
كتابخانه پزشكي  منابع فارسي تازه هاي  
 

 1صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

هاي  رفتاري: کاربست جامع تکنيک -درمان شناختي  اودانهو، ويليام تي ۴۰۸۸۵

 شده تجربي حمايت
 

RC ۴۸۹  /ش۹الف۸ ۱۳۹۷ 

دفتري، غزال،  ۴۰۸۹۶

۱۳۶۸ -گردآورنده ، 

 ۹۶آزمون جامع علوم پايه پزشکي و دندانپزشکي اسفند 

 ۱۰قطب 
 

R ۸۳۴/۵  /د۷آ۳۶ ۱۳۹۷ 

غفاري، سعيد،  ۴۰۹۰۰

۱۳۷۱ - 

درسنامه جامع علوم پايه پزشکي مير خالصه دروس علوم 

 پايه
 

R ۸۳۴/۵  /م۸۷د۴ ۱۳۹۷ 

روان مفرد،  نيک ۴۰۹۱۳

 - ۱۳۴۳مالحت، 

Iهاي پرستاري تاکسونومي  تشخيص I  ارايه شده توسط

NANDA- I 
 

RT ۵۱ /ن۹ت۵ ۱۳۹۷ 

مفاهيم پايه )فرآيند، بررسي وضعيت، بهداشت، تفکر  س الهينکل، جني ۴۰۹۲۸

 نگر و مبتني بر شواهد( انتقادي، پرستاري جامعه
 

RT ۴۱ /الف۵۶د۴۲ ج.۱ 
۱۳۹۷ 

 ۲.ج ۴۲د56الف/ RT ۴۱ مفاهيم بيوفيزيکي و رواني اجتماعي هينکل، جنيس ال ۴۰۹۲۹
۱۳۹۷ 
 

 ۴.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ اتاق عمل هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۱
۱۳۹۷ 
 

 ۵.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ تنفس و تبادالت گازي هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۲
۱۳۹۷ 
 

 ۷.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ شناسي خون هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۳
۱۳۹۷ 
 

 ۸.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ ايمونولوژي: ايمني، ايدز، آلرژي، روماتولوژي ... هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۴
۱۳۹۷ 
 

 ۱۱.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ متابوليسم و اندوکرين هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۶
۱۳۹۷ 
 

 ۱۲.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ کليه و مجاري ادراري هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۷
۱۳۹۷ 

 ۱۴.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ پوست و سوختگي هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۸
۱۳۹۷ 
 

 ۱۵.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ چشم و گوش هينکل، جنيس ال ۴۰۹۳۹
۱۳۹۷ 
 

 ۱۶.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ مغز و اعصاب هينکل، جنيس ال ۴۰۹۴۰
۱۳۹۷ 
 

 ۱۷.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ عفوني و اورژانس هينکل، جنيس ال ۴۰۹۴۱
۱۳۹۷ 



كتابخانه پزشكي  منابع فارسي تازه هاي  
 

 2صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

سهرابي، زهره،  ۴۰۹۵۱

۱۳۵۸ – 
 

 ۴ ۱۳۹۷پ۹س/ R ۷۳۵ پژوهش در آموزش پزشکي

هاي جراحي و  ابزار جراحي: قابل استفاده براي رزيدنت نميتز، رني ۴۰۹۵۳

 دانشجويان اتاق عمل
 

RD ۷۱ /ن۸الف۲ ۱۳۹۷ 

هاي تشخيصي آن: بر اساس  هاي زنان و روش بيماري صفري، ميترا ۴۰۹۸۳

 سرفصل مصوب ...
 
 

RG ۱۱۰ /ص۷ب۹ ۱۳۹۷ 

پرست، محمد،  وجدان ۴۱۰۱۶

۱۳۶۰ – 
 

RC ۶۸۳/۵ سريع بر تفسير نوار قلبمروري   /الف۷و۳ ۱۳۹۷ 

کريمي، عليرضا،  ۴۱۰۱۸

۱۳۷۱ - 

شناسي سلولي و مولکولي به انضمام سواالت کنکور  زيست

 phdکارشناسي ارشد و 
 

QH ۵۸۱/۲  /ک۴ز۹ ۱۳۹۷ 

 هاي بارداري پرخطر پروتکل کوئينان، جان ۴۱۰۲۰
 

RG ۵۷۱ /ک۹پ۴ ۱۳۹۷ 

 ضروريات فيزيولوژي پزشکي يان، اميدصالح ۴۱۰۶۵
 

QP ۳۴/۵  /ص۲ض۴ ۱۳۹۷ 

 ۱۳۶۲خدام، پري،  ۴۱۰۸۶

- 

Efهاي غدد: از سري کتابهاي  بيماري f or t l ess 
Medi ci ne 

 

RC ۶۴۸ /خ۴۴ب۹۳ ۱۳۹۷ 

 ۱۳۶۲خدام، پري،  ۴۱۰۸۷

- 

Learهاي غدد: از سري کتاب هاي  بيماري ni ng By 
Test 

 

RC ۶۴۸ /خ۴۴ب۹ ۱۳۹۷ 

 ۱۳۶۲خدام، پري،  ۴۱۰۸۸

- 

Learهاي قلب: از سري کتاب هاي  بيماري ni ng By 
Test 

 

RC ۶۸۱ /خ۴ب۹ ۱۳۹۷ 

 ۱۳۶۲خدام، پري،  ۴۱۰۹۴

- 

Efهاي قلب: از سري کتاب هاي  بيماري f or t l ess 
Medi ci ne 

 

RC ۶۸۱ /خ۴ب۹۳ ۱۳۹۷ 

حجتي، حميد،  ۴۱۱۳۰

۱۳۶۲ – 
 

RS ۱۴۱/۷۵ پرستاري وانداروهاي کاربردي در ر  /الف۹ح۳ 
۱۳۹۷ 

 ۹.ج ۴۲پ۵۶الف/ RT ۴۱ ارتوپدي هينکل، جنيس ال ۴۱۱۴۷
۱۳۹۷ 

 ۱۳.ج ۴۲پ۵۶الف/ RT ۴۱ هاي پستان توليدمثل و بيماري هينکل، جنيس ال ۴۱۱۴۸
۱۳۹۷ 

 ۶.ج ۴۲پ۵۶الف/ RT ۴۱ قلب و عروق جانيس ال. هينکل ۴۱۱۴۹
۱۳۹۷ 

تفسير آزمون هاي آزمايشگاهي با رويکرد پرستاري: به  رافع، سمانه ۴۱۱۶۷

 همراه تدبير و تشخيص هاي پرستاري
 

RT ۴۸/۵  /ر۲ت۷ ۱۳۹۷ 

رسولي سنگاني،  ۴۱۱۶۸

 – ۱۳۵۶محمد، 
 ۵۵ر۷الف/ RC ۶۸۳ /۵ هاي رسيدن به تفسير نوار قلب روش

۱۳۹۷ 



كتابخانه پزشكي  منابع فارسي تازه هاي  
 

 3صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

 

 پرستاري تالن مراقبتهاي ويژه اردن، ليندا دايان ۴۱۵۲۷
 

RT ۱۲۰ /م۴الف۴ ۱۳۹۷ 

کاتزونگ، برترام  ۴۱۵۲۹

 جي
 

۲۰۱۸ RM ۳۰۱/۲۸فارماکولوژي پايه و باليني کاتزونگ   /ک۲ف۲ 
۱۳۹۷ 

 ۲۰۱۹مباني طب کودکان نلسون  دنت، کارن ج مارک ۴۱۵۷۲
 
 
 

RJ ۴۵ /ن۸الف۶۸ ۱۳۹۷ 

 ۱.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ مفاهيم پايه هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۲
۱۳۹۷ 

 ۲.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ مفاهيم بيوفيزيکي فرآيند پرستاري سالمندي هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۳
۱۳۹۷ 

 ۳.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ درد، الکتروليت، شوک و سرطان هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۴
۱۳۹۷ 

 ۵.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ ايمني، ايدز، آلرژي و روماتولوژي هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۵
۱۳۹۷ 

 ۶.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ گوارش هينکل، جنيس ال. ۴۱۵۸۶
۱۳۹۷ 

 ۷.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ بيماريهاي کليه و مجاري ادراري هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۷
۱۳۹۷ 

 ۸.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ توليد مثل، بيماريهاي تناسلي و پستان هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۸
۱۳۹۷ 

 ۹.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ هاي قلب و عروق بيماري هينکل، جنيس ال ۴۱۵۸۹
۱۳۹۷ 

 ۱۰.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ تنفس و تبادالت گازي هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۰
۱۳۹۷ 

 ۱۱.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ بيماريهاي خون هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۱
۱۳۹۷ 

 ۱۲.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ دد و اختالالت متابوليکيکبد، غ هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۲
۱۳۹۷ 

 ۱۳.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ اتاق عمل هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۳
۱۳۹۷ 

 ۱۴.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ ادراکي( -بيماريهاي اعصاب )شناخت  هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۴
۱۳۹۷ 

 ۱۵.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ هاي پوست و سوختگي بيماري هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۵
۱۳۹۷ 

 ۱۶.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ بيماريهاي چشم و گوش هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۶
۱۳۹۷ 

 ۱۷.ج ۴۲د۵۶الف/ RT ۴۱ بيماريهاي عفوني، اورژانس و باليا هينکل، جنيس ال ۴۱۵۹۷
۱۳۹۷ 

آقامير، محمدکاظم،  ۴۱۶۱۳

۱۳۴۰ -گردآورنده ، 

 تومور کليه
 
 

RC ۲۸۰ /ک۸آ۷ ۱۳۹۷ 

 ۶ ۱۳۹۶الف۸گ/ RM ۱۷۲هاي آزمايشگاهي در بانک خون:  اصول و روشاله،  افشان، حبيب گل ۴۱۶۱۵



كتابخانه پزشكي  منابع فارسي تازه هاي  
 

 4صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

۱۳۳۵ - ايمونوهماتولوژي 
 

 خالصه جامع  دروس پرستاري - ۱۳۶۴ثنايي، ندا،  ۴۱۶۱۸
 

RT ۵۱ /ث۹خ۸ ۱۳۹۷ 

مهدوي شهري،  ۴۱۶۱۹

 – ۱۳۶۲مسلم، 
 

ويي پرستاران: با تصحيح و مطابقت با دستنامه دار

 داروهاي ژنريک ايران به انضمام گياهان دارويي

RM ۳۰۱/۱۲  /م۸۷د۵ 
۱۳۹۷ 

 خالصه اصول ژنتيک پزشکي امري پني، پيتر دي ترن ۴۱۶۲۳
 
 

RB ۱۵۵ /ت۴الف۶۰۱۸ 
۱۳۹۷ 

فرسون، ريچارد  مک ۴۱۶۲۵

 ا

RB ۳۸/۲ آزمايشگاه باليني  /آ۴م۷ ۱۳۹۷ 

 هاي دارويي راهنماي جامع داروشناسي نسخه  ۴۱۶۳۴
 

RS ۹۲ /ر۲۹ ۱۳۹۷ 

چاوشي، سيدمحسن،  ۴۱۶۴۹

۱۳۵۰ – 
 

RC ۸۶/۷ بيمارستاني آشنايي با ساختار و مقررات اورژانس پيش  /چ۲آ۵ ۱۳۹۷ 

 هاي قبل از لقاح و دوران بارداري نکات کليدي در مراقبت  ۴۱۶۵۶
 
 

RG ۵۲۵ /ن۸۲ ۱۳۹۷ 

براون، ترنس  ۴۱۶۶۲

      - ۱۹۵۳اوستين، 

 م
 

 ۸۷ ۱۳۹۷ژ۳۶ب/ ۴ QH ۴۴۷ژنوم 

پاگانا، کتلين دسکا،  ۴۱۶۶۹

۱۹۵۲ -     م 
 

RB ۳۸/۲ هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا کتاب جامع تست  /پ۲ک۲۳ ۱۳۹۷ 

مفاهيم، فرآيندها و ) ۲۰۱۸اصول پرستاري کوزير  برمن، اودري ۴۱۷۶۷

 ت(تمرينا
 

RT ۴۱ /ک۹ب۹۴ ۱۳۹۷ 

 هاي ويژه فينک ترجمه کامل فصول منتخب مراقبت  ۴۱۸۳۷
 ۲۰۱۷( : فصول منتخب شده جهت آزمون بورد و فوق

 تخصص بيهوشي همراه با فيلمهاي ضميمه کتاب فينک(
 

RC ۸۶/۷  /ت۳۵ ۱۳۹۷ 

زاده، شاپور،  گزين ۴۱۹۰۵

۱۳۴۸- 
 

 ۹ ۱۳۹۷ب۴گ/ RM ۲۶۲ بيماريهاي شايع و داروهاي موثر بر آنها

 فارماکولوژي  ۴۱۹۵۵
 

RM ۳۰۰ /ف۲۴ ۱۳۹۷ 

 پاتولوژي  ۴۱۹۵۷
 

RB ۱۱۱ /پ۲۳ ۱۳۹۷ 

 هاي باليني پرستاري ليست مهارت چک  ۴۱۹۷۲
 

RT ۸۵/۵  /چ۸ ۱۳۹۷ 

نگهدار، فريدون،  ۴۲۰۴۴

۱۳۲۸ - 

 آناتومي دستگاههاي بدن
 
 

QM ۲۳/۲  /ن۸آ۸ ۱۳۹۷ 
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 5صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

چگيني، حميدرضا،  ۴۲۰۴۷

۱۳۴۴ - 

کتاب جامع سواالت نوروآناتومي: قابل استفاده دانشجويان 

 علوم پايه و باليني پزشکي و دندانپزشکي...
 

QM ۴۵۱ /چ۸ک۲ ۱۳۹۷ 

چگيني، حميدرضا،  ۴۲۰۴۸

۱۳۴۴ - 

 کتاب جامع سواالت آناتومي تنه )توراکس، ابدومن و لگن(
 
 

QM ۲۳/۲  /چ۸ک۲ ۱۳۹۷ 

چگيني، حميدرضا،  ۴۲۰۴۹

۱۳۴۴ - 

 -کتاب جامع سواالت آناتومي اندام: سيستم عضالني 

 اسکلتي ...
 
 

QM ۲۳/۲  /چ۸۶ک۲ ۱۳۹۷ 

دارابي، شهرام،  ۴۲۰۵۱

۱۳۶۱ - 

آناتومي عمومي براي دانشجويان پيراپزشکي، پرستاري، 

 مامايي و بهداشت
 

QM ۲۳/۲  /د۲آ۸ ۱۳۹۷ 

 راهنماي کاربردي داروهاي تزريقي و محاسبات دارويي  ۴۲۰۵۳
 

RM ۱۷۰ /ر۲۹ ۱۳۹۷ 

بهرامي، هادي،  ۴۲۰۵۴

۱۳۶۶ – 
 

RM ۳۰۱/۱۲ راهنماي کامل داروهاي ترالي اورژانس  /ب۹۴ر۲ 
۱۳۹۷ 

 داروشناسي مباني کاربردي روان  ۴۲۰۵۵
 

RM ۳۱۵ /م۲ ۱۳۹۷ 

هاي مادرزادي بر اساس سرفصل  ارينوزادان و ناهنج  ۴۲۰۵۷

ريزي واحد درسي  مصوب دروس شوراي عالي برنامه

 دانشجويان کارشناسي مامايي
 

QM ۶۹۱ /ن۹ ۱۳۹۷ 

محمدزاده،  علي ۴۲۰۵۸

 - ۱۳۴۵خليل، 

 هاي ويژه در سوختگي استانداردها و مراقبت
 
 

RD ۹۶/۴  /ع۸الف۵ ۱۳۹۷ 

روان مفرد،  نيک ۴۲۰۶۱

 – ۱۳۴۳مالحت، 
 

Iـ  CCUاصول مراقبتهاي ويژه در  CU و دياليز RT ۱۲۰ /م۴ن۹ ۱۳۹۷ 

 سادلر، تامس دبليو ۴۲۰۶۲
 

 ۹۳ ۱۳۹۷ر۲ل/ ۲۰۱۹ QM ۶۰۱شناسي پزشکي النگمن  جنين

 هارمز، راجر دبليو ۴۲۰۶۳
 

 ۲ ۱۳۹۷ر۲۳ه/ RG ۵۲۵ راهنماي هفته به هفته بارداري

اکبرزاده پاشا،  ۴۲۰۶۷

 – ۱۳۴۰له، ا حجت
 

ORDER  اورژانس RC ۸۶/۷  /الف۶۳الف۸ 
۱۳۹۷ 

اکبرزاده پاشا، حجت  ۴۲۰۶۸

 -۱۳۴۰اله، 

ORDER بيماريهاي داخلي RC ۴۶ /الف۷ب۹ ۱۳۹۷ 

 بارداري و زايمان ويليامز ويراست بيست و پنج  ۴۲۰۷۰
 

RG ۵۲۴ /و۹آ۲۶ ۱۳۹۷ 

مز ويراست بيست و مروري بر بارداري و زايمان ويليا  ۴۲۰۷۱

 پنج: خالصه ويليامز سه جلدي گلبان
 

RG ۵۲۴ /و۹آ۲۳ ۱۳۹۷ 

پاردو، مانوئل،  ۴۲۰۷۲

۱۹۶۵ -      م 
 ۶ ۱۳۹۷الف۵۲الف/ ۲۰۱۸ RD ۸۱اصول بيهوشي ميلر 
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 6صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

 

کاتزونگ، برترام  ۴۲۰۷۷

 جي
 

۲۰۱۹ RM ۳۰۱/۱۳هاي فارماکولوژي  مرور و آزمون  /ک۲ف۲ 
۱۳۹۷ 

 ۲۰۱۸فيزيولوژي برن ولوي  کپن، بروس ام ۴۲۰۷۹
 

QP ۳۴/۵  /ف۹۲۶ ۱۳۹۷ 

اليسن، اي.  ۴۲۰۸۰

      - ۱۹۵۰کريستوفر، 

 م

 اطلس جراحي زولينجر
 
 
 

RD ۴۱ /ز۲الف۶۳ ۱۳۹۷ 

 ها درسنامه ارتوپدي و شکستگي  ۴۲۰۸۲
 

RD ۷۳۱ /الف۶د۴ ۱۳۹۷ 

مردانه، جالل،  ۴۲۰۸۴

۱۳۵۸ - 

شناسي پزشکي عمومي و اختصاصي:  خالصه باکتري

 مروري سريع و جامع بر منابع...
 

QR ۴۶ /م۴۵خ۸ ۱۳۹۷ 

 ضروريات نوروآناتومي پزشکي  ۴۲۰۸۵
 

QM ۴۵۱ /ض۴۹ ۱۳۹۷ 

هاي پرستاري در منزل بر اساس سرفصل آموزشي  مراقبت  ۴۲۱۱۷

 ريزي علوم پزشکي شوراي عالي برنامه
 

RT ۱۲۰ /م۴۲ ۱۳۹۷ 

هاي جراحي اتاق عمل: شامل  الگوريتم جامع تکنولوژي  ۴۲۱۲۲

نکات کليدي به صورت نمودار برگرفته از کتاب بري و 

 کهن
 

RD ۳۲/۳  /الف۷ ۱۳۹۷ 

 هاي سوختگي اورژانس  ۴۲۱۳۳
 

RD ۹۶/۴  /الف۸ ۱۳۹۷ 

 نوروآناتومي انساني )پايه و انساني( بهوييان، پريتها اس ۴۲۱۳۹
 

QM ۴۵۱ /س۹ن۹ ۱۳۹۷ 

ورعي، شکوه،  ۴۲۱۴۲

۱۳۴۳ - 

 ۴ ۱۳۹۷ب۶ب/ RT ۴۸ بررسي و معاينات باليني براي پرستاران

 هاي پوست: تشخيص و درمان بيماري  ۴۲۱۴۴
 

RL ۷۴ /ب۹۳ ۱۳۹۷ 

 ۱۳۴۹ساداتي، ليال،  ۴۲۱۴۷

- 

 ۹ ۱۳۹۷ر۱۷س/ RD ۶۳ رهبري و مديريت در اتاق عمل

 ۲۰۱۸ي هاريسون هاي روماتولوژ بيماري  ۴۲۱۴۹
 

RC ۹۲۷ /ب۹۵ ۱۳۹۷ 

 ۲۰۱۸شناسي پايه جان کوئيرا  بافت مشر، آنتوني ال ۴۲۱۵۰
 

QL ۸۰۷ /ج۲ب۲ ۱۳۹۷ 

 ۲۰۱۸هاي غدد و متابوليسم  بيماري  ۴۲۱۵۲
 

RC ۶۴۸ /ب۹۳ ۱۳۹۷ 

 ۲۰۱۸هاي گوارش هاريسون  بيماري  ۴۲۱۵۳
 

RC ۸۰۱ /ب۹۵ ۱۳۹۷ 

بندي کنگره رده انعنو پديدآور رکورد  

گودرزي، امين،  ۴۱۹۶۰

۱۳۷۵- 

   ۹۸ويرايش ۱سيب سبز آناتومي
 

R ۸۳۴/۵  /س۹۲ ج.۱ 
۱۳۹۸ 



كتابخانه پزشكي  منابع فارسي تازه هاي  
 

 7صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

  

۹۸ R ۸۳۴/۵ويرايش  ۲سيب سبز آناتومي گودرزي، امين ۴۱۹۶۱  /س۹۲ ج.۲ 
۱۳۹۸  
 

۹۸ R ۸۳۴/۵ويرايش  ۱سيب سبز فيزيولوژي  ناصح مژدهي، امين ۴۱۹۶۲  س۹۲ ج.۳ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵ويرايش  ۲سيب سبز فيزيولوژي  ناصح مژدهي، امين ۴۱۹۶۳  /س۹۲ ج.۴ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز بيوشيمي ويرايش  ناصح مژدهي، امين ۴۱۹۶۴  /س۹۲ ج.۵ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز زبان انگليسي ويرايش  دري، آرش ۴۱۹۶۵  /س۹۲ ج.۶ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز بهداشت و اپيدميولوژي ويرايش  ني، سروشسلطا ۴۱۹۶۶  /س۹۲ ج.۷ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز بافت شناسي ويرايش  شفيق، شهاب الدين ۴۱۹۶۷  /س۹۲ ج.۸ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز انگل شناسي ويرايش  ناصح مژدهي، امين ۴۱۹۶۸  /س۹۲ ج.۹ 
۱۳۹۸ 

ي، پانته بزرگ ساوج ۴۱۹۶۹

 آ

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز ميکروب شناسي ويرايش   /س۹۲ ج.۱۰ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز جنين شناسي ويرايش  موسوي، فاطمه ۴۱۹۷۰  /س۹۲ ج.۱۱ 
۱۳۹۸ 
 

۹۸ R ۸۳۴/۵سيب سبز معارف و انقالب اسالمي ويرايش  ناصح مژدهي، امين ۴۱۹۷۱  /س۹۲ ج.۱۲ 
۱۳۹۸ 
 

نکو، ويکتور يروش ۴۲۰۷۳

 پي

شناسي پزشکي ديفيوره: برگرفته از کتاب  اطلس جامع بافت

 کوئيرا شناسي ديفيوره، نتر و جان اطلس بافت

QM ۵۵۷ /ي۴ب۲ ۱۳۹۸ 
 
 

ضيايي اردستاني،  ۴۲۰۷۴

، - ۱۳۵۳مهسا، 

 گردآورنده ، مترجم

: با مروري بر سواالت ۲۰۱۸شناسي آکرمن  مباني آسيب

شناسي )دستگاه تناسلي مذکر،  ه آسيبارتقاء و بورد رشت

 غده آدرنال(

RD ۵۷ /ض۹م۲ ۱۳۹۸ 
 
 
 
 



كتابخانه پزشكي  منابع فارسي تازه هاي  
 

 8صفحه: 
aaaa 

 بندي کنگره رده عنوان پديدآور رکورد

پورشعبان، مهسا،  ۴۲۰۷۶

۱۳۶۳ - 

 ۲ ۱۳۹۸و۹پ/ RT ۲۱ واژگان، تعاريف و اصطالحات اختصاصي پرستاري
 
 
 
 

زاده، زهرا،  قاسم ۴۲۰۸۳

۱۳۶۷ - 

uniخالصه فيزيولوژي پزشکي  que  مروري سريع و :

هاي کارشناسي ارشد و  نابع به همراه آزمونجامع بر م

 دکتري
 

QP ۳۴/۵  /ق۲خ۸ ۱۳۹۸ 

 روز ۷در  EKGتنها کتاب  تالر، مالکوم اس ۴۲۱۱۶
 
 

RC ۶۸۳/۵  /الف۷ت۲ 
۱۳۹۸ 

ساکاگوچي،  رونالد  ۴۲۱۲۷

 ال

 ۲۰۱۹مواد دنداني ترميمي کريگ 
 
 

RK ۶۵۲/۵  /ک۴خ۹۵ 
۱۳۹۸ 

ه قابل استفاده براي تمامي دانشجويان و اصول و فنون بخي  ۴۲۱۳۱

هاي  پرسنل اتاق عمل، پزشکي، پرستاري، مامايي، فوريت

 پزشکي
 
 

RD ۷۳ /ب۳۳الف۶ ۱۳۹۸ 

خادمي، فاطمه  ۴۲۱۳۲

 -۱۳۷۳السادات، 
 

RM ۳۰۱/۱۴ تنها کتاب فارماکولوژي که نياز داريد: به روش الگوريتمي  /خ۲ت۹ 
۱۳۹۸ 

 ۲۰۱۸ترجمه کامل جراحي الرنس  اف الرنس، پيتر ۴۲۱۴۵
 

RD ۳۱ /ل۲ت۴ ۱۳۹۸ 

 ۲۰۱۸هاي خون هاريسون  بيماري  ۴۲۱۴۸
 
 

RC ۶۳۳ /ب۹۴ ۱۳۹۸ 

 ۹۳ ۱۳۹۸ب/ ۲۰۱۸ RC ۶۳۳هاي انکولوژي  بيماري  ۴۲۱۵۱

 




