رديف

عنوان كتاب

نويسنده  /مترجم  /مولف

سال نشر

حسینعلی سخندان  -زهراسادات
1

راهنمای پیشگیری و درمان بیماری
كرونا ويروس ( ۲۰۱۹كوويد)۱۹ -

ديباجیفروشانی  -بینا منتظر
امین شمساختری  -فاطمهسادات

1399

ديباجیفروشانی  -كبری شیرخان مهرآذر
فرزادیدخت

2

3

سری كامل سی جلدی  -بیماری های قلبی برانوالد
 -همراه با نكات كلیدی 2019 /

بیماری های زنان و زايمان بكمن 2019 /

داگالسپی زبپس  /مسیح تاجدينی
سیدابوالفضل محسنیزاده
رابرت كازانوا  -چارلز بكمن
دكتر آذين ابراهیمی  -دكتر مريم اردشیر

1398

1399

بیماری های غدد  -گامی نوين در آموزش پزشكی /
4

جلد اول

پری خدام

1397

 LE AR NING B Y TE S Tبیماری های غدد  -گامی نوين در آموزش پزشكی /
5

جلد دوم

پری خدام

1397

LE AR NING B Y TE S T
جراحی  -جلد اول  -گامی نوين در آموزش پزشكی
6

E F F O R TLE S S ME D IC INE -

پری خدام

1397

جراحی  -جلد دوم  -گامی نوين در آموزش پزشكی
E F F O R TLE S S ME D IC INE - 7

پری خدام

1397

جراحی  -جلد سوم  -گامی نوين در آموزش پزشكی
8

E F F O R TLE S S ME D IC INE

پری خدام

1397

جراحی  -جلد چهارم  -گامی نوين در آموزش
9

پزشكی
E F F O R TLE S S ME D IC INE

پری خدام

1397

بیماری های قلب گامی نوين در آموزش پزشكی -
10

جلد اول

پری خدام

1397

LE AR NING B Y TE S T
11

بیماری های مغز و اعصاب و عضالت

دكتر اكبر سلطانزاده

1398

12

پیوند مغز استخوان  -آموزش به بیمار

منیره اسدی  -آرپی مانوكیان

1398

13

پرستاران در بالین كودكان

فاطمه بیاتشاه پرست  -میالد االسوند

1398

بهمن گرجیان  -زهرا گرجیان

1398

15

استانداردها و مراقبتهای ويژه در سوختگی

خلیل علیمحمدزاده  -رضا رضائی

1398

16

كتاب جامع CPRدر نوزادان و كودكان

رقیه صادقی

1398

17

اخالق پرستاری و ارتباط حرفهای

علی منصوری  -مهین نادریفر

1398

فاطمه بیاتشاه پرست  -مرضیه آزاديان

1398

مرضیه پازكیان  -فريبا برهانی

1398

20

سرمدرمانی

فهیمه شجاعیشاد  -زهرا رهدار

1398

21

داروهای پركاربرای پرستاران با رويكرد بالینی

علیاصغر فیروزيان  -سیدجواد حسینی

1398

22

دستنامه روانپزشكی بالینی

14

18
19

23

حملههای قلبی (مراقبت و پیشگیری
از حملههای قلبی )

خالصه كودكان وونگ
 / ۲۰۱۸ /كودک سالم و بیمار
بانک سواالت فصل به فصل داخلی جراحی
و مراقبتهای ويژه

سادوک ،سامون احمد -
ويرجینیا سادوک  /يلدا قبادی

عفونتهای ادراری مردان ،زنان

فردی هامدی  -يان اردلی /

و كودكان 2020-2019

محمد هزارخانی

24

مراقبت های ويژه فینک  -جلد اول 2017 /

25

مراقبت های ويژه فینک  -جلد دوم 2017 /

26

قلب سالم در دستان شما

27

مبانی كاربردی روانداروشناسی

28

درسنامه روانشناسی فردی و اجتماعی

29

واكسیناسیون

ژی .ال ونسان  -میچل پی .فینک
رسول مهدویجعفری  -جمشید اردونیاول
ژی .ال ونسان  -میچل پی .فینک
آيدا الهورپور  -رسول مهدویجعفری
دكتر مجید ملكی  -دكتر فريدون نوحی
دكتر زينب نوروزی
فاطمه نوغانی  -جمیله محتشمی

1398
1398

1398

1398

1398
1398

دكتر فاطمه نوغانی  -دكتر جمیله محتشمی 1398
فردوس پالرک  -صبا عیسوند
نیلوفر رئیسی

1398

30

ارزيابی جامع سالمت در سالمندی

علی صدرالهی  -مهدی محمودی

1398

31

مقیاسهای سنجش سالمت در سالمندی

علی صدرالهی

1398

32

مبانی مراقبتهای اساسی و پايه در سالمندی

علی صدرالهی

1398

