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

 ۱۶تعداد:  محل نگهداري:پزشکي?۶۹۳۱????? ?????:سال نشر: آباد
aaaa 

 1صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  بندي کنگرهرده رکورد

۰۸۹۳

۶ 

R ۹۵۳ /تهران: جامعه  -/ مولفين عباس عبادي ... ]و ديگران[.مباني ابزارسازي در علوم سالمت ۶۰۸۶ ۲۲م

 . ۶۰۸۶نگر، 

۰۸۹۹

۶ 

QH ۲/۵۹۶ /بخش رجمه نيما يزدان/ تاليف هاروي لوديش ... ]و ديگران[؛ تملکوليشناسي سلوليزيست ۶۰۸۶ ۸۵ز

 . ۶۰۸۶تهران: کتاب ارجمند: ارجمند،  -... ]و ديگران[.

۰۸۹۸

۸ 

RJ / ]مريلين هاکنبري، ديويد ويلسون[؛ ترجمه زهرا درسنامه پرستاري کودکان )کودک سالم ( ۶۰۸۶ ۴۴د۲و/ ۲۴۵ 

 . ۶۰۸۶تهران: انديشه رفيع،  -عابديني؛ با مقدمه ژيال ميرالشاري.

۰۸۸۳

۳ 

RJ / ]مريلين هاکنبري،ديويد ويلسون[؛ ترجمه زهرا درسنامه پرستاري کودکان )کودک بيمار ( ۶۰۸۶ ۴۴د۲و/ ۲۴۵ 

 . ۶۰۸۶تهران: انديشه رفيع،  -عابديني؛ با مقدمه ژيال ميرالشاري.

۰۸۸۳

۶ 

RJ لسون[؛ با مقدمه ژيال / ] مريلين هاکنبري، ديويد وي۱۱۶۲درسنامه پرستاري کودکان ونگ  ۶۰۸۶ ۴۴د۲و/ ۲۴۵ 

 . ۶۰۸۶تهران: انديشه رفيع،  -ميرالشاري؛ ترجمه زهرا عابديني.

۰۸۸۰

۶ 

RC ۴۶ /س. بيکلي، ]پيترجي. سيالجي؛ / تاليف لينمعاينه فيزيکي و گرفتن شرح حال باربارا بيتز ۶۰۸۶ ۶م۸ب

گران[؛ زير ويراستار مهمان ريچارد ام. هافمن؛ ترجمه محمدحسين احمديان ... ]و دي

 . ۶۰۸۶تهران: کتاب ارجمند : ارجمند،  -نظر منوچهر قاروني.

۰۸۸۰

۴ 

RB ۵/۶۶۲ /فرسون، ]متيوآر. پينکوس[؛ تحت / مولف ريچارد مکديويدسون -بيوشيمي باليني هنري  ۶۰۸۶ ۸ب۴م

نظارت مژگان عسگري؛ ترجمه ساالر بختياري... ]و ديگران[؛ ويراستار معصومه 

 . ۶۰۸۶تهران: انديشه رفيع،  -ني.خوزاشيروي

۰۸۸۴

۳ 

RC ۰۴۶ /ويراستاران دنيس.ال کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت هاي مغز و اعصاببيماري ۶۰۸۶ ۸۵ب[ /

 -نظارت عسکر قرباني؛ ترجمه مرضيه قادري...]و ديگران[؛ ويراستار سوزان رحيمي.

 . ۶۰۸۶تهران: انديشه رفيع، 

۴۳۳۳

۴ 

RC ۸۶۵ /مولفين: اعظم گلزاري، اسماء ايمني، سالمت شغلي و بهداشت محيط در بيمارستان ۶۰۸۶ ۸الف۴گ /

 . ۶۰۸۶تهران: بشري،  -برخوردار، محمدرضا سلطاني زرندي.

۴۳۳۴

۹ 

RB ۶۵۵ /بانک جامع سواالت ژنتيک شامل: پرسش هاي ژنتيک تمام آزمون هاي ژنتيک، کارشناسي  ۶۰۸۶ ۲ب۰ن

ارت علوم و بهداشت وآزمون هاي دکتري ژنتيک پزشکي و بيوتکنولوژي ارشد وز

 . ۶۰۸۶تهران: براي فردا،  -/ گردآوري و تدوين: نجات مهديه.پزشکي ...

۴۳۳۸

۴ 

RC ۴۶ /پزشکي خانواده راکل[ ۶۰۸۶ ۴۲پ۹ر[ 

 /طب پزشکي خانواده در يک نگاه: )اصول برخورد با بيمار و تفسير نتايج آزمايشگاهي(

تهران:  -]رابرت رکل، ديويد رکل[؛ ترجمه مرجان لشگري؛ با مقدمه مرضيه نجومي.

 . ۶۰۸۶طب، آرتين

۴۳۳۸

۹ 

RC ۴۶ /پزشکي خانواده راکل[ ۶۰۸۶ ۴۰پ۹ر[ 

/ طب ورزشي و اقدامات قابل انجام در مطب(:  ۱۳و  ۱۲هاي پزشکي خانواده راکل )فصل

ابوسعيدي؛ تحت نظارت ]رابرت رکل،ديويد رکل[؛ مترجمين رضا زارعي، شبير رستمي

تهران: آرتين  -عمراني؛ با مقدمه مرضيه نجومي.راثي، فرزاد عموزادهعليرضا منافي

 . ۶۰۸۶طب، 

۴۳۳۸

۸ 

RC ۴۶ /پزشکي خانواده راکل[ ۶۰۸۶ ۴۴پ۹ر[ 

/ ]رابرت ديابت،تغذيه و خون(: ۹۳،  ۹۳،  ۹۳هاي پزشکي خانواده راکل )فصل

کمر، مهدي ابراهيمي، مژگان گران؛ با مقدمه رکل،ديويد رکل[؛ مترجمين مريم رزين

 . ۶۰۸۶تهران: آرتين طب،  -مرضيه نجومي.

۴۳۶۳

۳ 

RC ۴۶ /پزشکي خانواده راکل[ ۶۰۸۶ ۴۵پ۹ر[ 

عي... ] و ديگران[؛ / ]رابرت رکل، ديويد رکل[؛ ترجمه داوود شفيهاي قلب و عروقبيماري

 . ۶۰۸۶تهران: آرتين طب،  -با مقدمه مرضيه نجومي.

۴۳۶۳

۲ 

RC ۴۶ /پزشکي خانواده راکل[ ۶۰۸۶ ۴۴پ۹ر[ 

/ هاي شايع عفوني ريه و چشمبيماري(: ۶۳،۶۱،۶۲هايپزشکي خانواده راکل )فصل

اسادات سادات مصطفوي، مرجان رزقي، زهر]رابرت رکل،ديويد رکل[؛ مترجمين فاطمه

 . ۶۰۸۶تهران: آرتين طب،  -کليني؛ تحت نظارت مرضيه نجومي.

۴۳۶۳

۴ 

RC ۴۶ /پزشکي خانواده راکل[ ۶۰۸۶ ۴۸پ۹ر[ 

/ ]رابرت رکل، ديويد رکل[؛ مترجم هاي پوستبيماري(: ۹۹پزشکي خانواده راکل)فصل 
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 . ۶۰۸۶تهران: آرتين طب،  -نابت تاجميررياحي؛ با مقدمه مرضيه نجومي.

۴۳۶۳

۶ 

RC ۲۳۳ /هاي مقاربتي ويژه متخصصين سالمت هاي اوليه در عفونتراهنماي باليني مراقبت ۶۰۸۶ ۲ر۸ر

مرادي؛ / تاليف نسيبه روزبه، فريده کاظمي، زينب عليباروري، زنان، عفوني و ماماها

 . ۶۰۸۶نگر، تهران: جامعه -ويراستاران علمي فاطمه ناهيدي، سپيده حاجيان.

۴۳۶۶

۳ 

QM ۲/۲۰ /آناتومي براي پرستاران: با رويکرد باليني، طبق سرفصل دروس کارشناسي پرستاري... ۶۰۸۶ ۹آ۹گ /

تهران: جامعه  -تاليف احسان گلچيني؛ با مقدمه محمد بربرستاني، با همکاري رضا احدي.

 . ۶۰۸۶نگر، 

۴۳۶۴

۵ 

RL ۶۴۵ /مشهد:  -و گردآوري مجتبي سنمار...]و ديگران[. / تاليفزخم فشاري با رويکرد پرستاري ۶۰۸۶ ۲۴ز

 . ۶۰۸۶پرستاران جوان، 

۴۳۶۴

۹ 

RC ۴/۹۶ /تاليف حواد ملک زاده، درسنامه جامع انتوباسيون، داروهاي بيهوشي و اکسيژن تراپي ۶۰۸۶ ۴۴م /

 . ۶۰۸۶مشهد: انتشارات پرستاران جوان،  -محمود اصغري، سميرا باقري.

۴۳۴۰

۳ 

RC ۴/۹۶ /ريزي علوم پزشکيهاي مصوب دروس شوراي عالي برنامهترياژ: بر اساس سر فصل ۶۰۸۶ ۴ت۸ش /

تهران: جامعه  -زائي.نويسندگان حسين شهدادي، رضا محمدپورهدکي، محمدصادق سرگل

 . ۶۰۸۶نگر، 

 


