
واحد نجف  -مرکز: دانشگاه آزاد اسالمي  پايگاه: کتابهاي فارسي چاپي

 ۵۹۱تعداد:  محل نگهداري:پزشکي?۵۹۳۱????? ?????:سال نشر: آباد
aaaa 

 1صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

۵۷۸۳

۷ 

RC ۳۵۵ /ويراستاران دنيس کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه ۵۱۵۱هاي انکولوژي هاريسون بيماري ۵۵۳۳ ۳۵ب[ /

ديزجي ؛ ترجمه آرزو و تحت نظارت محمد واعظي ؛ ويراستار علمي سعيد رضوي

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -پوراحمد..

۵۷۸۳

۳ 

RC ۳۵۵ /دنيس کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت ۵۱۵۱هاي هماتولوژي هاريسون بيماري ۵۵۳۳ ۳۹ب[ /

 -ديزجي ؛ ترجمه فائزه گليار..نظارت محمد واعظي ؛ ويراستار علمي سعيد رضوي

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع، 

۵۷۸۳

۰ 

RC ۳۵۵ /ويکتور هافبراند، پي.ا.اچ. ماس[؛ با مقدمه و / ] آلن(۵۱۵۲وژي )هافبراند ضروريات هماتول ۵۵۳۳ ۳خ۲ه

تهران: انديشه رفيع،  -تحت نظارت احمد ملکي ؛ ترجمه علي ملکي... ] و ديگران[..

۵۵۳۳ . 

۵۷۸۳

۹ 

RC ۵۹۳ /جر پي جي. امينوف، ]ديويد گرينبرگ، را/ مولف ميشل۵۱۵۱نورولوژي باليني امينوف  ۵۵۳۳ ۳ن۷الف

 -سايمون[؛ با مقدمه عسگر قرباني؛ ترجمه و ويرايش زهرا وهابي، فردوس نظري..

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع، 

۵۷۷۰

۹ 

QL ۷۰۸ /آنتوني.ال مشر[؛ با مقدمه مسلم بهادري؛ ترجمه رضا ۵۱۵۲شناسي پايه جان کوييرا بافت ۵۵۳۳ ۲ب۲ج[ /

 . ۵۵۳۳ تهران: ميرماه، -شيرازي...]و ديگران[..

۵۷۷۰

۳ 

QR ۹۳ /ويراستاران کارول،  کارن سي...]و ترجمه کامل() ۵۱۵۲شناسي پزشکي جاوتز ميکروب ۵۵۳۳ ۳۵م۲ج[ /

سعيدي؛ ديگران[[؛ ترجمه حبيب ضيغمي...]و ديگران[؛ تحت نظارت کيومرث قاضي

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -ويراستار فخري حقي.

۵۷۷۰

۳ 

RB ۹۰ /؛ تحت نظر محمد رخشان ؛ مترجمين جواد بيوشيمي باليني و تشخيص مولکولي تيتز ۵۵۳۳ ۳ب۹ب /

اي بورتيس، ديويد يي برونز، ] با همکاري باربارا محمدنژاد...]و ديگران[./ مولف کارل

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -جي.  سوير[.

۵۷۷۵

۰ 

RC ۵۵۳ /ويراستاران دنيس کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت / هاي عفوني باکتلايربيماري ۵۵۳۳ ۳ب[

امين...]و ديگران[؛ ويراستار علي نظارت عليرضا يلدا؛ ترجمه علي اسدالهي

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -امين..اسدالهي

۵۷۷۵

۵ 

RC ۳/۵۵۹ /ر ... ]وديگران[[؛ / ]ويراستاران دنيس کاسپ۵۱۵۱کرم  -ايدز -ياخته عفوني ويروسي تک ۵۵۳۳ ۳۵ب

اي ... ]وديگران[؛ ويراستار با مقدمه و تحت نظارت عليرضا يلدا ؛ ترجمه ماندانا برفه

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -امين..علي اسدالهي

۵۷۷۵

۲ 

RC ۳۷۵ /دنيس. ال کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت نظارت منوچهر هاي قلب و عروقبيماري ۵۵۳۳ ۳۹ب[ /

تهران: انديشه  -انوني؛ ويراستار محمود فقيه؛ ترجمه طاهره نعيمي... ]و ديگران[..ق

 . ۵۵۳۳رفيع، 

۵۷۷۵

۵ 

RT ۹۵ /گردآوري و تاليف ي طاليي پرستاري داخلي و جراحي با تاکيد بر نکات کنکوريچکيده ۵۵۳۳ ۷چ۷ي /

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -فالح، حميده عظيمي.ليلي يکه

۵۵۷۷

۸ 

B ۳/۷۲۳ /تاليف و گردآوري الهام نواب، فاطمه شناسي ون مننپديدارشناسي با تمرکز  بر روش ۵۵۳۳ ۹پ۳ن /

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -بابايي.حاجي

۵۷۷۲

۰ 

RT ۳۳ /گردآوري: احمد علي اسدي درسنامه جامع پرستاري و پرستاري مراقبت هاي ويژه ۵۵۳۹ ۲ب۳الف /

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -ناهيد رجايي، اعظم ساعي.نوقابي، 

۵۷۷۸

۷ 

RT ۳/۹۷ /نويسندگان هاي تشخيصي و آزمايشگاهي شايعرفرنس سريع پرستاري: تست ۵۵۳۳ ۸ر۳ف /

زاده، محمدعلي ي آمنه يعقوباي. فيشباخ؛ ترجمهتاالسکا فيشباخ، مارگارتفرانسيس

 . ۵۵۳۳ن: جامعه نگر، تهرا -سليماني، محبوبه صفدريان..

۵۷۷۳

۳ 

QR ۹۳ /تاليف: جالل بانک جامع سواالت تاليفي باکتري شناسي پزشکي )عمومي واختصاصي ( ۵۵۳۳ ۲ب۹م /

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -مردانه.

۵۷۳۲

۷ 

RM ۵۵/۵۰۵ /۳گ۸۸الف 
۵۵۳۳ 

ماکولوژي وزارت هاي فاربندي شده فارماکولوژي مجموعه تستگنجينه جامع و طبقه

کرمان: ايستا،  -/ گردآوري و تنظيم صديقه اميراسماعيلي.۳۹تا  ۱۱بهداشت از سال 

۵۵۳۳ . 

۵۷۳۵

۸ 

RT ۳۵ /مجموعه کامل دروس پرستاري کارشناسي به کارشناسي ارشد به انضمام هزار تست ۵۵۳۳ ۵م۹آ /

 -ويرايش سوم. -لفقاري.سونيا آرزو مانيانس ...] وديگران[؛ مديريت تدوين ميترا ذوا

 . ۵۵۳۳تهران: بشري، 
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۵۳۰۵

۵ 

RT ۷۸ /نگر، تهران: جامعه -نژاد...]و ديگران[./ تاليف فاطمه بهرامهاي تسکيني پايان حياتمراقبت ۵۵۳۳ ۹م۹م

۵۵۳۳ . 

۵۳۰۹

۳ 

RT ۹۵ /مشهد:  -[.۲]ويراست  -/ تاليف فرانک کورانيان، محمود اصغري.مفاهيم پايه در پرستاري ۵۵۳۹ ۸م۷۳ک

 . ۵۵۳۳پرستاران جوان، 

۵۳۰۳

۵ 

RC ۸/۳۰۵ /مشهد: پرستاران جوان،  -پور../ تاليف صديقه هيهات؛ با نظارت فرزانه شريفيدياليز صفاقي ۵۵۳۳ ۳د۳ه

۵۵۳۳ . 

۵۳۰۳

۳ 

R ۷۵۹ /تاليف و ستاري(راهنماي کامل کارآموزي )قابل استفاده براي دانشجويان و پرسنل پر ۵۵۳۳ ۲ر۳ن /

زاده؛ مقدمه و ويراستار علمي احمد نصيري؛ ويراستار ادبي گردآوري منيژه نصيري

 -فهيمه عربي؛ به سفارش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند..

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري، 

۵۳۰۸

۹ 

QM ۲/۲۵ /۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -... ]وديگران[. / تاليف رضا شيرازيآناتومي عمومي ۵۵۳۳ ۲ک۷آ . 

۵۳۰۸

۳ 

RJ  -/ تاليف حميد حجتي، زهرا صادقي؛ ويراستار ثريا جعفري..بانک آزمون پرستاري کودکان ۵۵۳۳ ۲ب۵ح/ ۲۹۳ 

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه

۵۳۰۸

۳ 

RC ۵۵۳ /۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -ي./ تاليف محمدامين قطعي،علي جمشيدشناسي پزشکيکرم ۵۵۳۳ ۹ک۳ق . 

۵۳۰۸

۸ 

RJ / مولفين به ترتيب حروف الفبا سعيده جعفرزاده...]و ديگران[؛ با پرستاري کودک سالم ۵۵۳۳ ۹۵پ/ ۲۹۳ 

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -نظارت زهرا بازرگان..

۵۳۰۷

۲ 

RT ۳/۷۹ /قدکپور و الدن زرشناس، با همکاري زهرا  / تاليف ثرياهاي پرستاري ...مفاهيم و نظريه ۵۵۳۳ ۸م۹ق

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -مالزم ... ]وديگران[.

۵۳۰۷

۸ 

QP ۳/۵۹ /۷۹ک۵۸گ 
۵۵۳۳ 

/ ويراستار کيم بارت ... ]و ديگران[؛ با مقدمه و زير ۵۱۵۲فيزيولوژي پزشکي گانونگ 

ويراستار حوا  زاده ... ]و ديگران[؛روحاني؛ ترجمه زهرا قاسمنظر علي حائري

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -مرزبان..

۵۳۰۷

۷ 

RG ۳۲۹ /درسنامه جامع مامايي )بانک سواالت(: کارشناسي به کارشناسي ارشد و آزمون استخدامي  ۵۵۳۳ ۹د۸ت

تهران: انديشه رفيع،  -..۵۹۳۱تا  ۵۹۱۳کشوري حل و بحث با ذکر منابع از سال 

۵۵۳۳ . 

۵۳۵۳

۸ 

RC ۳۰۲ /ويراستاران رابرت.سي گريگز، ادوارد.ج وينگ، هاي کليه و مجاري ادراريبيماري ۵۵۳۳ ۳2ب[ /

ج.گريگوري فيتس[؛ ]سرويراستار ايور.ج بنجامين[؛ با مقدمه و تحت نظارت 

 -مرادي..سيدمحمدرضا خاتمي؛ ترجمه مرضيه قادري؛ ويراستار محمدحسين شجاع

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع، 

۳۵۳۵

۷ 

RC ۳۲۸ /ويراستاران رابرت.سي گريگز، ادوارد.ج وينگ، هاي بافت همبند و استخوانبيماري ۵۵۳۳ ۳۲ب[ /

ج.گريگوري فيتس[؛ ] سرويراستار ايور.ج بنجامين[؛ با مقدمه و تحت نظارت آناهيتا 

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -اميرپور؛ ترجمه مرضيه قادري.

۵۳۵۳

۳ 

RC ۷۰۵ /س. گريگز، ادوارد.ج وينگ، ج.گرگوري / ]ويراستاران رابرتهاي گوارش و کبدبيماري ۵۵۳۳ ۳۲ب

فيتس[؛ مولف ]صحيح: سرويراستار[ آيور بنجامين، روبرت گريگز ، ادوارد جي 

 -ابرقويي.زادهرينگز؛ با مقدمه و تحت نظر محمدرضا فتاحي؛ ترجمه ابراهيم فالح

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع، 

۵۳۵۳

۰ 

RC ۸۵۵ /ويراستاران رابرت.سي گريگز، ادروارد.ج وينگ، ج.گريگوري فيتس[؛ هاي ريهبيماري ۵۵۳۳ ۳۲ب[ /

زاده؛ با مقدمه و تحت نظارت شهرام فيروزبخش؛ ترجمه عليرضا زادمهر، امين عبدهللا

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -زاده..ويراستار حسين کاظمي

۵۳۵۳

۵ 

RC ۵۵۵ /سي. گريگز، ادوارد ج. وينگ، ج.گريگوري / ]ويراستاران رابرتهاي عفونيبيماري ۵۵۳۳ ۳۲ب

نژاد؛ فيتس[؛ ] سرويراستار آيور ج. بنجامين[؛ با مقدمه و تحت نظارت مهرناز رسولي

تهران: انديشه  -امين..امين، شبنم محمدي؛ ويراستار علي اسدالهيترجمه علي اسدالهي

 . ۵۵۳۳رفيع، 

۵۳۵۳

۲ 

RC ۳۹۷ /ويراستاران رابرت.سي گريگز، ادوارد.ج وينگ، ريز و متابوليکهاي غدد درونبيماري ۵۵۳۳ ۳۲ب[ /

ج.گريگوري فيتس[؛ ] سرويراستار ايور.ج بنجامين[؛ ترجمه محمدرضا رستمي؛ با 



واحد نجف  -مرکز: دانشگاه آزاد اسالمي  پايگاه: کتابهاي فارسي چاپي

 ۵۹۱تعداد:  محل نگهداري:پزشکي?۵۹۳۱????? ?????:سال نشر: آباد
aaaa 

 3صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -مقدمه و تحت نظارت محمد پژوهي.

۵۳۵۳

۵ 

RC ۳۷۵ /ويراستاران رابرت.سي گريگز، ادروارد.ج وينگ، هاي قلب و عروقماريبي ۵۵۳۳ ۳۲ب [ /

ج.گريگوري فيتس[؛ ] سرويراستار آيور.ج بنجامين[؛ با مقدمه و تحت نظارت منوچهر 

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -قاروني؛ ترجمه عاطفه عبدي؛ ويراستار مهدي پيشگاهي.

۵۳۵۳

۹ 

RC ۳۵۵ /ويراستاران آيور.ج بنجامين، رابرت.سي گريگز، ادوارد.ج خون و سرطان هايبيماري ۵۵۳۳ ۳۲ب[ /

وينگ[؛ ]سرويراستار  آندرئولي[؛ با مقدمه و تحت نظارت محمد واعظي؛ ترجمه 

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -ديزجي.محمدرضا رستمي؛ ويراستار سعيد رضوي

۵۳۵۳

۸ 

R ۵۵۳ /نجف آباد: انتشارات مهر زهرا)س(،  -جاويدي.رضا محمدي/ مولف کليات طب سنتي ۵۵۳۳ ۷ک۵م

۵۵۳۳ . 

۵۳۵۳

۷ 

RS ۵۳۹ /نجف آباد: انتشارات مهر زهرا)س(،  -جاويدي./ مولف رضا محمديکاربري گياهان دارويي ۵۵۳۳ ۵م۳۲گ

۵۵۳۳ . 

۵۳۹۲

۰ 

RB ۵۳۳ /محمد غفراني، عاطفه  / ]رابرت.ال نوس بام[؛ مترجمينژنتيک در پزشکي تامسون ۵۵۳۳ ۳ژ۲ت

تهران: براي فردا،  -.۷ويرايش  -فرجام؛ زير نظر نجات مهديه.شيرکوند، فريناز به

۵۵۳۳ . 

۵۳۹۲

۵ 

RB ۵۳۳ /مولفين جرد، کري، بامشاد[؛ ترجمه محمدامين جاويدي... ]و ژنتيک پزشکي جرد ۵۵۳۳ ۳ژ۹ج[ /

 . ۵۵۳۳تهران: براي فردا،  -ويرايش پنجم. -ديگران[.

۵۳۹۲

۲ 

QP ۲/۳۵۹ /تاليف ويکتور رادول... ]و ديگران[[؛ مترجمين جواد محمدنژاد... بيوشيمي مصور هارپر ۵۵۳۳الف ۳۸ب[ /

تهران: انديشه  -[.30]ويراست  -]وديگران[؛ با مقدمه و تحت نظارت پروين پاساالر.

 . ۵۵۳۳رفيع، 

۵۳۹۲

۵ 

QP ۲/۳۵۹ /تاليف ويکتور رادول... ]و ديگران[[؛ ترجمه کامل() ۵۱۵۱بيوشيمي مصور هارپر ۵۵۳۳ ۳۸ب[ /

 -مترجمين جواد محمدنژاد... ]وديگران[؛ با مقدمه و تحت نظارت پروين پاساالر.

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -[.۵۰]ويراست 

۵۳۹۲

۳ 

QP ۲/۳۵۹ /مقدمه و زير نظر جواد  / ]ويکتور رادول... و ديگران[؛ باخالصه بيوشيمي مصور هارپر ۵۵۳۳ ۳۰۵۸ب

تهران: انديشه رفيع،  -محمدنژاد، ساالر بختياري؛ ترجمه و تلخيص محمدرضا ناظم..

۵۵۳۳ . 

۵۳۹۳

۵ 

RD ۳۸۲ /تناسلي: مطابق با  -تکنولوژي جراحي و اصول مراقبت از بيمار در سيستم ادراري  ۵۵۳۳ ۷ت۳ر

زاده، سميه ن مصطفي روشن/ نويسندگاسرفصل دروس دانشجويان کارشناسي اتاق عمل

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -محمدي، علي آگ.

۵۳۹۳

۳ 

RB ۹۳ /فرسون، متيوآر. / ]ويراستاران ريچاردا. مکشناسي، انعقاد و طب انتقال خونخون ۵۵۳۳ ۳خ۳۸م

پينکوس[؛ با مقدمه و تحت نظارت محمد رخشان ؛ ترجمه علي ملکي، احمد فاطمي، 

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -ناهيد نصيري.

۵۳۹۳

۷ 

QR ۹۳ /اس روزنتال، آر موراي، کن/ ]پاتريک۵۱۵۲شناسي عمومي،اختصاصي موراي باکتري ۵۵۳۳ ۲ب۳م

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -ا فالر[؛ ترجمه جالل مردانه.مايکل

۵۳۹۳

۳ 

QR ۹۳ /آر. موراي، ] / مولف پاتريک۵۱۵۲موراي شناسي( شناسي پزشکي )ويروسميکروب ۵۵۳۳ ۳م۳م

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -ا. فالر[؛ ترجمه جالل مردانه.اس. روزنتال، مايکلکن

۵۳۹۸

۵ 

RC ۹۳ /س. گريگز، ادوارد.ج وينگ، / ]ويراستاران رابرت۵۱۵۲مباني طب داخلي سسيل ۵۵۳۳ ۲۳م۳س

امين[؛ با مقدمه و تحت نظارت اساتيد ج.گرگوري فيتس[؛ ]سرويراستار آيور ج. بنج

 -هاي علوم پزشکي کشور؛ ترجمه گروه مترجمين ] انتشارات  انديشه رفيع[.دانشگاه

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع، 

۵۳۹۸

۹ 

RD ۳۳۵ /تکنولوژي جراحي و اصول مراقبت از بيمار در سيستم عصبي: مطابق با سرفصل دروس  ۵۵۳۳ ۷ت۳ر

زاده، سميه محمدي، سميه / نويسندگان مصطفي روشناسي اتاق عملدانشجويان کارشن

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -آبادي.علي

۵۳۳۲

۲ 

QH ۳۰۳ /زير نظر: نجات مهديه؛ ترجمه و تلخيص: سعيده چکيده زيست شناسي مولکولي وي ور ۵۵۳۳ ۳۵ز۳و /

 . ۵۵۳۳تهران: براي فردا،  -قياسوند...]و ديگران[.

۲۵۳۳

۳ 

RT ۳۳ /درسنامه جامع پرستاري قابل استفاده براي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد پرستاري... ۵۵۳۳ ۹۳د /

 . ۵۵۳۳تهران: آرتين طب،  -نيا...]و ديگران[.نويسندگان سيدحميد شريف



واحد نجف  -مرکز: دانشگاه آزاد اسالمي  پايگاه: کتابهاي فارسي چاپي
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 4صفحه: 
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 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

۵۳۳۲

۸ 

باراجنسن کوهن،آن / ]با۵۱۵۱راهنماي جامع اصطالحات پزشکي)مديکال ترمينولوزي(  ۵۵۳۳ ۹ت۳ک/ R ۵۲۵ م

تهران: انديشه رفيع،  -شمس.زاده، فاطمه رمضاندپتريس[؛ مترجمين علي راستگارفرج

۵۵۳۳ . 

۵۳۸۳

۸ 

QM ۹۳۵ /مولفين محمد صمديان...]و ديگران[؛ تحت نظارت اعضا هيئت آناتومي دستگاه عصبي ۵۵۳۳ ۷۵آ /

اي[ مرکز توسعه پور ؛ ]بربورد اميدوار رضايي، سهراب شهزادي، فيروز صالح

تحقيقات باليني بيمارستان لقمان حکيم، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -شهيد بهشتي..

۵۳۸۳

۷ 

RA ۵۰۳۵ /نگر، تهران: جامعه -نصيري، آسيه جعفري./ حميده حاجهاي قانوني در ماماييآموزه ۵۵۳۳ ۷آ۲ح

۵۵۳۳ . 

۵۳۸۳

۳ 

RT ۷۳ /مديسه، زهرا ايازي، سجاد / تاليف محمد رحيمياصول مديريت: خدمات پرستاري و مامايي ۵۵۳۳ ۳الف۲۸ر

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -مديسه.رحيمي

۵۳۷۰

۰ 

RT ۳۷ /۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -وحيده حسيني./ ترجمه و تاليف سيدهپرستاري سالمت جامعه ۵۵۳۳ ۹پ۳ح . 

۰۵۳۷

۳ 

RD ۳۵ /تهران:  -.۲ويراست  -/ نويسندگان معصومه صيدي، رقيه زردشت.مديريت در اتاق عمل ۵۵۳۳ ۹م۳ص

 . ۵۵۳۳نگر، جامعه

۵۳۷۰

۷ 

RF ۳۵ /تکنولوژي جراحي ۵۵۳۳ ۷ت۲سENT  فک و صورت: بر اساس سرفصل واحد درسي تکنولوژي

/ زي جهت رشته اتاق عملريفک و صورت از سوي شوراي عالي برنامه ENTجراحي

]ويراست  -تاليف ليال ساداتي... ]و ديگران[؛ زير نظر آرين فرشاد، منصور خراساني.

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -[.۲

۵۳۷۰

۳ 

RD ۳۲ /تاليف اصول تغذيه در جراحي مطابق با سرفصل دروس دانشجويان کارشناسي اتاق عمل ۵۵۳۳ ۳ر۲ت /

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -محمدي، حميد اکبري. زاده، سميهمصطفي روشن

۵۳۷۵

۲ 

RD ۳۲۰ /حسين شرفي، فاطيما رضايي؛ زير نظر هاي پوست و سوختگي و پيوندتکنولوژي جراحي ۵۵۳۳ ۷ت۹ش /

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -جمشيد اسالمي..

۵۳۷۵

۵ 

RD ۳۳ /تهران:  -/ تاليف ليال ساداتي، احسان گلچيني.کولر(اصول و فنون عملکرد فرد سيار)سير ۵۵۳۳ ۳الف۲س

 . ۵۵۳۳نگر، جامعه

۵۳۷۵

۹ 

RC ۳۹۷ /تهران:  -/ گردآورنده کامران احمدي.۵۱۵۲سيسيل  - ۵۱۵۱غدد و متابوليسم هاريسون  ۵۵۳۳ ۹غ۵الف

 . ۵۵۳۳فرهنگ فردا، 

۵۳۷۵

۳ 

RC ۳۰۲ /گردآورنده کامران (۵۱۵۲سسيل +  ۵۱۵۱ت )هاريسون گايدالين کليه / آب، الکترولي ۵۵۳۳ ۲گ۵الف /

 . ۵۵۳۳تهران: موسسه فرهنگي هنري احمدي،  -احمدي.

۵۳۷۳

۳ 

RK ۵۵۷ /تهران:  -/ مترجمين محمد بيات...] و ديگران[.راهنماي درمان بيماريهاي دهان و دندان ۵۵۳۳ ۲۳ر

 . ۵۵۳۳انتشارات حيدري، 

۵۳۷۳

۳ 

RT ۷۳ /هللا / نويسندگان فاطمه دربان، سيدرضا مظلوم، عنايتاياخالق پرستاري و ارتباطات حرفه ۵۵۳۳ ۵الف۹د

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري،  -صفرزايي.

۵۳۷۳

۰ 

RB ۳/۵۵۲ /لو.کفاش، ابراهيم فقيه/ تاليف حافظ حيدري، با همکاري ليال حقيقيبيوشيمي براي پرستاران ۵۵۳۳ ۳ب۳ح- 

 . ۵۵۳۳نگر، هران: جامعهت -.۲ويراست 

۵۳۷۳

۵ 

RC ۳/۷۸ /هاي احياي قلبي ريوي در بزرگساالن، اطفال، نوزادان و شرايط ويژه با تاکيد بر تازه ۵۵۳۳ ۲ت۷ي

فالح، طاهره صادقي، محدثه / تاليف ليلي يکهانجمن قلب آمريکا ۵۱۵۱الگوريتم  

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -بابايي.

۵۳۷۳

۲ 

RM ۲۵۳ /۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -/ تاليف محمودرضا نخعي.هاي درمانيتغذيه و رژيم ۵۵۳۳ ۸ت۵۹ن . 

۵۳۷۳

۵ 

RC ۲/۸۷ /تاليف ادوارد.س وبر... ]و ديگران[[؛ با مقدمه محمد ي آناتومي راديولوژيک نترفشرده ۵۵۳۳ ۳۹ف[ /

تهران: جامعه نگر،  -بربرستاني، با همکاري رضا احمدي ؛ مترجم احسان گلچيني.

۵۵۳۳ . 

۵۳۷۳

۳ 

RA ۳۳۹ /تاليف خديجه اپيدميولوژي براي پرستاران بر اساس آخرين سرفصل رشته پرستاري ۵۵۳۳ ۲الف۲ح /

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -آقايي، ويدا دلفان.پور، فلورا رحيمحاتمي

۵۳۷۳RT ۵۲۰ /هاي ضروريات پرستاري مراقبت ۵۵۳۳ ۳چ۹م( ويژهAACN) ويراستار سوزان.ام برنز[؛ مترجمين به[ /
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 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -شوريده...]و ديگران[.زادهترتيب حروف الفبا فروزان آتش ۳

۵۳۷۳

۳ 

RC ۳/۳۷۵ /۷۸ت۸الف 
۵۵۳۳ 

صفر تا صد تفسير نوار قلب )تفسير خودماني نوار قلب(: تنها کتاب نوار قلب که به آن 

زاده؛ تحت نظر اس تيلر[؛ ترجمه و تاليف داريوش حسن/ ]نويسنده مالکومداحتياج داري

ماياني؛ ]براي[ دانشگاه علوم محسن دارابيان؛ ويراستاران عاليه جالليان، رضوانه غالمي

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -پزشکي سمنان.

۵۳۷۸

۲ 

RT ۳۷ /سرفصل مصوب دروس شوراي عالي پرستاري سالمت فرد و خانواده: بر اساس  ۵۵۳۳ ۹پ۷م

/ تاليف علي منصوري، با همکاري ريزي براي دانشجويان کارشناسي پرستاريبرنامه

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -واحد.حسين شهدادي، عزيز شهرکي

۵۳۷۸

۵ 

RC ۳/۳۷۵ /۷ک۸الف 
۵۵۳۳ 

البي، مهدي ترکاني، ي مهدي ط/ ] پاتريشيا کالتر[؛ ترجمهمباني الکتروکارديوگرافي باليني

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -داوود ترک؛ ويراستار علمي مهدي ترکاني.

۵۳۷۸

۳ 

RT ۳/۷۳ /نويسنده سريه پورتقي؛ ارزيابي خدمات باليني پرستاري در برنامه اعتبار بخشي بيمارستان ۵۵۳۳ ۹الف۳پ /

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -با مقدمه مهوش صلصالي.

۵۳۷۸

۳ 

HQ ۳/۳۰  /تهران:  -/ مژگان جوادنوري.اصول آموزش و مشاوره در تربيت جنسي کودکان و نوجوانان ۵۵۳۳ ۳الف۳ج

 . ۵۵۳۳جامعه نگر، 

۵۳۷۸

۸ 

RC ۸/۷۳ /تهران:  -پور.هللا مهدي/ شهرام رستاک، حميد کيالها، حبيباصول مراقبت ويژه در بيهوشي ۵۵۳۳ ۳الف۳ر

 . ۵۵۳۳نگر، جامعه

۵۳۷۸

۷ 

QM ۵۵ /ي تي هنسن[؛ با مقدمه و تصحيح محمد بربرستاني؛ ترجمه/ ] تاليف جانآناتومي باليني نتر ۵۵۳۳ ۷آ۳ه

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -محبوبه موسوي، احسان گلچيني، سيدمحمدهادي ميراب.

۵۳۷۷

۰ 

RT ۷۵ /پي. پليختا، ي استيسي/ نوشتهي )مونرو(هاي بهداشتهاي آماري در پژوهش مراقبتروش ۵۵۳۳ ۳ر۸پ

نژاد، محمدرضا حيدري، رضا اي. کلوين؛ ترجمه و تاليف انوشيروان کاظماليزابت

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -[.۲]ويراست  -نوروززاده.

۵۳۷۷

۵ 

RC ۹۳ /محمدحسين / تاليف برنارد هلميش؛ مترجم مورد( ۵۱۱مجموعه موردهاي طب داخلي ) ۵۵۳۳ ۵م۸۹ه

 . ۵۵۳۳تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -قرباني.

۵۳۷۷

۳ 

RJ تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -/ تاليف ايوب ابراهيمي.چاقي کودکان، بحران نوظهور ۵۵۳۳ ۲الف۲چ/ ۵۳۳ 

۵۵۳۳ . 

۵۳۷۳

۹ 

RB ۵۳۳  /اف. اينس، هانتينگتونمکآرال. نوسبام، رودريک/ تاليف رابرتژنتيک پزشکي تامپسون ۵۵۳۳ ۳ژ۲ت

 . ۵۵۳۳تهران: کتاب ارجمن : ارجمند،  -ويالرد؛ ترجمه سميه کريمي ... ]و ديگران[.

۵۳۷۳

۸ 

QH ۲/۳۷۵ /هاروي لوديش...]و ديگران[؛ ترجمه و شناسي سلولي وملکولي لوديشخالصه زيست ۵۵۳۳ ۷۲خ /

ري: با مقدمه و تحت تلخيص حسين نعمتي؛ ويراستاران عليرضا کريمي، عليرضا اکب

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -پور.نظارت حميدرضا سليمان

۵۳۳۰

۲ 

RC ۵۵۵ /تاليف ]صحيح: ويراستاران[ آر.مايکل بليز و همکاران؛ ]تهيه هاي نقص ايمني اوليهبيماري ۵۵۳۳ ۳۳ب /

حزاد کننده بنياد نقص ايمني[؛ مترجمين مهران غالمين؛ زير نظر رضا فريدحسيني، فر

مشهد: دانشگاه  -جباري؛ ]براي دانشگاه علوم پزشکي مشهد معاونت پژوهش و فناوري[.

 . ۵۵۳۳درماني مشهد، علوم پزشکي و خدمات بهداشتي

۵۳۳۰

۵ 

QM ۹۳۵ /ريز )روانشناسي،پيراپزشکي،پرستاري،مامايي و فيزيولوژي اعصاب و غدد درون ۵۵۳۳ ۳ف۳الف

تهران:  -روستا، فاطمه جاللوند، صبا طاهري.اصل / مولفين معصومهشناسي(زيست

 . ۵۵۳۳انديشه رفيع، 

۵۳۳۰

۳ 

QR ۹۳ /فرسون، متيو آر. / ] ريچارد ا. مک۵۱۵۱ديويدسون  -شناسي پزشکي هنري ميکروب ۵۵۳۳ ۳م۳۳م

پينکوس[؛ با مقدمه و تحت نظارت محمد رخشان؛ ترجمه جالل مردانه... ]و ديگران[؛ 

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -اه باباحيدريان.ويراستار پگ

۵۳۳۰

۳ 

RB ۳۵ /فرسون، متيوآر. پينکوس[؛ با مقدمه و / ]ويراستاران ريچاردا. مکادرار و ديگر مايعات بدن ۵۵۳۳ ۹الف۸م

ي جواد محمدنژاد، حامد اصغري؛ ويراستار آزاده تحت نظارت محمد رخشان؛ ترجمه

 . ۵۵۳۳يع، تهران: انديشه رف -رخشان.

۵۳۳۰

۸ 

RT ۵۲۰ /تاليف و گردآوري )به ترتيب مراقبت در منزل براي پرستاران و دانشجويان پرستاري ۵۵۳۳ ۹۲م /

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري،  -منش...]وديگران[.حروف الفبا( هادي جعفري

۵۳۳۰RM ۵۸۰ /تهران: واژه پرداز :  -رايي...]و ديگران[./ تاليف هلن قراهنماي سونوگرافي تزريقات درد ۵۵۳۳ ۲۳ر
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 ۵۹۱تعداد:  محل نگهداري:پزشکي?۵۹۳۱????? ?????:سال نشر: آباد
aaaa 

 6صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

 . ۵۵۳۳انتشارات حيدري،  ۷

۵۳۳۵

۲ 

RT ۳۷ /پرستاري سالمت) فرد و خانواده، جامعه و محيط (: قابل استفاده براي دانشجويان  ۵۵۳۳ ۹پ۵ص

 -/ گردآوري و تاليف فايزه صحبايي، مريم امجدي.کارشناسي و کارشناسي ارشد...

 . ۵۵۳۳يدري، تهران: انتشارات ح

۵۳۳۵

۵ 

RD ۵/۵۲ /تاليف ماکسين گلدمن؛ مترجمين مهرنوش خوشتراش... ]و درسنامه جامع اتاق عمل ۵۵۳۳ ۲ر۷گ /

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري،  -ديگران[؛ تحت نظر مجيد پورشيخان.

۵۳۳۵

۹ 

QR ۲۹۳ /ترجمه و تاليف جواد نعمتيان و يهاي بيماريزا: : هيستوپاتولوژي و اطلس رنگقارچ ۵۵۳۳ ۲ق۸ن /

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري،  -والنتينا نعمتيان.

۵۳۳۵

۳ 

RG ۳۲۹ /هاي پرخطر ... قابل استفاده دانشجويان کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ها و زايمانبارداري ۵۵۳۳ ۵۸۹ب

لوم پزشکي و / مولفين مهربانو اميرشاهي... ]وديگران[؛ ]براي[ دانشگاه عمامايي

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري،  -خدمات بهداشتي پزشکي زابل.

۵۳۳۵

۸ 

RC ۳/۵۷۳ /زاده.زاده؛ ويراستار پيام سلطان/ تاليف اکبر سلطانبيماريهاي مغز و اعصاب و عضالت ۵۵۳۳ ۳ب۷س- 

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري، 

۵۳۳۲

۰ 

GN ۲۳ /تهران: انتشارات ابن سينا،  -زاده./ تاليف غالمرضا حسني )آنتروپولوژي(نژادهاي انسان ۵۵۳۳ ۹ن۳ح

۵۵۳۳ . 

۵۳۳۲

۵ 

QP ۹۲۳ /تاليف آلن هابسون؛ ترجمه علي فخرايي؛ با پويشي: پاياني بر فرويد؟شناسي روانعصب ۵۵۳۳ ۳ع۳ه /

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات ابن سينا،  -مقدمه آذرخش مکري.

۵۳۳۲

۹ 

RC ۳۵۸ /تاليف  رابرت ال. ليهي؛ ترجمه مهدي اکبري، فيروزه ضرغامي؛ نسخه افسردگي را بپيچيد ۵۵۳۳ ۳ن۳۳ل /

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات ابن سينا،  -با مقدمه اي از الدن فتي.

۵۳۳۲

۳ 

RC ۳۷۸ /اهيم / تاليف منوچهر قاروني، با دستياري حسام قاروني، ابرهاي مادرزادي قلببيماري ۵۵۳۳ ۳ب۲ق

 . ۵۵۳۳سينا، تهران: انتشارات ابن -برا.پي

۵۳۳۲

۸ 

RB ۸/۵۳۳ /۵الف۲گ 
۵۵۳۳ 

/ مولفين آر. جي. هاي کروموزمي و مشاوره(سيتوژنتيک پزشکي گاردنر: ) ناهنجاري

 -آر. سادرلند، ليزا جي. شافر؛ مترجمين علي ذکري... ]و ديگران[.گاردنر، گرانت

 . ۵۵۳۳ سينا،تهران: انتشارات ابن

۵۳۳۲

۷ 

RC ۳۵۵ /مولفين ساراجي. اگان... ] و ديگران[؛ مترجمان گراييرفتاري براي کمال -درمان شناختي  ۵۵۳۳ ۹۷د /

 . ۵۵۳۳سينا، تهران: انتشارات ابن -محمد محمودي...]و ديگران[.

۵۳۳۲

۳ 

QR ۵۷۵ /تاليف ابواالعباس، ] ت سيستم ايمني(ايمونولوژي پايه ابوالعباس )عملکردها و اختالال ۵۵۳۳ ۳الف۲ع /

تهران: انتشارات  -اندرو. اچ ليچمن، شيو پيالي[؛ ترجمه توحيد کاظمي... ]و ديگران[.

 . ۵۵۳۳سينا، ابن

۵۳۳۵

۲ 

RC ۹۳ /تاليف]صحيح ويراستاران[ رابرت سي. گريگز، ادوارد ۵۱۵۲مباني طب داخلي سيسيل  ۵۵۳۳ ۲۳۷م۳س /

ري فيتس؛ ]سرويراستار[ ايور ج. بنجامين؛ ترجمه مسعود ج. وينگ،ج. گريگو

ميبدي...]و ديگران[؛ ويراستار شيما رييسي...]و ديگران[؛ زير نظر محمود امامي

 . ۵۵۳۳تهران: کتاب ارجمند : ارجمند،  -حسيني...]و ديگران[.اسحاق

۵۳۳۵

۹ 

RT ۹۵ /فرشته جواهري طهراني...] و ديگران[. / تاليفاصول و فنون پرستاري: نظري و عملي ۵۵۳۳ ۳۳الف- 

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع، 

۵۳۳۵

۳ 

RC ۸۳ /ويراستاران لين اس ۵۱۵۱هاي گرفتن شرح حال باربار بيتز معاينات باليني و روش ۵۵۳۳ ۳۵م۳ب[ /

بيکلي،پيتر جي سيالجي[؛ ]ويراستار مهمان ريچارد.ام هافمن[؛ با مقدمه و تحت نظارت 

تهران: انديشه رفيع،  -قاروني؛ ترجمه محمدمهدي غيرتيان...]و ديگران[. منوچهر

۵۵۳۳ . 

۵۳۳۵

۷ 

RC ۹۳ /ويراستاران پاوات بات...]و ديگران[[؛ با مقدمه و تحت هاي طب داخلي واشنگتندرمان ۵۵۳۳ ۹۳د[ /

 تهران: انديشه رفيع، -نظارت منوچهر قاروني؛ مترجمين فائزه گليار...]و ديگران[.

۵۵۳۳ . 

۵۳۳۵

۳ 

RB ۵۳۳ /خالصه ژنتيک: مروري سريع و جامع بر منابع به همراه آزمون هاي کارشناسي ارشد و  ۵۵۳۳ ۷خ۲ع

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -/ تاليف شکوفه عبدالهي، شيوا پورنگ، ندا گلچين.دکتري

۵۳۳۹

۵ 

QP ۲/۳۵۹ /مع بر منابع به همراه آزمون هاي کارشناسي ارشد و خالصه بيوشيمي: مروري سريع و جا ۵۵۳۳ ۷خ۸غ

تهران: انديشه  -/ تاليف و گردآوري مريم غفارزاده، افسانه لباف، فرشاد ميرزاوي.دکتري



واحد نجف  -مرکز: دانشگاه آزاد اسالمي  پايگاه: کتابهاي فارسي چاپي

 ۵۹۱تعداد:  محل نگهداري:پزشکي?۵۹۳۱????? ?????:سال نشر: آباد
aaaa 

 7صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

 . ۵۵۳۳رفيع، 

۵۳۳۹

۹ 

RC ۲۷۰ /اردکاني، فاطمه زاده/ تاليف علي متوليهاي پستان و تخمدانپيشگيري و تشخيص سرطان ۵۵۳۳ ۲۳۵م۳پ

 . ۵۵۳۳تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -جشوقاني.يشجاع

۵۳۳۹

۳ 

RC ۲۷۰ /تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -جويباري، پيام آزاده./ تاليف علي يعقوبيسرطان معده ۵۵۳۳ ۸ي۳م

۵۵۳۳ . 

۵۳۳۹

۸ 

RC ۳۹۸ /تهران:  -پيمان ولدبيگي. اله خزائي،/ تاليف پاول ريدينگ؛ ترجمه حبيبالفباي پزشکي خواب ۵۵۳۳ ۵الف۹ر

 . ۵۵۳۳کتاب ارجمند: ارجمند، 

۵۳۳۳

۹ 

RM ۵۵/۵۰۵ /انترني و دستياري، به صورت به همراه سواالت پره ۵۱۵۱فارماکولوژي کاتزونگ و ترور  ۵۵۳۳ ۲ف۲م

 . ۵۵۳۳تهران: انديشه رفيع،  -نژاد./ ترجمه و تلخيص مجيد متقيبندي شدهطبقه

۵۳۳۳

۷ 

LB ۵۹۸۳ /تاليف مهناز مرداني، رضا سپهوند، محمود اصول و راهنماي تغذيه سالم در مدارس ۵۵۳۳ ۳الف۹م /

 . ۵۵۳۳تهران: انتشارات حيدري،  -بهمني.

۵۳۳۳

۳ 

RC ۷۷۳ /تهران: انتشارات  -/ مولفين نسيم خادمي، مهديس نافع.هاي درمان آنناباروري و راه ۵۵۳۳ ۲ن۲خ

 . ۵۵۳۳حيدري، 

۹۰۰۰

۳ 

RJ تهران: کتاب  -/ تاليف ايوب ابراهيمي.ديابت نوع يک )وابسته به انسولين( به زبان ساده ۵۵۳۳ ۲الف۳د/ ۹۲۰ 

 . ۵۵۳۳ارجمند: ارجمند، 

۹۰۰۵

۵ 

RC ۹۳/۲۳۷ /تهران: کتاب ارجمند:  -جويباري، ندا تيزدست، پيام آزده./ تاليف علي يعقوبيتغذيه و سرطان ۵۵۳۳ ۸ت۸ي

 . ۵۵۳۳، ارجمند

۹۰۰۵

۲ 

RM ۵۸۵ /تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -جويباري، پيام آزاده./ تاليف علي يعقوبيکاربرد انتقال خون ۵۵۳۳ ۲ک۸ي

۵۵۳۳ . 

۹۰۰۵

۵ 

RG ۵۲۵ /پور؛ ويراستار مديحا / تاليف عاطفه قرباناطالعات پزشکي بانوان به زبان ساده ۵۵۳۳ ۳الف۹ق

 . ۵۵۳۳تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -ا مقدمه مهرناز ولدان.فراهاني؛ بورواني

۹۰۰۵

۹ 

RC ۹۳ /تاليف]صحيح: ويراستار[ دنيس.ال کاسپر...]و ديگران[؛ دستنامه طب داخلي هاريسون ۵۵۳۳ ۳۲۸الف۹ه /

تهران: کتاب ارجمند:  -پور...]و ديگران[؛ زير نظر منوچهر قاروني.ترجمه مهشيد نيک

 . ۵۳۳۵ارجمند، 

۹۰۰۵

۳ 

RS ۵۵۳ /تهران:  -معصومي./ حسن خليلي،حميدرضا تقواياطالعات دارويي باليني: رويکرد جديد ۵۵۳۳ ۳الف۷خ

 . ۵۵۳۳کتاب ارجمند: ارجمند، 

۹۰۰۹

۳ 

RA ۳۳۳ /تدوين و گردآوري ليدا جراحي...]و هاسالمت جامعه و محيط زيست: محافظت از آالينده ۵۵۳۳ ۷۲س /

 . ۵۵۳۳مشهد: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد،  -.ديگران[

۹۰۰۹

۳ 

RD ۳/۷۳ /مشهد: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  -فرد./ تاليف محمد غرويگام اول در بيهوشي ۵۵۳۳ ۲گ۹غ

 . ۵۵۳۳بهداشتي درماني مشهد، 

۹۰۰۳

۰ 

RG ۸۵۲ /مشهد:  -/ تاليف عزت احتشام ... ]و ديگران[.نان و مامايياصول بيهوشي باليني در ز ۵۵۳۳ ۳الف۵الف

 . ۵۵۳۳دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد، 

۹۰۰۳

۵ 

RM ۸۲۵ /مشهد:  -زاده...]و ديگران[./ تاليف علي خورسندوکيلرفلکسولوژي و کاربرد باليني آن ۵۵۳۳ ۸ر۲ب

 . ۵۵۳۳اني مشهد، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درم

۹۰۰۳

۲ 

RK ۵۳۵ /تاليف و گردآوري مجيدرضا مختاري، هاي لثهتشخيص و طرح درمان باليني در بيماري ۵۵۳۳ ۳ت۵۹م /

درماني مشهد: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي -کيانا شکفته، يگانه خزاعي.

 . ۵۵۳۳مشهد، 

۹۰۰۷

۳ 

RC ۳/۷۸ /کننده انجمن قلب آمريکا[؛ / ] تهيه۵۱۵۱هاي انجمن قلب آمريکا تورالعملنکات برجسته دس ۵۵۳۳ ۷۲ن

 . ۵۵۳۳مشهد: انتشارات پرستاران جوان،  -مقدم.ترجمه مينو صداقت، منيژه يوسفي

۹۰۰۷

۸ 

RT ۷۳ /مشهد: انتشارات  -/ تاليف مجيد وفايي.شيوه هاي نوين مديريت در پرستاري و مامايي ۵۵۳۳ ۳ش۳و

 . ۵۵۳۳ن جوان، پرستارا

۹۰۰۳

۰ 

RA ۳/۹۵۷ /ميکاييل مارموت؛ مترجمان اميرحسين تکيان...] و شکاف سالمت: چالش جهاني نابرابر ۵۵۳۳ ۲م۹ب /

 . ۵۵۳۳تهران: آوش : سازمان بيمه سالمت ايران،  -ديگران[.

۹۰۰۳

۳ 

RC ۵۸۸ /۵۵۳۳ ۳ز۹ب M.S  بيمار مبتال به زندگي بدون ناراحتي داستان واقعي زندگي يک/ MS نوشته داريل اچ

  .۵۵۳۳کرمان: انتشارات ايستا،  -بريانت؛ برگردان مريم ظهير.

۹۰۵۰RC ۹۳ /پزشکي خانواده راکل[ ۵۵۳۳ ۹۳پ۷ر[ 



واحد نجف  -مرکز: دانشگاه آزاد اسالمي  پايگاه: کتابهاي فارسي چاپي

 ۵۹۱تعداد:  محل نگهداري:پزشکي?۵۹۳۱????? ?????:سال نشر: آباد
aaaa 

 8صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

/ ] رابرت رکل، ديويد رکل[؛ مشکالت شايع ارتوپدي و روماتولوژي براي پزشک خانواده ۵

 . ۵۵۳۳آرتين طب، تهران:  -آقابزرگي.ترجمه ميالد حاجي
۹۰۵۰

۵ 

RC ۹۳ /پزشکي خانواده راکل[ ۵۵۳۳ ۹۷پ۷ر[ 

/ ] رابرت مراقبت از نوزاد، رشد و تکامل، مشکالت خلقي و سوءاستفاده جنسي در کودکان

تهران: آرتين طب،  -رکل، ديويد رکل[؛ ترجمه مهناز اسکندري، ناهيد اسکندري.

۵۵۳۳ . 

۹۰۵۰

۳ 

RT ۷۳ /تهران: جامعه نگر،  -/ گردآوري منصوره تجويدي.اياخالق پرستاري و ارتباط حرفه ۵۵۳۳ ۵الف۵ت

۵۵۳۳ . 

۹۰۵۰

۸ 

HQ ۵۰۳۵ /نگر، تهران: جامعه -/ تاليف علي صدرالهي.شناسي و مباني بهداشت سالمنديجامعه ۵۵۳۳ ۲ج۵۳ص

۵۵۳۳ . 

۹۰۵۰

۷ 

RT ۹۵ /گريفين پري، پاتريشيا. آن پاتر[؛ / ]آنرستاري ) پوتر و پري(هاي باليني  پاصول و مهارت ۵۵۳۳ ۳الف۹۳پ

 . ۵۵۳۳نگر، تهران: جامعه -فرد، آليس خاچيان.ي ادريس عبديترجمه

۹۰۵۵

۷ 

RC ۳/۳۷۵ /تاليف و گردآوري افسانه محمدي، محمود خواندن الکتروکارديوگرام و تفسير سريع آريتمي ۵۵۳۳ ۵م۸الف /

 . ۵۵۳۳ران جوان، مشهد: پرستا -اصغري.

۹۰۵۹

۵ 

RT ۵۲۰ /پرستاري اورژانس در بحران و حوادث غيرمترقبه: بر اساس آخرين سرفصل دروس  ۵۵۳۳ ۸۳س۹۲پ

مشهد:  -/ تاليف علي سلطاني، مريم سالمت.ريزي علوم پزشکيشوراي عالي برنامه

 . ۵۵۳۳انتشارات پرستاران جوان، 

۹۰۹۲

۳ 

RB ۲/۹۳ /آيين، ي فاطمه بهشت/ ] ايان هنيسي، آلن جاپ[؛ ترجمهدگيري آسان گازهاي خون شريانييا ۵۵۳۳ ۲ي۳ه

 . ۵۵۳۳تهران: جامعه نگر،  -فاطمه افراسيابي.

۹۰۹۵

۲ 

QR ۳/۵۷۲ /نويسندگان ناهيد اسکندري...]و ديگران[./ شناسي ) پايه و کاربردي(هاي ايمنيآزمايش ۵۵۳۳ ۳۷آ / /

 . ۵۵۳۳اصفهان: ماني،  -دري...]و ديگران[.نويسندگان: ناهيد اسکن

 


