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 ناشر مترجم/ مولف عنوان کتاب ردیف
 اندیشه رفیع دکتر احمد مسعود ایمنولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 1

 آرتین طب دکتر احمد مسعود ایمنولوژی سلولی مولکولی رویت 2

 جامعه نگر آرزو راستی ایمنولوژی برای پرستاران 3

 نوردانش دکتر داوود رمزی گزیده ایمنولوژی ابوالعباس 4

 آرتین طب دکتر ملیحه نوبخت بافت شناسی جان کوئیرا 5

 ابن سینا دکتر عباس شکور آسیب شناسی عمومی پایه رابینز 6

آستان قدس  دکتر محبوبه آروند بافت شناسی 7
 رضوی

 اشارت دکتر مراد علیزاده ژنتیک پزشکی تامپسون 8

 آرین پژوهش دکتر داوود رمزی بافت شناسی  9

 آییژ دکتر محمد کریم رحیمی شناسی جاوتزمیکروب  11

 ابن سینا دکتر امید قائمی میکروب شناسی جاوتز 11

 خسروی دکتر کیارش قزوینی میکروب شناسی جاوتز 12

 اطمینان دکتر حبیب ضیغمی میکروب شناسی مورای 13

 آییژ دکتر محمد کریم رحیمی فشرده میکروبیولوژی پزشکی 14

 اطمینان جالل کیانیسید  ویروس شناسی 15

 ارجمند دکتر پروین مالک نژاد خالصه و آزمون های میکروب شناسی جاوتز 16

 سماط عباس بهادر میکروب شناسی جاوتز 17

 چهر دکتر فرخ شادان فیزیولوژی پزشکی گایتون 18

 سماط دکتر احمد رضا نیاورانی چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون 19

 حیدری دکتر احمد رستمی و همکاران فیزیولوژی عمومی 21

 اندیشه رفیع دکتر فاطمه رمضان شمس فیزیولوژی برای پرستاری و مامایی 21

فیزیولوژی ویژه آزمون های کاردانی به  22
 کارشناسی

 خانیزان مینو پاک گهر

 آییژ دکت عمید اطهری فشرده انگل شناسی پزشکی 23

کرمی در انگل شناسی پزشکی)بیماریهای شایع  24
 ایران(

 حیدری دکتر جواد نعمتیان

 دانشگاه تهران شهبازی ملک نیا بیوشیمی عمومی 25

 خسروی ناصر نژادی بیوشیمی مصور هارپر 26

 آییژ دکتر رضا محمدی بیوشیمی پزشکی هارپر 27

 آییژ دکتر رضا محمدی بیوشیمی پرستاری مامایی 28

 یاوریان دکتر محمد حسین دهقان بیوشیمی بالینی 29

 جیحون دکتر بهرام الهی استخوان شناسی 31

 جیحون دکتر بهرام الهی آناتومی اندام فوقانی/ اندام تحتانی 31

 جیحون دکتر بهرام الهی آناتومی تنه 32

 آرین پژوهش دکتر داوود رمزی آناتومی اندام 33

 اندیشه رفیع دکتر رضا شیرازی آناتومی گری 34

 خسروی دکتر علی امینی آناتومی عمومی 35

 دانشگاه تهران دکتر رضا حجازی آناتومی سرو گردن 36

 اشراقیه دکتر پریچهر پاسبخش اطلس آناتومی انسان 37

 بشری دکتر میترا ذوالفقاری مجموعه کامل دروس پرستاری 38

 آرتین طب دکتر سید حمید شریف نیا درسنامه جامع پرستاری 39

 گلبان دکتر بهرام قاضی جهانی گلبان درسنامه جامع مامایی 41

درسنامه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه   41
 نوزادان

 جامعه نگر صالحه تجلی

 اندیشه رفیع احمد علی اسدی نوقابی درسنامه جامع پرستاری)بانک سواالت( 42

 آرتین طب نیما پور غالم مجموعه سواالت آزمون کارشناسی ارشد 43

 اندیشه رفیع احمد علی اسدی نوقابی پرستاریدرسنامه جامع  44

 بشری فاطمه غفاری بانک سواالت پرستاری 45

 جامعه نگر مهدی محمودی بانک آزمون پرستاری مراقبت های ویژه 46
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 حیدری عطیه اخلی بانک سواالت پرستاری داخلی جراحی 47

 حکیم دکتر منیر نوبهار کتاب کامل پرستاری داخلی جراحی 48

49 Drs  جامعه نگر دکتر سمیه غفاری پرستاری داخلی جراحی 

 جامعه نگر علیرضا خاتونی مرور سریع پرستاری داخلی جراحی 51

 بشری مرجان سید مظهری نکات برتر پرستاری داخلی جراحی 51

52 ORDER  گلبان برزاده پاشاحجت ا... اک بیماریهای داخلی 

53 ORDER گلبان پاشاحجت ا... اکبرزاده  اورژانس 

54 ORDER گلبان حجت ا... اکبرزاده پاشا آب و الکترولیت 

55 ORDER گلبان حجت ا... اکبرزاده پاشا ریه و آلرژی 

56 ORDER گلبان حجت ا... اکبرزاده پاشا قلب و عروق 

57 ORDER گلبان حجت ا... اکبرزاده پاشا گوارش و کبد 

 اندیشه رفیع مهسا پور شعبان دستنامه بالینی پرستاری داخلی جراحی 58

 اندیشه رفیع احمد علی اسدی نوقابی هندبوک پرستاری داخلی جراحی 59

 طبیب دکتر ثریا ارژن و همکاران مبانی طب داخلی سیسیل 61

دکتر رامین اعتصامی و  (2( و)1مبانی طب داخلی سیسیل جلد ) 61
 همکاران

 طبیب

 اندیشه رفیع آیتی فیروز آبادیدکتر محمد  مبانی طب داخلی سیسیل 62

 ارجمند دکتر محسن ارجمند بیماری های کلیه سیسیل 63

بیماری های متابولیکی ،غدد، بهداشت زنان و  64
 مردان سیسیل

 ارجمند دکتر سید حسین صمدانی فرد

 ارجمند دکتر غالمرضا درخشان دیلمی بیماری های دستگاه تنفس سیسیل 65

تنفس و مراقبت های ویژه بیماری های دستگاه  66
 سیسیل

 ارجمند دکتر محسن ارجمند

 ارجمند دکتر کامران احمدی AOMقلب و عروق   67

 حیان دکتر ناصر بینا فر اختالل قلب و عروق هاریسون 68

 طبیب دکتر فردین میر بلوک بیماری های قلب و عروق سیسیل 69

 طبیب دکتر بهزاد عین اللهی بیماری های کلیه سیسیل 71

 طبیب دکتر حسین خدمت بیماری های دستگاه گوارش کبد ومجاری سیسیل 71

 طبیب دکتر محمد جعفر فانی بیماری های غددومتابولیسم سیسیل 72

 طبیب دکتر ایرج احمدی عراقی بیماری های خون وانکولوژی سیسیل 73

 طبیب دکتر بهرام حاجی کریم بیماری های عفونی سیسیل 74

 ارجمند دکتر فردین رضایی روانپزشکی کاپالن سادوکخالصه  75

 حکیم هیدجی حمید حجتی روانشناسی فردی اجتماعی 76

 اندیشه رفیع محسن کوشان (1روانپرستاری بهداشت روانی) 77

 اندیشه رفیع محسن کوشان (2روانپرستاری بهداشت روانی) 78

 بشری نازنین هنر پروران نکات برتر پرستاری بهداشت روان 79

 مجتمع فنی تهران  پرستاری بیماری های روانی 81

 فرهنگ سازان دکتر میر فرهاد قلعه بندی روانپزشکی بالینی 81

 رشد دکتر سعید شاملو بهداشت روانی 82

کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی تولید مثل و  83
 بیماریهای پستان

 جامعه نگر سودارث-برونر

 جامعه نگر سودارث-برونر داخلی جراحی چشم وگوشکتاب مرجع پرستاری  84

 جامعه نگر سودارث-برونر اتاق عمل کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 85

مغز و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 86
 اعصاب

 جامعه نگر سودارث-برونر

متابولیسم و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 87
 آندوکرین

 جامعه نگر سودارث-برونر

مفاهیم و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 88
 چالش های مراقبت از بیمار

 جامعه نگر سودارث-برونر

قلب و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 89
 عروق

 جامعه نگر سودارث-برونر

 جامعه نگر سودارث-برونرتنفس و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 91
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 تبادالت گازی

کلیه و  پرستاری داخلی جراحیکتاب مرجع  91
 مجاری ادراری

 جامعه نگر سودارث-برونر

 جامعه نگر سودارث-برونر ایمونولوژی کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 92

عفونی و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 93
 اورژانس

 جامعه نگر سودارث-برونر

 جامعه نگر سودارث-برونر خون شناسی کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 94

درد،  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 95
 الکترولیت، شوک

 جامعه نگر سودارث-برونر

پوست و  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 96
 سوختگی

 جامعه نگر سودارث-برونر

مفاهیم  کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 97
 بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

 نگر جامعه سودارث-برونر

 جامعه نگر سودارث-برونر مفاهیم پایه کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی 98

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال  99
 باربارابیتز

 ارجمند دکتر منوچهر قارونی

راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح  111
 حال باربارابیتز

 ارجمند دکتر منوچهر قارونی

بالینی و روش گرفتن شرح حال معاینات  111
 باربارابیتز

 آرتین طب زینب پاشا زانوس

 جامعه نگر سیده وحیده حسینی ( النکستر1پرستاری بهداشت جامعه) 112

 جامعه نگر سیده وحیده حسینی ( النکستر2پرستاری بهداشت جامعه) 113

 جامعه نگر سیده وحیده حسینی ( النکستر3پرستاری بهداشت جامعه) 114

 نشر دانشگاهی دکتر حسین ملک افضلی اصول اپیدمیولوژی 115

خدمات فرهنگی  دکتر محسن جانقربانی درآمدی بر اپیدمیولوژی 116
 کرمان

 جامعه نگر دکتر خدیجه حاتمی پور اپیدمیولوژی برای پرستاران 117

 تندیس دکتر کامل شاد پور بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه 118

 جامعه نگر مهناز سنجری درسنامه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد لیفر 119

 جامعه نگر ربابه ضیغمی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 111

 بشری دکتر میترا ذوالفقاری پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 111

 اندیشه رفیع دکتر محمد آآیتی فیروز آبادی مبحث برگزیده هاریسون 41 112

 بشری سیاوش بهمن یار نکات برتر پرستاری کودکان 113

 بشری مرجان سید مظهری نکات برتر پرستاری مادران و نوزادان 114

دانشگاه علوم  محبوبه سجادی هزاوه فرآیند پرستاری در مراقبت از کودکان 115
 پزشکی اراک

 دیبا گران تهران  بهداشت مادر و کودک 116

شرکت پخش   وزارت بهداشت داونامه رسمی ایران 117
 رازی

 اطمینان  داروشناسی برای دانشجویان پرستاری 118

 جامعه نگر سونیا آرزو مانیانس درسنامه پرستاری کودکان وونگ 119

 جامعه نگر سونیا آرزو مانیانس درسنامه پرستاری کودک سالم وونگ 121

 جامعه نگر مانیانسسونیا آرزو  درسنامه پرستاری کودک بیمار وونگ 121

 بشری پوران سامی درسنامه پرستاری کودکان وونگ 122

 جامعه نگر سعیده جعفرزاده پرستاری کودک سالم 123

 فرهنگ پارس زهره زاهدی راهنمای پرستاری اختالالت هموگلوبین 124

 آرتین طب دکتر ناصر امیری زاده هماتولوژی، انعقادو طب انتقال خون 125

 نوردانش دکتر فریدون نگهدار بدن انسانعضالت  126

 سپید برگ عظیمه سادات جعفری واکنش سریع یک امدادگر 127
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