩٣ ک٩ر٢ ١٣٩٣ جامعه 
نگر

کوهستانی، 
حمیدرضا، ١٣٥۸ 

-

 راهنمای جامع و 
کاربردی محاسبات 

دارویی 

٣٥٤٢٢٣٩

.



 پوست -- بیماریها --  - 
درمان.

 - ٥٠٦١/٦١٦ RL١٣۸٦ ج٢ر١١٠/٢  -  RL١٣۸٦ ج٢ر١١٠/٢ ١٣۸٦. تیمورزاده جباری، علی، 
- ١٣٤٤

راهنمای درمان 
بیماریهای پوست و 

زیبایی

١٠٥٩٩٤٤

 پوست  -- بیماریها  --  - 
درمان

 - ٥٠٦١/٦١٦ RL١٣۸٦  ج٢ر١١٠/٢  -  RLج٢ر١١٠/٢  
١٣۸٦

١٣۸٦. تیمورزاده جباری، علی راهنمای درمان 
بیماریهای پوست و 

زیبایی

١١۷٤٢٩٠

۷١٦/٦١٦ -  پوک استخوانی -  RC ١٣۸۸ پ٩ر٩٣١/٢  -  RC پ٩ر٩٣١/٢ 
١٣۸۸

١٣۸۸. ویستا راهنمای عملی  - 
پیشگیری، تشخیص و 

درمان استئوپروز

١۸٦۷۷٢٦

 بانک خون  --  - 
دستنامهها

WBف٢ر٢ /٣٥٦
١٣٩٥

٣٩/٦١٥ RM١۷١٣٩٥ ف٢ر٢/٢  -  RM١۷ف٢ر٢/٢ 
١٣٩٥

 ١٣٩٥- موسسه 
فرهنگی 

انتشاراتی 
زهد

فانگ، مارک کی. راهنمای فنی انتقال 
خون و سلولدرمانی

 
٤٢۸۷٩٠۷

 پزشکی بالینی  --  - 
دستنامهها

 - ٠٠٢/٦١٦ RC١٣٩٢ ر٥٥/٢٥  -  RC١٣٩٢ ر٥٥/٢٥  ١٣٩٢- پارسهنگا
ر

راهنمای ملی طبابت  - 
بالینی

 
٣٣٣٥٢۷٣

٩١/٦١٦ -  تب خونریزیدهنده -  RC١٣٩٠ ز٩٤ر٥/١١٤/٢  -  RCز٩٤ر٥/١١٤/٢ 
١٣٩٠

١٣٩٠. راز نهان زینلی، محمد، 
- ١٣٣٩

راهنمای کشوری 
مبارزه با بیماری تب 

خونریزیدهنده

٢٦٦١١٢٤



٥٠۸٩٦٢٠٣/٦٣٦ -  آنفلوانزای مرغی -  RA١٣۸۸ آ۸ر٦٤٤/٢  -  RA١٣۸۸ آ۸ر٦٤٤/٢ ١٣۸۸. پونه راهنمای کنترل عفونت  - 
در بیماریهای تنفسی 
حاد واگیر (آنفلوانزای 

پرندگان) جهت 
استفاده در بیمارستانها 

و مراکز بهداشتی 
درمانی

١٦٦٤۷٦٤

 قلب  -- بیماریها  --  - 
پیشگیری

 - ١٢/٦١٦ RC٦۸١٣٩١ ر١/٢  -  RC٦۸١٣٩١ ر١/٢ ١٣٩١. جوان  راههای پیشگیری و  - 
کنترل بیماریهای قلبی 

عروقی ویژه کارکنان 
دولت

 
٢٩۷٣٤١٥

 پرستاری کودکان --  - 
دستنامهها.

 - ٩٢٠٠٢٣١/٦١۸ RJ٢٤٥/۷١٣۸٤ ب٢ر  -  RJ٢٤٥/۷١٣۸٤ ب٢ر ١٣۸٤. سالمی  بتس، سیسیلیلین رفرنس پرستاری 
کودکان

م٢٦٢۸-۸٤

 روانپزشکی --  - 
دستنامهها

 - ۸٩/٦١٦ RC٤٥٦/۸ک٢چ 
١٣٩٠الف

مطابق با منابع   RCک٤٥٦/٢ ١ تیمورزاده سادوک، بنجامین  روانپزشکی کاپالن و   ٢٣٣٥٠

اعالم شده توسط 
وزارت بهداشت و 

آموزش پزشکی

چ۸ ١٣٩٠الف  ٣٩٠. جیمز، ١٩٣٣ -     
م.

سادوک ٢٠١٠ ٢٣



 پرستاری  -- تحقیق  - - 
- روشهای آماری

 - ۷٢۷/٦١٠ RT١٣٩٥ ٥/۸١م٢ر٩  -  RT١٣٩٥ ٥/۸١م٢ر٩ ١٣٩٥. جامعه 
نگر

پلیختا، استیسی 
بت، ١٩٦٥ -     م.

روشهای آماری در 
پژوهش مراقبتهای 

بهداشتی (مونرو)

 
٤٣٥٥١٩۸

٥/٦٢٠ -  نانوتکنولوژی -  T۷/١۷١٣۸۸ پ٢ز٤/٩  -  T۷/١۷پ٢ز٤/٩ 
١٣۸۸

١٣۸۸. جهاد 
دانشگاه

ی، واحد 
صنعتی 
امیرکبیر

پاپازوگلو، الیزابت 
اس.

زیست نانوفناوری ١۷١۷٥٢٩

 پزشکی  -- آزمونها و  - 
تمرینها

 - ۷٦/٦١٠ RC٥۸/١٣٩٢ الف٣س٥٤  -  RC٥۸/الف٣س٥٤ 
١٣٩٢

١٣٩٢. موسسه 
فرهنگیهن

ری 
احمدی

احمدی جزی، 
کامران، ١٣٤۸ - 

سطر به سطر اطفال: 
٣١٤۸ تست جدید از 

کتاب اسنشیال نلسون 
٢٠١١ با پاسخ 

تشریحی

٣٣٠٣٠٣۸

٢٠٤ -  معنویت -  BL٦٢٤/۷۷١٣٩٢ س  -  BL٦٢٤/۷۷١٣٩٢ س ١٣٩٢. موسسه 
فرهنگی 

- حقوقی 
سینا، 

انتشارات 
حقوقی

مصباح، مجتبی، 
- ١٣٤۷

سالمت معنوی از 
دیدگاه اسالم (مفاهیم، 

شاخصها، مبانی)

٣٣٤٣٠٥٤

٢٠٤ -  معنویت -  BL٦٢٤/۷۷١٣٩٣ س  -  BL٦٢٤/۷۷١٣٩٣ س ١٣٩٣. انتشارات 
حقوقی

سالمت معنوی؛  - 
چیستی، چرایی و 

چگونگی

 ٣٦٤٣۷٥٥



٠٢۷۷٤/٦١٦ -  یاختههای بنیادی -  QH٥۸۸/۸ی٢س٤ 
١٣٩٠

 -  QH٥۸۸/۸ی٢س٤ 
١٣٩٠

١٣٩٠. میرماه  سلولهای بنیادی  - 
معرفی، پتانسیل، چشم 
انداز و چالشهای آن در 

اخالق پزشکی

 
٢٤٤١۷۸١

 داروسازی   -- ایران  - - 
- تاریخ

 - ١٠٩/٦١٥ RS ٦۷/۷١٣۸٩ الف٩م  -  RS ٦۷/۷الف٩م 
١٣۸٩

١٣۸٩. محیا مقیمی، حمیدرضا، 
- ١٣٥٤

سیستمهای دارورسانی 
در داروسازی سنتی 

ایران " انواع ، 
فرموالسیون ، ساخت و 

بیوفارماسی"

 ٢٢٢٢۸٦٠

 بهداشت  -- نیروی  - 
انسانی  -- ارزشیابی

 - ١٠٦۸٣/٣٦٢ RA١٣٩٠ ھ٢ش٦/٤١٠/٢  -  RAھ٢ش٦/٤١٠/٢ 
١٣٩٠

١٣٩٠. نشر آخر هورنبای، پی. شاخصهای منابع 
انسانی جهت پایش 

عملکرد خدمات بخش 

٢١٩٩٦٦۷

سالمت

 پزشکی سنتی  --  - 
متون قدیمی تا قرن ١٤

 - ٦١٠ R٣/١٢۸/١٣۸٩ م٩۷ش٤  -  R٣/١٢۸/م٩۷ش٤ 
١٣۸٩

١٣۸٩. اندیشهآو
ر

مینایی، باقر، 
- ١٣٤٠

شرح رباعیات طب 
یوسفی موسوم به 

المعالجة المرتبة بالنسخ 
المرجبة

٢١٩٥٢٣٥

١٥/٦١۷ -  شکستگی استخوان -  RD١٣۸١ آ٤الف١٠١/٦  -  RDآ٤الف١٠١/٦ 
١٣۸١

١٣۸١. اندیشه 
رفیع

آدامز، جان 
کرافورد

شکستگیها و ارتوپدی 
(آدامز ) ٢٠٠١ - ٩٩

م۸٠-
٢١٤٤٢



١۷/٦٣۷ -  شیر کاکائو -  SF ٢۷١٣۸٩ ش٩ش٥/٤  -  SF ٢۷ش٩ش٥/٤ 
١٣۸٩

 ١٣۸٩. جهاد 
دانشگاه

ی٬ واحد 
تربیت 

معلم

شرفالدین، رضا، 
- ١٣٤٥

شیرکاکائو: مواد اولیه، 
فنآوری تولید، کنترل 

کیفیت

٢٠٠٠٤٦٥

 شیمی هستهای --  - 
راهنمای آموزشی 

(عالی)

 - ٣۸٠۷٦/٥٤١ QD١٣۸٩ آ۷ش٦٠٤/٩  -  QDآ۷ش٦٠٤/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. مبنای 
خرد

آقاپور مقدم، 
سیدرضا، ١٣١٢ - 

شیمی هسته ای  ١٩٩٢٦٤٠

١٢٠۷٥/٦١٦ -  سوفلهای قلبی -  RC٥/٦۸س٩ر٣/٩  -  RC٥/٦۸س٩ر٣/٩ ١٣۸١. حیان ریاضی، هومن، - 
١٣٥٩

صداها و سوفلهای قلبی م۸١-
٢٥۸٩٢

 عفونتزدایی و  - 
عفونتزداها

 - ١٩/٦١٥ RS ض٤الف١٩٩/٩ 
١٣۸۸

 -  RS ض٤الف١٩٩/٩ 
١٣۸۸

١٣۸۸. هدی ایزدپناه، فاطمه، 
- ١٣٥٠

ضوابـط و 
استانـداردهای 

آمـادهسازی 
فراوردههای دارویـی 
استـریل بـر اسـاس  

USP۷٩۷

١۸٥٩۷٢٥

 تولیدمثل  -- اندامهای  - 
مادینه  -- جراحی

 - ١٤٥/٦١۸ RG١٣۸٩ ر٢ط١٠٤/٢  -  RGر٢ط١٠٤/٢ 
١٣۸٩

١٣۸٩- جهاد 
دانشگاه

ی، 
سازمان 
انتشارات

راک، جان ا. طب زنان در عمل 
تلیند ٢٠٠۸

٢١٠٦۸٦٤



٦١٠ -  پزشکی خانواده -  RC١٣٩٦ م٤ط٤٦/٢  -  RC١٣٩٦ م٤ط٤٦/٢ ١٣٩٦. تیمورزاده مرتا، جان، ١٩٣٦ 
-     م.

طب عمومی مورتاگ : 
حل  مسائل بالینی 
فصل  های ٥٦-٣٤

 
٤۷٢١۷٠٥

١/٦١٥ -  داروشناسی  -  RMس٢٢ف٣٠٠/١٥ 
١٣۸٩

 -  RMس٢٢ف٣٠٠/١٥ 
١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

سبحانی، 
عبدالرسول، ١٣٣٥ 

 -

فارماکولوژی برای 
رشتههای پرستاری، 

مامایی، بهداشت، اتاق 
عمل

 ٢١٣۷٣٦٤

 داروشناسی -- رئوس  - 
مطالب

 - ١٠۷٦/٦١٥ RMم٢ف١٤/٣٠١/٢٦  
١٣۷٩

 -  RMم٢ف١٤/٣٠١/٢٦  
١٣۷٩

١٣۷٩. نشر 
حیان: 

موسسه 
فرهنگی 

انتشارا

مایسک، مری 
جولیا

فارماکولوژی لیپینکات 
٢٠٠٠

م۷٩-
٢٠٥١٤

تی 
اباصالح

١/٦١٥ -  داروشناسی  -  RM١٣۸٩ ک٢ف٣٠٠/٢  -  RMک٢ف٣٠٠/٢ 
١٣۸٩

اباصالح حیان کاتزونگ، برترام 
جی.

فارماکولوژی پایه و 
بالینی کاتزونگ

١۷٥٢٤۸١

١/٦١٥ -  داروشناسی بالینی  -  RM٢۸/ک٢ف٣٠١/٢ 
١٣۸٩

 -  RM٢۸/ک٢ف٣٠١/٢ 
١٣۸٩

١٣۸٩. نسل فردا کاتزونگ، برترام 
جی.

فارماکولوژی پایه و 
بالینی کاتزونگ

١٩٥٩٦١٠



 داروهای ژنریک   --  - 
ایران  -- نمایهها

 - ١١٥٥/٦١٥ RS١٣۸٦ ح٥ف٢/٥٥/٤  -  RSح٥ف٢/٥٥/٤ 
١٣۸٦

١٣۸٦. اندیشه 
رفیع 

حشمتی، پونه فرهنگ جامع داروهای 
ژنریک و گیاهی ایران 

همراه با اقدامات 
پرستاری - پزشکی و 

مالحظات دندانپزشکی 
بهانضمام  فرموالسیون 

داروهای  ترکیبی...

م۸٥-٩۸٩

 پزشکی  -- واژهنامهها   - 
-- انگلیسی

 - ٣/٦١٠ R١٣٩٠ الف۸ف١٢١/٤  -  Rالف۸ف١٢١/٤ 
١٣٩٠

١٣٩٠. اندیشه 
رفیع

فرهنگ جامع پزشکی  - 
انگلیسی- 

Mosby's فارسی
dictionary

٢٢۷١٣٥٤

 داروهای ژنریک   --  - 
نمایهها

 - ١١/٦١٥ RSالف۷ف٢/٥٥/٤٥ 
١٣٩١

 -  RSالف۷ف٢/٥٥/٤٥ 
١٣٩١

 ١٣٩١. پاشا اکبرزاده پاشا، 
حجتاله، ١٣٤٠ -

فرهنگ جامع کلینیکی 
داروهای ایران و جهان: 

داروهای ژنریک...

٢۷١٩٤٤۸

 زبان انگلیسی  --  - 
واژهنامهها  -- فارسی

 - ٤٢٣ PE ١٦٤٥/٣۸ف٢آ٥  
١٣٤٥

 -  PE ١٦٤٥/٣۸ف٢آ٥  
١٣٤٥

 ١٣٤٥- امیرکبیر آریانپور کاشانی، 
عباس، ١٢۸٥ - 

.١٣٦٣

فرهنگ دانشگاهی 
انگلیسی - فارسی: 

فرهنگ جدید شامل 
٢٠٠٠٠٠ واژه و 

توضیحات و مفاهیم 
مختلف

م٥١-٤٥٤



 پرستاری  --  - 
واژهنامهها  -- انگلیسی

 - ۷٣٠٣/٦١٠ RT١٣۸٩ و۸ف٢١/٤  -  RT١٣۸٩ و۸ف٢١/٤ ١٣۸٩. جامعهنگ
ر

ولر، باربارا فیونا فرهنگ پرستاری بیلیر: 
برای پرستاران و 
کارکنان بهداشتی

 ٢٠٢١٦٩٦

 پزشکی  -- واژهنامهها   - 
-- انگلیسی

 - ٣/٦١٠ R١٣۷٥  د٩ف١٢١/٤  -  R١٣۷٥  د٩ف١٢١/٤ ١٣۷٥. موسسه 
نشر کلمه

دورلند، ویلیام 
الگزاندر نیومن، 

١۸٦٤ - ١٩٥٦م.

فرهنگ پزشکی 
انگلیسی - فارسی - 

(واژهنامه مصور 
پزشکی) شامل واژهها 

....

م۷٥-
۸٩٤٤

 تنفس  -- اندامها  --  - 
فیزیولوژی

 - ٢/٦١٢ QP١٣۸٩ خ٤ف١٢١/٩  -  QPخ٤ف١٢١/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. سبزآرنگ خزاعی، مجید، 
- ١٣٥٢

فیزیولوژی تنفس با 
رویکردی بالینی

١١٥٢۷٥٤

 تنفس  -- اندامها  --  - 
فیزیولوژی

 - ٢/٦١٢ QP١٣۸۷ خ٤ف١٢١/٩  -  QPخ٤ف١٢١/٩ 
١٣۸۷

١٣۸۷. راه کمال خزاعی، مجید، 
- ١٣٥٢

فیزیولوژی تنفس با 
رویکردی بالینی

٢٠٤١۷۷٣

٦١٢ -  انسان   -- فیزیولوژی -  QP٥/٣٤/۸گ١۷ک٤ 
١٣٩٥

 -  QP٥/٣٤/۸گ١۷ک٤ 
١٣٩٥

١٣٩٥. اندیشه 
رفیع

فیزیولوژی پزشکی  - 
گانونگ ٢٠١٦

 ٤٢٩٦٦٩٤

١٥٣/٦١٠ -  فیزیک پزشکی -  R۸٩٥/۸۸١٣۸۸ ش٩ف  -  R۸٩٥/۸۸ش٩ف 
١٣۸۸

١٣۸۸. اشراقیه شوشتریان، 
محمدمسعود، 

- ١٣٤٠

فیزیک پزشکی و 
کاربرد آن در اتاق عمل 

١٩۷٩٣٥٦



٩٦٩٠١/٦١٦ -  قارچشناسی پزشکی -  QR١٣۸٦ ی٤ق٢٤٥/٢  -  QRی٤ق٢٤٥/٢ 
١٣۸٦

١٣۸٦- سازمان 
انتشارات 

جهاد 
دانشگاه

ی

یزدانپرست، امیر، 
- ١٣٣۷

قارچشناسی پزشکی ١٠٩٤۸٩٢

 بیماریهای قلبی  - 
کودکان

 - ٩٢١٢/٦١۸ RJ٤٢١/۷ن۸ق٠٤١ 
١٣٩١

 -  RJ٤٢١/۷ن۸ق٠٤١ 
١٣٩١

١٣٩١. آرتین 
طب

قلب و عروق نلسون  - 
٢٠١١

٢٩٥٢٠٥٢

٠۷٩/٦١٦ -  ایمنیشناسی  -  QR١۸ع٢الف١/٩ 
١٣۸٤پ

 -  QR١۸ع٢الف١/٩ 
١٣۸٤پ

١٣۸٤. جهاد 
دانشگاه

ی، واحد 
مشهد

عباس، ابول ک. مبانی ایمونولوژی:  
اعمال واختالالت 

سیستم ایمنی

١١٥٩٥٥۸

٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان -  RJ٤٥/٦۸١٣٩٥ ن۸الف  -  RJ٤٥/٦۸ن۸الف 
١٣٩٥

١٣٩٥. تیمورزاده مارکدنت، کارن ج. مبانی طب کودکان 
نلسون

 
٤٢١۷۸۸٣

٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان -  RJ٤٥/٦۸ن۸الف 
١٣٩۷الف

 -  RJ٤٥/٦۸ن۸الف 
١٣٩۷الف

١٣٩۷. اندیشه 
رفیع

مارکدنت، کارن ج. مبانی طب کودکان 
نلسون ٢٠١٩

 ٥١٦٢٥٤٦



١١٠٦/٦١۷ -  سوختگی و تاول -  RD١٣٩٢ ح٥م٤/٩٦/٢  -  RDح٥م٤/٩٦/٢ 
١٣٩٢

١٣٩٢. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی 
درمانی 
شهید 
بهشتی

حسنپور، 
سیداسماعیل، 

- ١٣٣٤

مبانی الزم برای بخش 
سوختگی

 ٣٣٤٩٦٥٩

٣٣/٦٤٩ -  تغذیه با شیر مادر -  RJ١٣۸۸ م٢١٦/٣٤  -  RJ١ م٢١٦/٣٤ سازمان  مجموعه آموزشی  -  ١۸٩٤٣٣٠

 ١٣۸۸ ٣۸۸. یونیسف 
(صندوق 
کودکان 

ملل 
متحد)

ترویج تغذیه با شیر 
مادر

٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان -  RJ١٣٩٢ م٤٥/٣٣  -  RJ١٣٩٢ م٤٥/٣٣ ١٣٩٢. رهپویان 
شریف

مجموعه اطفال مرجع  - 
٩٢ (نلسون اسنشیال 

(٢٠١١

 ٣١٩٦٢٥١

 کارآموزی (پزشکی)  --  - 
آزمونها و تمرینها

 - ۷٦/٦١٠ R٥/۸١٣۸۸ م٣٤/٣٢  -  R٥/۸١٣۸۸ م٣٤/٣٢ ١٣۸۸. تیمورزاده مجموعه سواالت چهل  - 
و چهارمین دوره آزمون 

پیشکارورزی همراه با 
پاسخهای تشریحی 

مرداد ۸۸

١۸٢٩٥۸١



 بیهوشی (پزشکی)  --   - 
آزمونها و تمرینها (عالی)

 - ٩٦٠۷٦/٦١۷ RD٣/۸١٣۸۸ ش٤م٢/٣  -  RD٣/۸ش٤م٢/٣ 
١٣۸۸

١٣۸۸. جامعهنگ
ر

شریفی، فوزیه، 
- ١٣٤٤

مجموعه سواالت 
کاردانی به کارشناسی 

بیهوشی

١٦٦١٣۸۷

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی -- ایران -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LB١٣۸٣  غ٩م٢٣٥٣/٣  -  LBغ٩م٢٣٥٣/٣  
١٣۸٣

١٣۸٣. کتابخانه 
فرهنگ 

غیاثی، نسرین، 
 ، - ١٣٤٤
گردآورنده

مجموعه سواالت کنکور 
کاردانی به کارشناسی 

ناپیوسته کنکور مامایی 
 (١٣۸١٣ - ٣۷٣)
همراه با پاسخهای 

تستی و تشریحی

م۸٣-
٣٥١۸٠

 پزشکی  -- خدمات  - - 
- استانداردها

 - ١٠٦۸٥/٣٦٢ RA ١٣٩٢ آ١م٣٩٩/٣  -  RA ١٣٩٢ آ١م٣٩٩/٣  ١٣٩٢- پارسهنگا
ر

مجموعه شناسنامهها و  - 
استانداردهای خدمات 

سالمت کشور

 ٣٣٦١۷۸٦

 -  -  -  -   - ١٣۸٥ بشری، 
تحفه

مجموعه کامل خالصه  - 
دروس پرستاری 

کارشناسی به 
کارشناسی ارشد به 

انضمام هزار تست

١٠٤٤٠۷٦



 نوزاد  -- مراقبتهای  - 
ویژه پزشکی

 - ٩٢٠١/٦١۸ RJ١٣٩٠ م٥/٢٥٣/٤٣  -  RJ١٣٩٠ م٥/٢٥٣/٤٣ ١٣٩٠. ایدهپرداز
ان فن و 

هنر

مراقبت بحرانی نوزاد در  - 
معرض خطر

١۷٦۷۸۷۸

 نوزاد  -- مراقبتهای  - 
ویژه پزشکی -- 

 - ٩٢٠١٠٠۷٦/٦١۸ RJ١٣٩ م٢٥٣/٤٥  -  RJ١٣٩ م٢٥٣/٤٥ ١٣٩ شرکت 
ایدهپرداز

ا

مراقبتهای تخصصی  - 
نوزادان کتاب سوم

٢۸۸٥١۷٢

آزمونها و تمرینها(عالی)  ١. ن فن و 
هنر

 پرستاری مراقبتهای  - 
بحرانی

 - ۷٣٦/٦١٠ RT١٣۸٩ ذ٩م١٢٠/٤  -  RT١٣۸٩ ذ٩م١٢٠/٤ ١٣۸٩. نشر و 
تبلیغ 
بشری

ذوالفقاری، میترا، 
 - ١٣٤٩

مراقبتهای پرستاری در 
بخشهای مراقبت ویژه 

مطابق با سرفصل 
شورایعالی برنامهریزی

٢٠٢٤٤٦٥

 نوزاد نارس --  - 
پرستاری و مراقبت.

 - ٩٢٠١١/٦١۸ RJ١٣۸٦ ل٢م٢٥٠/٤ مراقبت مادرانه 
آغوشی...

 RJ١٣۸٦ ل٢م٢٥٠/٤ ١٣۸٦. ویستا الدیگنتن-هو، 
سوزان، ١٩٤٩-     

م.

مراقبت کانگرویی ١١٦١٢٢٣

٥٥٢/٠٢٥ -  خدمات مرجع  -  Z۷١١/۷١٣٩٠ ک٤م  -  Z۷١١/۷١٣٩٠ ک٤م ١٣٩٠. کتابدار کتس، ویلیام ا.، 
١٩٢٤ -    م.

مرجعشناسی (عمومی و 
تخصصی فارسی و 

غیرفارسی)

 ٢٣٠٢٦٦٦

 تشخیص آزمایشگاهی   - 
-- دستنامهها

 - ٠۷٥٦/٦١٦ RB٢/٣۸/پ٢ک٢٣ 
١٣٩٠

 -  RB٢/٣۸/پ٢ک٢٣ 
١٣٩٠

١٣٩٠. خسروی پاگانا، کتلین 
دسکا، ١٩٥٢ -     

م.

مرجع کامل تستهای 
تشخیصی و 

آزمایشگاهی پاگانا

 ٢٣١٤٢٦٢



١/٦١٥ -  داروها  -- دستنامهها -  RMک٩م١٢/٣٠١/٤ 
١٣٩۷

 -  RMک٩م١٢/٣٠١/٤ 
١٣٩۷

١٣٩۷. اندیشه 
رفیع

کیزیور، رابرت ج. مرجع کامل داروهای 
ژنریک ایران  با اقدامات 

پرستاری

 ٥١٦۷۷۷٣

 داروهای بیهوشی  --  - 
راهنمای آموزشی(عالی)

 - ۷۸١/٦١٥ RD٥/۸١٣٩٠ ر٦م٥/٤  -  RD٥/۸١٣٩٠ ر٦م٥/٤ ١٣٩٠. جامعهنگ
ر

رضایی، مهدی، 
- ١٣٥٣

مرور جامع 
فارماکولوژی بیهوشی 

همراه با سواالت 
چهارگزینهیی: 

قابالستفاده  برای 
دانشجویان هوشبری، 

پزشکی...

٢٥۸۸۷٢٢

٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان. -  RJالف۸۷م٤٥/٤  -  RJالف۸۷م٤٥/٤ ١٣۸٥. پروانه 
دانش

ایزدی، مهدی، 
      -١٣٤٩
،گردآورنده.

مرور سریع بر 
بیماریهای کودکان 

خالصه نلسون 
اسنشیال ٢٠٠٢

 م۸٥-
٢٤۷٤٤

 پزشکی کودکان  --  - 
دستنامهها

 - ٩٢/٦١۸ RJ٤۸/١٣٩١ ب٤م٤  -  RJ٤۸/١٣٩١ ب٤م٤ ١٣٩١. تیمورزاده براف، هلن ا. مرور سریع بیماریهای 
کودکان

 ٢۷٤٦۸١٣

 داروشناسی   --  رئوس  - 
مطالب 

 - ١/٦١٥ RMک٢ف١٣/٣٠١/٢ 
١٣۸۷

 -  RMک٢ف١٣/٣٠١/٢ 
١٣۸۷

١٣۸۷. اندیشه 
رفیع

ترور، آنتونی ج. مرور و آزمونهای 
فارماکولوژی  ٢٠٠۸

١١٩٩٩٥۸



٣٩/٦١٥ -  خون  -- انتقال  -  RJ١٣٩٣ ت٣م٥/٢٦٩/٤  -  RJت٣م٥/٢٦٩/٤ 
١٣٩٣

١٣٩٣ آناطب تجلی، صالحه، 
 - ١٣٦۸

مروری بر راهنمای 
بالینی تزریق خون و 

فرآوردههای 

 
٣٥٣٩٩٠۸

. خونی در نوزادان

٦/٦١٦ -  اورولوژی  -  RC۸۷١١٣۸٠ ٥الف٢ت/  -  RC ۸۷١١٣۸٠
/٥الف٢ت

١٣۸٠. دیباج تاناگو، امیل ا.، 
١٩٢٩ -     م.

مروری جامع بر 
ارولوژی اسمیت

م۷٩-۷٦٤٥

 مسمومیت اتفاقی در  - 
کودکان

 - ٩٠٠۸٣/٦١٥ RA١٣۸۸ ن٩م١٢٢٥/٥  -  RAن٩م١٢٢٥/٥ 
١٣۸۸

١٣۸۸. ارجمند نورصالحی، 
اسماعیل

مسمومیتهای شایع 
کودکان

١۸٤٣۷٣٣

 مسمومیت اتفاقی در  - 
کودکان

 - ٩٠٠۸٣/٦١٥ RA١٣٩٥ ع۸م١٢٢٥/٥  -  RAع۸م١٢٢٥/٥ 
١٣٩٥

١٣٩٥. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی 
درمانی 
مشهد، 

انتشارات

علیزاده، آناهیتا، 
- ١٣٥٠

مسمومیتهای کودکان ٤٣٦٦٦٠٤

 پزشکان  -- ایران  --  - 
خطای شغلی

 - ٥٥٠٤١٢١/٣٤٤ KMHن٣م٥/٣١٠٠/٦ 
١٣۸٩

 -  KMHن٣م٥/٣١٠٠/٦ 
١٣۸٩

١٣۸٩. خرسندی نجاتی، مهدی مطالعه تطبیقی 
مسوولیت پزشک در 
فقه و حقوق کیفری 

ایران

١٩٦٤٣١۷



٠۷٥٤/٦١٦ -  شرح حالگیری پزشکی -  RC۷١٣۸۸ ب٩م٦/٦  -  RC۷١٣۸۸ ب٩م٦/٦ ١٣۸۸. اندیشه 
رفیع

بیکلی، لین اس. معاینات بالینی و روش 
گرفتن شرح حال 

باربارابیتز ٢٠٠٩

١٦٩۷٢٤۸

٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان -  RJ١٣۸٩ ر۷م٤٥/٦  -  RJ١٣۸٩ ر۷م٤٥/٦ ١٣۸٩. فانوس 
اندیشه

رفیعی، فاطمه، 
 - ١٣٤۸

معاینه فیزیکی نوزادان 
: بر اساس سرفصلهای 

مصوب شورای عالی 
برنامهریزی دانشجویان 

مامایی و پرستاری

٢٢٤٩٤٢۸

 تکنولوژی پزشکی  --  - 
اروپا

 - ٢۸/٦١٠ R ٥/۸٥٥/۸١٣٩٠ الف٤و  -  R ٥/۸٥٥/۸الف٤و 
١٣٩٠

١٣٩٠. مضراب والسکو گاریدو، 
مارسیال

معرفی سیاستگذاری در 
زمینه ارزیابی فناوری 

سالمت

٢٤٤٦٩٦٤

۸٢/٦١٢ -  مغز -  QP٣۷١٣۸۸ و۸م٦/٦ انطباق روشهای 
یاددهی - یادگیری و 

عملکرد مغز انسان

 QP٣۷١٣۸۸ و۸م٦/٦ ١٣۸٢. موسسه 
فرهنگی 
مدرسه 

برهان

ولف، پاتریشیا مغز و فرایند یادگیری م۸٣-
٣٤٣۷

٢/٣٦٢ -  بهداشت روانی -  RA۷٩٠/۸١٣٩٢ ر۸۸م  -  RA۷٩٠/۸۸ر ١ بهتاپژوه
ش

رهبری، شهروز،  منبع جامع پرستاری   ٣٢٩٣٩



م۸ ١٣٩٢  ٣٩٢. ١٣٦٠ - بهداشت روان  ٢ بر 
اساس سرفصل شورای 
عالی برنامهریزی علوم 

پزشکی

١٩

 متخصصان ژنتیک  --  - 
اتریش  -- سرگذشتنامه  

-- ادبیات کودکان و 
نوجوانان

 - ٥٢٠٩٢/٥۷٦ QH ١٣۸٩ م۸الف٣١/٤  -  QH م۸الف٣١/٤ 
١٣۸٩

١٣۸٩. سرای 
دانش

ادلسون، ادوارد، 
١٩٣٢ -     م.

مندل  ١٩٣٥٠۷٦

٩١۷/٦١۷ -  اتاق عمل  -  RD١٣۸٩ م٢٦م٦٣/٩  -  RD١٣۸٩ م٢٦م٦٣/٩ ١٣۸٩. حکیم 
هیدجی

مجیدی، علی، 
- ١٣٥٢

مهارتهای بالینی کار در 
اتاق عمل

٢١١٠٤۸٥

٦٠٥/٦١۷ -  دندانپزشکی ترمیمی -  RKالف۷۸٥م٥٠١/٩ 
١٣۸٩

 -  RKالف۷۸٥م٥٠١/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. آهنگ 
قلم

امیری، کامبیز مهندسی تراش در 
دندانپزشکی ترمیمی

٢۷٢٦٩۷٣

٠۷٥۷٢/٦١٦ -  مواد کنتراست -  RC ۷/۷۸/۸١٣۸٩ م۸ذ  -  RC ۷/۷۸/۸م۸ذ 
١٣۸٩

١٣۸٩. جهاد 
دانشگاه

ی، واحد 
تهران

ذکریایی، ولیاله، 
- ١٣٥١

 مواد حاجب جدید در 
تصویربرداری پزشکی 

(رادیولوژی - 
 - MRI - CTاسکن

سونوگرافی)

٢٠٥٩۷٣٢



 پزشکی کودکان --  - 
آزمونها و تمرینها

 - ٩٢٠٠٠۷٦/٦١۸ RJ٢/٤۸/١٣۸٠  پ٩ن٢  -  RJ٢/٤۸/پ٩ن٢  
١٣۸٠

١٣۸٠. موسسه 
فرهنگی 

انتشاراتی 
تیمورزاده

: طبیب

پولین، ریچارد آلن، 
١٩٤٥ -

ناگشودههایی از طب 
اطفال: پاسخ به سواالت 

متعدد و گوناگون که 
در بخشهای اطفال... 

مطرح میگردد

م۸٠-
٢٣٤٩٥

  نحوه برخورد و درمان  - 
در سنگ های کلیه و 

مجاری ادراری کودکان

 - RCالف٣ن٩١٦/٣١٣٩٤  -  RCالف٣ن٩١٦/٣١٣٩
٤

١٣٩٤ فانوس 
اندیشه

اخوان سپهی 
محسن ١٣٤٥

نحوه برخورد و درمان 
در سنگ های کلیه و 

مجاری ادراری کودکان

١١٤٩

 نوزاد نارس  --  - 
پرستاری و مراقبت

 - ٩٢٠١١/٦١۸ RJ١٣٩٣ ج٤ن٢٥٠/٦  -  RJ١٣٩٣ ج٤ن٢٥٠/٦ ١٣٩٣. شرکت 
ایدهپرداز
ان فن و 

هنر

جدیری، بهزاد، 
 - ١٣٥٠

نظام مراقبت و پیگیری 
شیرخواران پرخطر 

مرخص شده از بخش 
مراقبت ویژه نوزادان

 ٣٤٥٤٠٦۸

٣/١٥۸ -  مشاوره -  BF ٦٣۷/١٣٩٠ م٥آ٤  -  BF ٦٣۷/١٣٩٠ م٥آ٤ ١٣٩٠. دیرین آرین، سیده 
خدیجه، ١٣٣٣ - 

نظریههای مشاوره و 
رواندرمانی به اختصار

 
٢٣۷٢٣٢٤

 نمایش  --  ایران  --  - 
تاریخ  -- پیش از 

 - ٠٩٥٥/۷٩٢ PN٢٩٥٢/۸١٣۸٩ ع٢ن  -  PN٢٩٥٢/۸ع٢ن 
١٣۸٩

١٣۸ شرکت 
انتشارات 

عاشورپور، صادق، 
 - ١٣٣٢

نمایشهای ایرانی  م۸٥-
٤٤۷٣٦

اسالم  ٩- سوره 
مهر



 اعصاب   --  - 
کالبدشناسی 

 - ۸/٦١١ QM١٣۸٩ الف۷ن٤٥١/٩  -  QMالف۷ن٤٥١/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. جعفری اکبری، محمد، 
- ١٣٣۸

نوروآناتومی ٢٠۸٣١٢٥

٠١۸۸/٦١١ -  نوروگلیا -  QP١٣۸٩ و٤ن٢/٣٦٣/٩  -  QPو٤ن٢/٣٦٣/٩ 
١٣۸٩

١٣۸٩. انسان ورخراتسکی، 
آلکسی نستوروویچ

نوروبیولوژی گلیا ٢١٠٦۸٠٤

۸/٦١٦ -  اعصاب -- بیماریها -  RCالف۸ن٣٤٦/٩  -  RCالف۸ن٣٤٦/٩ ١٣۸٢. نور دانش گرینبرگ، دیوید نورولوژی بالینی 
امینوف

م۸٢-٦٩٢٠

٩٦٠۷٦/٦١۷ -  بیهوشی (پزشکی) -  RD٣/۸٢/۸١٣۸۸ ف٤ن ترجمه و تلخیص ١٠ 
فصل میلر به انضمام 
سواالت ارتقاء و بورد 

تا سال ١٣۸۸

 RD٣/۸٢/۸ف٤ن 
١٣۸۸

-١٣٩٠
١٣۸۸.

کتاب 
میر

فریدی تازه کند، 
نسرین

نکات برتر بیهوشی میلر 
٢٠١٠

١٩۷١١۷۸



٢٤/٦١٦ -  ریهها  -- بیماریها -  RC۷٥٦/۸١٣۸٥ الف٩ن  -  RC۷٥٦/۸الف٩ن 
١٣۸٥

١٣۸٥. پروانه 
دانش 

ایزدی، مهدی، 
- ١٣٤٩

نکات برتر در بیماریها 
داخلی (ریه) خالصه 

سسیل اسنشیال ٢٠٠٤ 
به همراه بخشهای 

انتخابی از هاریسون 
٢٠٠٥ به همراه 

گایدالین و تست: 
رفرانس آزمونهای 
پذیرش دستیار و 

پیشکارورزی

م۸٤-۸٦۸٩

۷٢٣/٦١٦ -  روماتیسمشناسی -  RC٩٢۷/۸١٣۸۷ الف٩ن  -  RC٩٢۷/۸الف٩ن 
١٣۸۷

١٣۸۷. پروانه 
دانش

ایزدی، مهدی، 
- ١٣٤٩

نکات برتر در 
بیماریهای داخلی 

(روماتولوژی) خالصه 
"سسیل اسنشال 
٢٠٠۷ به همراه 

بخشهای انتخابی از 
هاریسون ٢٠٠٥"  به 

١١٩۷٢٤٦

همراه گایدالین و 
تست: ...



٦١/٦١٦ -  کلیه -- بیماریها. -  RC٩٠٢/۸١٣۸٥ الف٩ن  -  RC٩٠٢/۸الف٩ن 
١٣۸٥

١٣۸٥. پروانه 
دانش 

ایزدی، مهدی، 
 ،           - ١٣٤٩

گردآورنده.

نکات برتر در 
بیماریهای داخلی 

(کلیه): خالصه "سسیل 
اسنشیال ٢٠٠٤ به 

همراه بخشهای انتخابی 
از هاریسون ٢٠٠٥" به 

همراه گایدالین و 
تست، رفرنس 

م۸٥-
۷٣٣٣

 داروشناسی   --  رئوس  - 
مطالب 

 - ١/٦١٥ RM١٤/٣٠١/۷۷الف٩ن 
١٣۸۸

 -  RM١٤/٣٠١/۷الف٩ن
۷ ١٣۸۸

١٣۸۸. پروانه 
دانش

ایزدی، مهدی، 
- ١٣٤٩

نکات برتر در 
فارماکولوژی: خالصه 

«کاتزونگ و ترور 
٢٠٠۸» به همراه 

تستهای آزمونهای 
 Guidline گذشته و

...

١٦٥١٢۸۸

۷٣/٦١٠ -  پرستاری. -  RT٤١/۸س٩ن  -  RT٤١/۸س٩ن ١٣۸٦. نشر و 
تبلیغ 
بشری

سیدمظهری، 
مرجان، ١٣٥١ -

 نکات برتر پرستاری 
بیماریهای داخلی و 

NVP جراحی

١٠٢٩۷٩۷

 داروشناسی  --  - 
گزارشهای بالینی

 - ۷/٦١٥ RMی٢د١٤/٣٠١/٢ 
١٣۸۸

 -  RMی٢د١٤/٣٠١/٢ 
١٣۸۸

١٣۸۸. جامعهنگ
ر

یانگ، کاترین وای. نکتههای بالینی در 
فارماکولوژی 

١۸٩١٥٠٢



ر٢و٢ QV١٥٠/١٣۸٩ داروهای قلبی  -  ۷١/٦١٥ RM١٣۸٩ ر٢و٣٤٥/٢  -  RM١٣۸٩ ر٢و٣٤٥/٢ ١٣۸٩. وثوق رایگان، فریبا وارفارین ٢٥٤٦٩٥٠

۸٣٣٠٦١/٦١۸ -  پارکینسون -  RC٣۸١٣۸٩ الف۷پ٢/٢  -  RC٣۸الف۷پ٢/٢ 
١٣۸٩

١٣۸٩. رضویه افشین مجد، 
سیامک

پارکینسون تشخیص و 
درمان

٢٢٤۸٠٢۸

 پرستاری بهداشت  - 
جامعه

 - ۷٣٤٣/٦١٠ RT٩۸/٣۷١٣۸۸ ح٥٣پ  -  RT٩۸/٣۷ح٥٣پ 
١٣۸۸

١٣۸۸. جامعه 
نگر

حسینی، وحیده، 
- ١٣٥٢

پرستاری بهداشت 
جامعه (٢) النکستر : بر 
اساس سرفصل دروس 

و منابع کارشناسی 
ارشد

١٦٥٢٢٠٩

 پرستاری مبتنی بر  - 
شواهد

 - ۷٣/٦١٠ RT١٣۸٩ پ٤٢/٤٤  -  RT١٣۸٩ پ٤٢/٤٤ ١٣۸٩. جامعهنگ
ر

پرستاری شاهدمحور -   
٢٠١٣٠۸٥

۷٣٦٢/٦١٠ -  پرستاری کودکان -  RJج۷پ٢٤٥/٤  -  RJج۷پ٢٤٥/٤ ١٣۸٢. پارسیرانا جعفرنژاد، فرحناز، 
١٣٣٥ -

پرستاری کودکان (در 
سالمت و بیماری)

م۸٢-۸٦٦٥

 دانشگاهها و مدارس  - 
عالی -- ایران -- 

آزمونها

 - ١٦٦٤/٣۷۸ LB١٣۸٠  پ٢٣٥٣/٤٢٣  -  LBپ٢٣٥٣/٤٢٣  
١٣۸٠

١٣۸٠. مجتمع 
فنی 
تهران

پرسشهای  - 
چهارگزینهای پرستاری 

بیماریهای روانی

م۸٠-
١٣١٤٠



٦٣٢/٦١۷ -  پریودنتولوژی -  RK١٣۸۸ الف٢پ٣٦١/٤  -  RKالف٢پ٣٦١/٤ 
١٣۸۸

١٣۸۸. تیمورزاده ابریشمی ، مهدی ، 
-١٣٥٩

 پریودنتولوژی کارانزا : 
چکیده دروس آزمون 

پذیرش دستیاری

١٩١٩٦٤۷

٢/١۷٤ -  اخالق پزشکی  -  R۷١٣٩٢ الف٤پ٢٤/٤  -  R۷الف٤پ٢٤/٤ 
١٣٩٢

١٣٩٢. برای فردا اردشیر الریجانی، 
باقر، ١٣٤٠ -

پزشک و مالحظات 
اخالقی

 ٣١۸۷٦٠۸

 بیماریهای مزمن --  - 
پیشگیری.

 - ٠٤٤/٦١٦ RC١٠۸/١٣۸٦ ک۸پ٩  -  RC١٠۸/ک۸پ٩ 
١٣۸٦

١٣۸٦. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتید
رمانی 

اصفهان

کلیشادی، رویا، 
- ١٣٣٩

پیشگیری از بیماریهای 
مزمن غیرواگیر: امروز 

بهتر از فردا

١١۷٣٩٠٩

٩٢٠٩۷۷/٦١۸ -  چشم پزشکی کودکان -  RE٢/٤۸/ک٩الف٣  -  RE٢/٤۸/ک٩الف٣ ١٣۷۷. موسسه 
فرهنگی 

انتشاراتی 
تیمورزاده

احدزادگان، ایرج، 
١٣٢٥ -

چشم پزشکی اطفال م۷۷-
١٠۷٥٥



٩٢/٦١۸ -  پزشکی کودکان -  RJج .٢۸ الف٤٥/٥٥
١٣٩۷

خالصه درس به 
همراه مجموعه 

سواالت آزمون ارتقاء 
و بورد اطفال با پاسخ 
Nelson  تشریحی

... ٢٠١٦

 RJج .٢۸ الف٤٥/٥٥
١٣٩۷

١٣٩۷. رهپویان 
شریف

براتی، لیال، ١٣٦١ 
-

چشم ، گوش و ژنتیک  ٥١٦٤٩۷٦

٣١/٦١١ -  دهان  -- بافتشناسی -  RK٢۸٠/۸١٣۸٩ ع٦چ  -  RK٢۸٠/۸١٣۸٩ ع٦چ ١٣۸٩ شایان 
نمودار

عطارباشی مقدم، 
ساعده، ١٣٥۷ -

چکیده مراجع 
 CDR دندانپزشکی

بافتشناسی 

١٩٩٦٣٩٩

. دهان تن کیت

٣١/٦١٦ -  دهان  -- بیماریها -  RC۸١٥/۸١٣۸٩ ر۸چ  -  RC۸١٥/۸١٣۸٩ ر۸چ ١٣۸٩. شایان 
نمودار

رگزی، جوزف ا. چکیده مراجع 
 CDR دندانپزشکی

مروری بر آسیبشناسی 
دهان رگزی

١٩٩٦٤۸٠



 عفونت در کودکان --  - 
دستنامهها.

 - ٩٢٩/٦١۸ RJ٤٠١/۸١٣۸٥  چ  -  RJ٤٠١/۸١٣۸٥  چ ١٣۸٥. تیمورزاده چکیدهی بیماریهای  - 
عفونی کودکان

 م۸٥-
٣٥٦٠١

 بیمارستانها  --  - 
مبلمان، تجهیزات و 
غیره  -- نگهداری و 

تعمیر.

 - ٢۸/٦١٠ RA٩٦۸/۸١٣٩٠ م٣چ  -  RA٩٦۸/۸١٣٩٠ م٣چ ١٣٩٠. شرکت 
ایدهپرداز
ان فن و 

هنر

محققی، پریسا، 
- ١٣٤١

چگونگی استفاده و 
مراقبت از تجهیزات 

بخش نوزادان

٢١٥٠١٣٠

۸/٥۷٢ -  ژنتیک مولکولی -  QH١٣۸۸ ن۸۷ژ٤٤٢/٩  -  QHن۸۷ژ٤٤٢/٩ 
١٣۸۸

١٣۸۸. سامر نوری دلویی، 
محمدرضا، ١٣٢۸-

ژنتیک مولکولیپزشکی 
در هزاره سوم

١٦۸۷٩٥۸

٠٤٢/٦١٦ -  ژنتیک پزشکی -  RB١٣۸۸ ت٢ژ١٥٥/٩  -  RB١٣۸۸ ت٢ژ١٥٥/٩ ١٣۸۸. برای فردا نوس بام، رابرت 
ال.، ١٩٥٠ -    م.

ژنتیک پزشکی 
تامپسون

١٦۸٤٩٥٥

٦١۷ -  جراحی -  RDج .٦ ش٩الف٣١/٦٢٦
١٣۸٩

 -  RDش٩الف٣١/٦٢٦ 
ج ٦.١٣۸٩

١٣۸٩. کتاب 
ارجمند

کبد، کیسه صفرا،  - 
لوزالمعده، طحال

٢٠١٩٩٢٢



٩٢٤٦٢/٦١۸ -  دیابت در کودکان -  RJ ١٣۸۸ د٩ع٤٢٠/٢  -  RJ ١٣۸۸ د٩ع٤٢٠/٢ ١٣۸۸. دانشگاه 
علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی 
درمانی 

اصفهان، 
معاونت 
پژوهشی

عبد یزدان، زهرا کتاب آموزشی دیابت 
در کودکان با تاکید بر 

مسائل تغذیهای

١٦٢٥٤٠٠

٩۷/٦١٦ -  حساسیت -  RC٥۸١٣٩١ ک٤/٢٣  -  RC٥۸١٣٩١ ک٤/٢٣ ١٣٩١. مهرگل کتاب سفید آلرژی -   ٣٠۸٤٢٤٦

 انتروکولیت با غشاء  - 
کاذب

 - ٣٤٤/٦١٦ RC ۸الف۸ص٦٢/٢ 
١٣۸٩

 -  RC ۸الف۸ص٦٢/٢ 
١٣۸٩

١٣۸٩. رامان صادقیفرد، نور 
خدا، ١٣٥٠ -

کلستریدیوم دیفیسیل ٢١۸٥٤٥٩

١٢٢/٦٤٩ -  نوزاد -  HQ۷۷٤/۸١٣۸۸ ن٩ک  -  HQ۷۷٤/۸١٣ ن٩ک صابرین، 
کتابها

نی، تکال اس. کلیدهای مراقبت از 
نوزاد از تولد تا 

١٦٣٥٢٥٠

 ١٣۸۸ ۸۸. ی دانه یک سالگی

١۷۸٢/٣٦٢ -  سیاست دارویی -  RA٤٠١/۸١٣۸۸ آ١س  -  RA٤٠١/۸آ١س 
١٣۸۸

اندیشه  .١٣۸۸
ماندگار

سلیمانی، فاطمه، 
 - ١٣٥٠

کمیتهی دارو درمان 
DTC  بیمارستان

(T&(P

١٦۸٢٦٣٢



٦١٠ -  پزشکی سنتی -- ایران -  R١٣٩٠ ش۸٤گ١٣٥/٤  -  Rش۸٤گ١٣٥/٤ 
١٣٩٠

١٣٩٠. صهبای 
دانش

شمس اردکانی، 
محمدرضا، ١٣٣٩ 

-

گذری بر دانش پزشکی 
مردم ایران زمین

١۸٠٦١١٥

 فنیلکتونوریا  -- ایران   - 
-- نمونهپژوهی

 - ٣٩٩/٦١۸ RJ ٣٩٩/۸١٣٩٥ ف٩س  -  RJ ٣٩٩/۸ف٩س 
١٣٩٥

١٣٩٥. مهر 
طوبی

سماوات، اشرف گزارش نتایج برنامه 
غربالگری نوزادان برای 

پیشگیری از بیماری 
فنیلکتونوری، سال 

١٣ - ١٣٩٣۸۸

 ٤٥٦٥٣٣٥

 تاالسمی  -- ایران  --  - 
آمار

 - ١٥٢٠٥/٦١٦ RC ۷/٦٤١/۸ت٢س 
١٣٩٥

 -  RC ۷/٦٤١/۸ت٢س 
١٣٩٥

١٣٩٥. مهر 
طوبی

سماوات، اشرف، 
- ١٣٤١

گزارش نتایج برنامه 
کشوری پیشگیری از 

بروز بتا تاالسمی ماژور

 ٤٥٦٥٠١٤

 کودکان  -- بیماریهای  - 
کلیوی

 - ٩٢٦/٦١۸ RJالف٣٦گ٤٦٦/٤ 
١٣۸٩

 -  RJالف٣٦گ٤٦٦/٤ 
١٣۸٩

١٣۸٩. خدادادی اخوان سپهی، 
محسن، ١٣٤٥ - 

گزیده ای از بیماریهای 
شایع کلیه در کودکان

٢٦٩٥۷٩٣

 پزشکی  -- پرسشها و  - 
پاسخها  -- ادبیات 
کودکان و نوجوانان

٦١٠[ج] -  R١٣٩١ س٢ص٥/١٣٠/٤  -  Rس٢ص٥/١٣٠/٤ 
١٣٩١

١٣٩١. محراب 
قلم

ساالری، حسن، 
 - ١٣٥٥

١٠١ پرسش و پاسخ 
دربارهی پزشکان و 
داروشناسان بزرگ

 ٢٦۸۷٩٦٥

 پرستاری -- آزمونها و  - 
تمرینها (عالی).

 - ۷٣٠۷٦/٦١٠ RT١٣۸٦ ش٩د٥٥/٩  -  RT١٣۸٦ ش٩د٥٥/٩ ١٣۸٦. جامعهنگ
ر

شوکتیاحمدآباد، 
مصطفی، ١٣٦٠ -

٢٠٠٠ آزمون 
کارشناسیارشد 

پرستاری داخلی 
جراحی - بهداشت...

١١٥٢٤٥٣



 کارآموزی (پزشکی) --  - 
آزمونها و تمرینها.

 - ۷٦/٦١٠ R٥/۸٣٤ص٢چ٩  -  R٥/۸٣٤ص٢چ٩ ١٣۸٦. اندیشه 
رفیع

صادقی، رضا، 
 ،       - ١٣٥٥

گردآورنده

٤٠٠ سوال بانک جامع 
سواالت با تشریح و 

ارزیابی آزمون 
پیشکارورزی و پذیریش 

دستیاری اسفند 
١٣۸٥بر اساس منابع 

اعالمشده توسط 
دبیرخانه تخصصی...

١٠٢۸۸٤٢


