
  تازه های کتابهای فارسی کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد
 17/5/95تاریخ:  

aaaa 

 1صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پدیدآور  -عنوان  بندی کنگرهرده رکورد

1  QP۳۶۳/۵/ ۸س۹س 
۱۳۹۲ 

]تائو سون[؛ مترجمين  /های بنيادی عصبی و کاربردهای بالينی همراه با اطلس رنگیسلول
 .۱۳۹۲پژوه، تهران: انسان : رويان -محمدتقي جغتايي... ]و ديگران[..

  
2  RB۱۲۷/ نويسنده  /های سالم و کارآمد طب سوزنی در تسکين دردزنی درمان درد: : روشطب سو ۱۳۹۱ ۲ط۲چ

 . ۱۳۹۱تهران: رهي،  -لئون چايتو؛ مترجمان جهانگير ارفع، هما خاتمي..
 

3  RM۲۱۶/ تاليف: زهرا تذکري، مريم زارع،  /تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری بر اساس کتاب دودک... ۱۳۹۴ ۷۷ت
 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر،  -وثوقي، علي طريقت اسفنحاني.مريم نمادي 

 
4  QM۶۰۱/ شناسی: : علوم پایه و دندانپزشکی، کارشناسی ارشد تشریح، بانک آزمون تحليلی جنين ۱۳۹۳ ۲ب۲۶م

تاليف جمال مجيدپور، فاطيما رضايي، سردار مرادي؛ با مقدمه و زيرنظر  /مامایی و مهندسی بافت
 . ۱۳۹۳نگر، تهران: جامعه -دين..منصوره موح

 
5  RS۱۶۴/ ۴ف۷۱۵الف 

۱۳۹۱ 

اله حجت /فرهنگ جامع کلينيکی داروهای گياهی )ایران، هندوچين، اروپا و آمریکا( ...
 . ۱۳۹۱نشر، تهران: پاشا : گلبان -پاشا.اکبرزاده

 
6  RG۵۲۴/ ترجمه: بهرام قاضي  /الصه ویليامز سه جلدی گلبان(مروری بر بارداری و زایمان ویليامز )خ ۱۳۹۴ ۲۳آ۹و

تهران:  -.۲۴ويراست  -جهاني، روشنک قطبي؛ ويرايش: شهرزاد انصاري؛ نظارت: ملک منصور اقصي.
 . ۱۳۹۴گلبان نشر : قاضي جهاني، 

 
7  QM۶۰۱/ نشر : تهران ؛ تبريز: گلبان -[.۲]ويراست -راد، ليال روشنگر.تاليف جعفر سليماني /شناسی پزشکیجنين ۱۳۹۰ ۹ج۸۴س

 . ۱۳۹۰قاضي جهاني، 
 

8 
  RG۱۰۱/ بيماریهای زنان و ناباروری بر اساس سرفصل درس بيماریهای زنان و ناباروری رشته  ۱۳۹۲ ۹ب۶ن

 . ۱۳۹۲نشر : قاضي جهاني، تهران: گلبان -تاليف سيما نظرپور. /مامایی
 

9  RG۱۰۱/ گردآوري و ترجمه بهرام  /(2۰12-آزمون نواک )برگرفته از نواک دو جلدی گلبانکتاب  ۱۳۹۲ ۲ک۲ق
 .۱۳۹۲جهاني، نشر : قاضيتهران: گلبان -منصور اقصي..جهاني،روشنک قطبي؛ نظارت ملکقاضي

  
1۰  QH۵۸۷/ تهران:  -مرزبان. مولف مهرداد بختياري،محمدتقي جغتايي،محسن /معرفی و کاربرد سلولهای بنيادی ۱۳۹۰ ۶م۳ب

 . ۱۳۹۰انسان، 
 

11  RB۴۰/ ويليام ج. مارشال؛ مترجمين: حسين منتخب يگانه، کسري قناعت، ميالد داورپناه،  /شيمی بالينی مارشال ۱۳۹۳ ۹ش۲م
 .۱۳۹۳تهران: رويان پژوه،  -فاطمه نوروزي، عباس خنکدار طارسي؛ ويراستار: عباس خنکدار طارسي.

  
12  RM۲۱۶/ گردآوري و تاليف: سهيل عباسي، فهيمه  /تغذیه )مروری سریع و جامع برمنابع ارشد تغذیه( ۱۳۹۴ ۷ت۲ع

 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر،  -مرتمي.
 

13  RC۷۳۲/ ترجمه و گردآوري محمد فرهادي، فرزاد ايزدي، هادي  /اطلس کاربردی مراقبت مجرای تنفسی ۱۳۹۱ ۶الف۴ف
زاده قنبري ؛ ]به سفارش[ مرکز تحقيقات گوش و گلو و بيني و سر و گردن دانشگاه قنبري؛ ويراستار آ

 . ۱۳۹۱تهران: رويان پژوه،  -علوم پزشکي ايران..
 

14  RC۸۶/۷/ تهران:  -جناب...]و ديگران[.نويسندگان وحيد حسيني /های پزشکیهای پایه در فوریتحمایت ۱۳۹۴ ۸ح
 . ۱۳۹۴رويان پژوه، 
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15  RC۷۸/۷/ مبانی تصویربرداری تشدید مغناطيسی  ۱۳۹۲ ۶۲۳تMRI/ ج. برادلي، اچ. هاشمي،  ويلياممولفين ري
 .۱۳۹۲پژوه، تهران: رويان -[.۲]ويراست  -ج. ليسانتي؛ ترجمه محمدعلي عقابيان..کريستوفرويليام

  
16  RC۷۸/۵/ يف و ترجمه: سجاد پشوتن شايسته، اسحق شيري، وهاب تال /ایفيزیک و تجهيزات پزشکی هسته ۱۳۹۳ ۹ف۵پ

 . ۱۳۹۳تهران: رويان پژوه،  -دهلقي.
 

17  RM۲۱۶/ مولفين: کاترين راس ...]و ديگران[؛ مترجمين: مصطفي نوروزي...]و ديگران[. /تغذیـه اساسی مـدرن ۱۳۹۳ ۷۴۹ت- 
 .۱۳۹۳تهران: رويان پژوه، 

  
18  QP۳۶۳/۲/ نويسندگان آلکسي ورخراتسکي، آرتور بات؛ مترجمين محمدتقي جغتايي، حسين  /نوروبيولوژی گليا ۱۳۸۹ ۹ن۴و

 . ۱۳۸۹تهران: انسان : رويان پژوه،  -مصطفوي..
 

19  RT۵۱/ های پزشکی، پرستاری و کتاب جامع پرستاری داخلی و جراحی قابل استفاده برای گروه ۱۳۹۲ ۲ک۳۳م
نگر، تهران: جامعه -مفرد..روانحمودي، سميه طالبي؛ زيرنظر مالحت نيکتاليف مهدي م /اتاق عمل

۱۳۹۲ . 
 

2۰  RJ۲۵۳/۵/ کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه ی نوزدان  ۱۳۹۴ ۹۴کNICU/ .ترجمه: مليحه کديور- 
 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر، 

 
21  QM۲۳/۲/ ۲ب۷الف 

۱۳۹۴ 

تاليف و  /کيکی آناتومی ) با پاسخنامه کامال تشریحی (بانک آزمون تحليلی و تف
 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر،  -گردآوري:حميد اکرامي.

 
22  RM۳۰۱/۱۴/ ي منيژه متوليان ...]و تاليف ريچارداي. هاروي ...]و ديگران[؛ ترجمه /فارماکولوژی مصور ليپينکات ۱۳۹۲ ۲ف

 .۱۳۹۲تهران: جامعه نگر،  -ديگران[..
  

23  RT۴۱/ سري، اکرم پرنده، نصير امانت.قلعهمجتبي قنبري /های کليدی پرستاری داخلی جراحیآزمون ۱۳۹۴ ۴آ۸ق- 
 .۱۳۹۴تهران: جامعه نگر، 

  
24  RJ۴۵/ ويرايش و نظارت علمي: نسترن خسروي؛ مترجمين: حسين فرشاد  /2۰16بيماریهای نوزادان نلسون  ۱۳۹۴ ۹ب۸ن

 .۱۳۹۴تهران: آرتين طب،  -.۲۰ويراست  -ران غالمي.مقدم، پو
  

25  R۸۳۴/۵/ درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی مير: : آزمونهای طبقه بندی شده همراه  ۱۳۹۴ ۴د۸۷م
ويراست  -گردآوري و تنظيم: منصور ميرزايي، سعيد رضا مشقفي، وحيد خاني. /با پاسخ تشریحی

 . ۱۳۹۴ب مير، تهران: کتا -.۹
 

26  R۹۰۵/ ترجمه و تدوين: حسين محمدي، فرهاد گلفام؛ زير نظر: صولت  /راهنمای کاربردی مانيتورینگ فردی ۱۳۹۴ ۲ر۷گ
 . ۱۳۹۳تهران: نشر بهشت،  -ثناء.

 
27  RD۳۱/ مقدمه اي از: محمدرضا  ترجمه هادي احمدي آملي...]و ديگران[؛ با /2۰15اصول جراحی شوارتز     ۱۳۹۴ ۶الف۹ش

 . ۱۳۹۴ -   ۱۳۹۳تهران: آرتين طب،  -.۲۰ويراست  -ظفرقندي.
 
 

28  RC۷۸/۴/ دبليو النگ، باربارا.ج اسميت[؛ دي فرانک، بروس]يوجين /های تصویربرداریاطلس مریل روش ۱۳۹۱ ۹ر۴ف
 .- ۱۳۹۱تهران: انديشه رفيع،  -باغ، وحيد چنگيزي..قرهمترجمين الهه جزايري

  
فرهنگ اختصارات پزشکی بيلر همراه با اختصارات کتاب های مدیکال ابریوشن ، هندبوک  ۱۳۹۳ ۴الف /R ۱۲۳ م 29

/ ترجمه محمدطاهر رجبي،  /[Book.. ] 2۰14جراحی برونر ومدیکال ترمينولوژی  -داخلی
 . ۱۳۹۳فيع، تهران: انديشه ر -.۴ويراست -فيروزآبادي..محمدباقر رجبي، محمد آيتي
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3۰  RG۹۵۱/ ليفر؛ ترجمه مهناز شوقي، مهناز  /درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ليفر ... ۱۳۹۳ ۴د۹ل

 . ۱۳۹۳نگر، تهران: سالمي : جامعه -.۱۱ويراست  -سنجري..
 

31  QM۲۳/۲/ ضا شيرازي، ابراهيم اسفندياري، حسين ترجمه: ر /آناتومی انسان با رویکرد بالينی چوراسيا ۱۳۹۴ ۸آ۲گ
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -طاهري.

 
32  RC۱۱۹/ ۱۳۹۱تهران: خسروي،  -[.۸]ويراست  -تاليف فريدون ارفع. /شناسی پزشکیکرم ۱۳۹۱ ۴ک۴الف . 

 
33  RC۱۱۴/۵/ ن مغانلو؛ مولفين: احسان مغانلو، مديريت تدوين: احسا /ویروس شناسی جامع پزشکی چهاراستاد ۱۳۹۴ ۹و۶م

 .۱۳۹۴تهران: کتاب مير،  -سجاد کرم پور؛ زير نظر: شهرام تيموريان.
  

34  QP۳۴/۵/ ۹۲ف۲گ 

۱۳۹۴ 

جان.اي هال؛ با مقدمه و تحت نظارت سيدعلي  /2۰16فيزیولوژی پزشکی گایتون و هال 
تهران: انديشه رفيع،  -امران قاسمي..زاده،کروحاني ؛ ترجمه حوري سپهري،علي راستگارفرجحائري
۱۳۹۴ – 

 . 
35  RG۱۰۱/ مولفين مارگارت ريس...]و  /تشخيص و درمان بيماریهای زنان بر اساس مدل حل مسئله ۱۳۹۳ ۵۴ت

اصفهان: کنکاش،  -مهر..مهر...]و ديگران[ ؛ ويراستار مهشيد معينيديگران[؛ مترجمين مهشيد معيني
۱۳۹۳ . 

 
36  QP۳۴/۵/ ۹۲۰۱ف۲گ 

۱۳۹۴ 

تاليف جان اي. هال؛  با مقدمه و زيرنظر سيدعلي  /2۰16خالصه فيزیولوژی پزشکی گایتون/ هال 
تهران: انديشه  -زاده، کامران قاسمي..روحاني ؛ ترجمه و تلخيص حوري سپهري، علي راستگارفرجحائري
 . ۱۳۹۴رفيع، 

 
37  QP۴۱۵/ ۶۰۱الف۹ل 

۱۳۹۳ 

 . ۱۳۹۳تهران: کتاب مير،  -اهلل محسني، زهرا عرب.گردآوري روح /ی لنينجرچکيده بيوشيم
 

38  R۸۵۹/۷/ فناوری اطالعات در علوم پزشکی )آشنایی با سيستم های اطالع رسانی پزشکی ( ۱۳۹۴ ۸ف۲س.- 
 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر،  -[.۲]ويراست 

 
39  QH۵۸۱/۲/ ۸س۷م 

۱۳۹۳ 

 -[.۲]ويراست  -شفارودي.زادهتاليف مجيد ملک /شناسی عمومی انسانیفتشناسی و باسلول
 . ۱۳۹۳سينا، تهران: انتشارات ابن

 
4۰  RG۵۲۴/ تهران: انديشه  -تاليف: زيبا تقي زاده...]و ديگران[. /مهارت های عملی مامایی در بخش زایمان ۱۳۹۴ ۹۲م

 .۱۳۹۴رفيع، 
 
 
 
  

41  RT۴۱/ اصول عملکرد پرستار سيار در اتاق عمل: مطابق با سر فصل دروس کارشناسی اتاق  ۹۳۱۳ ۶الف۹ر
 . ۱۳۹۳تهران: انديشه رفيع،  -مولفين: مصطفي روشن زاده،سميه محمدي،عاليه بهروزي فر. /عمل

 
42  RJ۴۸۲/ ۸۰۱۲ن۹ر 

۱۳۹۴ 

] رابرت  /کودکان به انضمام سواالت بورد و ارتقاء 2۰16های روماتولوژی نلسون بيماری
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -کليگمن... و ديگران[؛ ترجمه پيمان صادقي..

 
43  RJ۳۸۵/ ويراستاران رابرت ام کليگمن...] و ديگران[[؛ با  /2۰16های ایمونولوژی و آلرژی نلسون بيماری ۱۳۹۴ ۸۷ب۸ن [

 -کالمرزي..جمه مرضيه توکل، رسول نصيريگزلو ؛ ترمقدمه و تحت نظارت مسعود موحدي، محمد قره
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -]ويراست؟[.
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44  RJ۳۹۹/ به انضمام سواالت بورد و 2۰16های آب و الکتروليت، کليه و اورولوژی نلسون بيماری ۱۳۹۴ ۹ب۲آ :
رت عباس مدني ؛ ترجمه ام. کليگمن ... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت نظامولف ]رابرت /ارتقا کودکان
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -بهناز بازرگاني..

 
45  RJ۴۷/۳/ به انضمام سواالت بورد و ارتقا کودکان)مبحث  2۰16های متابوليک نلسون بيماری ۱۳۹۴ ۹۷ب

رين ام. کليگمن...]و ديگران[؛ با مقدمه و تحت نظارت طليعه زمان ؛ ترجمه شيمولف رابرت /متابوليک(
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -معارفيان..

 
46  RJ۴۵/ سواالت ارتقاء و بورد کودکان  2۰16بيماریهای گوارش/ کبد / پانکراس نلسون  ۱۳۹۴ ۹۴ب۸ن

 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -]رابرت کليگمن... ]و ديگران[[؛ ترجمه نوشين سجادي.. /)گوارش(
 

47  RJ۴۱۸/ رابرت کليگمن... ]و  /: :سواالت ارتقاء و بورد کودکان)غدد(2۰16بيماریهای غدد نلسون  ۱۳۹۴ ۹۵ب[
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -ديگران[[؛ ترجمه فروغ صاکي..

 
48  RJ۴۵/ به انضمام سواالت بورد و ارتقا کودکان)نوزادان(...2۰16های نوزادان نلسون بيماری ۱۳۹۴ ۹ب۸ن :/ 

اکبر واليتي ؛ ترجمه الهه ران رابرت ام کليگمن...] و ديگران[[؛ با مقدمه و تحت نظارت علي]ويراستا
 .۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -نوروزي..

  
49  RC۹۲۷/ ويراستاران دنيس.ال کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و  /2۰15های روماتولوژی هاریسون بيماری ۱۳۹۴ ۹۵ب[

 -آهنگر..القي ؛ ترجمه فرزانه محمدي، محدثه اردستاني ؛ ويراستار اميد قاروييتحت نظارت معصومه اخ
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع، 

 
5۰  RC۹۰۲/ ويراستاران دنيس.ال کاسپر...]و ديگران[؛  /2۰15های کليه و مجاری ادرار هاریسون بيماری ۱۳۹۴ ۹۷ب[

 .۱۳۹۴ران: انديشه رفيع، ته -ترجمه نسرين نوري ؛ ويراستار امير نصيري..
  

51  RC۸۴۵/ مولف دن لونگو...]و ديگران[؛ با مقدمه و تحت  /2۰15های کبد و پانکراس هاریسون بيماری ۱۳۹۴ ۹۵ب
تهران:  -درياني ؛ ترجمه عليرضا زادمهر...]و ديگران[ ؛ ويراستار محمد طاهر..نظارت ناصر ابراهيمي

 . ۱۳۹۴انديشه رفيع، 
 

52  RC۸۰۱/ مولف دن لونگو... ] و ديگران[؛ ترجمه حميده کريمي، شقايق  /2۰15های گوارش هاریسون بيماری ۱۳۹۴ ۹۵ب
تهران:  -درياني ؛ ويراستار محمد طاهر..خباز، عليرضا زادمهر ؛ با مقدمه و تحت نظارت ناصر ابراهيمي

 . ۱۳۹۴انديشه رفيع، 
 
 
 

53  RC۷۳۱/ مولف دن لونگو...]و ديگران[؛ ترجمه مريم ملکوتي ؛ ويراستار  /2۰15ی ریه هاریسون هابيماری ۱۳۹۴ ۹۵ب
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -زاده..حسين کاظم

 
54  RC۶۴۸/ مولف دن لونگو...]و ديگران[؛ با مقدمه و تحت  /2۰15های غدد و متابوليسم هاریسون بيماری ۱۳۹۴ ۹۳ب

تهران:  -ترجمه انسيه کتابچي، مرتضي يقيني ؛ ويراستار شاهين بشارتي.. نظارت منوچهر نخجواني ؛
 . ۱۳۹۴انديشه رفيع، 

 
55  RG۵۵۹/ مولفين زهرا عبداللهي... ]و ديگران[؛ ]براي[ وزارت  /راهنمای جامع  تغذیه مادران باردار و شيرده ۱۳۹۲ ۱۷ر

قم: انديشه ماندگار،  -ود تغذيه جامعه..بهداشت درمان و آموزش پزشکي، معاونت بهداشت، دفتر بهب
۱۳۹۲ . 

 
56  RA۶۵۱/ نائيني ؛ ]براي[ دانشگاه علوم لئون گورديس؛ برگردان حسين صباغيان،کورش هالکويي /اپيدميولوژی ۱۳۹۳ ۲الف۹گ

 . ۱۳۹۳رشت: گپ،  -پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران..



  تازه های کتابهای فارسی کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد
 17/5/95تاریخ:  

aaaa 

 5صفحه: 
aaaa 

 
57  R۸۳۴/۵/ ج.۲ ۹ف۸۷م 

۱۳۹۱ 

تهران: آرامير  -[.۲]ويراست  -فر.تاليف منصور ميرزايي، مصطفي رضايي /درس و آزمون بافت شناسی
 .۱۳۹۱: کتاب مير، 

  
58  RC۶۳۳/ ويراستاران دنيس کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت  /2۰15های انکولوژی هاریسون بيماری ۱۳۹۵ ۹ب[

تهران: انديشه رفيع،  -ديزجي ؛ ترجمه آرزو پوراحمد..نظارت محمد واعظي ؛ ويراستار علمي سعيد رضوي
۱۳۹۵ . 

 
59  RC۶۳۳/ نظارت  ]دنيس کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت /2۰15های هماتولوژی هاریسون بيماری ۱۳۹۵ ۹۴ب

 . ۱۳۹۵تهران: انديشه رفيع،  -ديزجي ؛ ترجمه فائزه گليار..محمد واعظي ؛ ويراستار علمي سعيد رضوي
 

6۰  RC۶۳۳/ ويکتور هافبراند، پي.ا.اچ. ماس[؛ با مقدمه و تحت ] آلن /(2۰16ضروریات هماتولوژی )هافبراند  ۱۳۹۵ ۹خ۲ه
 . ۱۳۹۵تهران: انديشه رفيع،  -و ديگران[..نظارت احمد ملکي ؛ ترجمه علي ملکي... ] 

 
61  QD۲۵۱/۲/ ۹ش۲۶م 

۱۳۸۹ 

های ارائه شده از شيمی آلی و بيوشيمی برای دانشجویان اتاق عمل مطابق با سرفصل
 -سهي.مولفين جواد محمدنژاد، عليرضا نادري /طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 . ۱۳۸۹تهران: انديشه رفيع، 
 

62  RD۳۲/۳/ مشهد: دانشگاه علوم پزشکي  -تاليف:فاطمه اسدي،اعظم فاضل اصغرپور. /روش کار در اتاق عمل ۱۳۸۵ ۹ر۵الف
 . ۱۳۸۵مشهد، 

 
63  RD۵۹۳/ تکنولوژی جراحی اعصاب: بر اساس آخرین سر فصل واحد درسی جراحی اعصاب از  ۱۳۹۳ ۸ت۲س

تاليف: ليال ساداتي، احسان گلچيني؛  /ه اتاق عملسوی شورای عالی برنامه ریزی جهت رشت
 . ۱۳۹۳تهران: جامعه نگر،  -[.۲]ويراست  -ويراستار علمي مرضيه توکلي، علي برادران باقري.

 
64  RD۳۲/۳/ مولفين: مصطفي روشن زاده، سميه محمدي، عاليه  /اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل ۱۳۹۳ ۶الف۹ر

 . ۱۳۹۳تهران: انديشه رفيع،  -بهروزي فر.
 
 
 

65  RG۵۲۴/ ۶الف۸ش 
۱۳۹۲ 

اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل بر اساس آخرین سرفصل دروس مامایی: 
مولفين مهري شمسي، مريم کشاورز؛ با  /قابل استفاده برای کليه دانشجویان علوم پزشکی

 . ۱۳۹۲شه رفيع، تهران: اندي -طاهره ميرمواليي..مقدمه سيده
 

66  R۷۲۴/ ای در ای در اتاق عمل: براساس آخرین سرفصل واحد درسی اخالق حرفهاخالق حرفه ۱۳۹۴ ۳الف۱۴س
نويسندگان ليال ساداتي، احسان گلچيني،  /شده از سوی وزارت بهداشتاتاق عمل؛ معرفی

 .۱۳۹۴نگر، تهران: جامعه -دهقان.زينب نخبه
  

67  RA۹۷۱/ رامندي، تاليف برايان اسميت...]و ديگران[؛ ترجمه علي فصيحي /رهبری و مدیریت اتاق عمل ۱۳۹۴ ۹۲ر
 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر،  -آتاني..باهمکاري سپيده حسيني، مطهره ابراهيمي

 
68  RD۳۱/ رای آزمون های مختلف بدن : بجراحی به انضمام جراحی سيستم -ی داخلی درسنامه ۱۳۸۸ ۴د۱۵ر

تهران:  -مقدم.مولفان مصطفي راد ، حميده يزدي /کاردانی به کارشناسی اتاق عمل ، هوشبری
 . ۱۳۸۸جامعه نگر، 

 
69  RD۶۳/ مولفان رقيه  /روش کار در اطاق عمل )عمومی( بر طبق سرفصل دروس تعيين شده... ۱۳۸۸ ۹ر۴ز

 . ۱۳۸۸مي، تهران: جامعه نگر : سال -زردشت، فاطمه قارداشي.
 



  تازه های کتابهای فارسی کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد
 17/5/95تاریخ:  

aaaa 

 6صفحه: 
aaaa 

7۰  RD۹۱/ تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش  ۱۳۹۳ ۷ت۲س
 -.۲ويراست  -نويسندگان ليال ساداتي، احسان گلچيني، مهران نفر؛ زير نظر بيژن خراساني.. /و غدد ...

 .۱۳۹۳نگر، تهران: جامعه
  

71  RC۴۶/ ریزی رشته های داخلی طبق سرفصل دروس شورای عالی برنامهآشنایی با بيماری ۱۳۸۹ ۵آ۲ر
 . ۱۳۸۹نگر : سالمي، تهران: جامعه -مقدم.تاليف مصطفي راد، حميده يزدي /کارشناسی اتاق عمل

 
72  R۸۵۰/ روش تحقيق در اتاق عمل و علوم بهداشتی بر اساس سرفصل دروس شورای عالی  ۱۳۹۴ ۹ر۶ع

 /ریزی رشته کارشناسی اتاق عمل قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی...امهبرن
تهران:  -[.۲]ويراست  -مقدم.نويسندگان) به ترتيب حروف الفبا( عبدالقادر عصاررودي، حميده يزدي

 . ۱۳۹۴نگر، جامعه
 

73  RD۱۱۸/ سرفصل واحد درسی تکنولوژی تکنولوژی جراحی پالستيک و ترميمی براساس آخرین  ۱۳۹۴ ۸ت۲س
نويسندگان ليال ساداتي، احسان  /جراحی پالستيک و ترميمی از سوی وزارت بهداشت

 . ۱۳۹۴تهران: جامعه نگر،  -گلچيني، عليرضا بيرامي؛ ويراستار علمي حميدرضا مفرد.
74  RC۸۷۱/ گلچيني؛ زير نظر سيدحسن اينانلو، منصوره تدوين ليال ساداتي، احسان  /تکنولوژی جراحی ارولوژی ... ۱۳۹۳ ۸ت۲س

 . ۱۳۹۳نگر : سالمي، تهران: جامعه -راشدي..
 

75  RD۵۳۶/ تکنولوژی جراحی توراکس ، قلب و عروق بر اساس سرفصل واحد درسی تکنولوژی ... ۱۳۹۲ ۸ت۲س/ 
نگر، ن: جامعهتهرا -تاليف ليال ساداتي، احسان گلچيني؛ زيرنظر کاظم زرگري، محمدحسن ناصري..

۱۳۹۲ . 
 
 
 
 

77  RD۱۳۷/ تکنولوژی جراحی اطفال: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی اطفال از سوی  ۱۳۹۴ ۸ت
تهران: جامعه  -نويسندگان ليال ساداتي...]و ديگران[. /وزارت بهداشت جهت رشته اتاق عمل

 . ۱۳۹۴نگر، 
 

 ۶الف۲س /R ۱۲۳ م 78
۱۳۹۰ 

 /زشکی مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی اصطالحات پزشکی ...اصطالحات پ
 . ۱۳۹۰تهران: جامعه نگر،  -گردآوري و ترجمه ليال ساداتي، احسان گلچيني.

 
79  RD۳۱/ اصول کلی تکنولوژی جراحی مطابق با جدیدترین سرفصل دروس واحد درسی جراحی  ۱۳۸۸ ۶الف۲ق

nciple surgical General priعمومی و تخصصی...= 

technology/ .۱۳۸۸نگر، تهران: سالمي : جامعه -تاليف فاطمه قارداشي، رقيه زردشت . 
 

8۰  RD۷۳۱/ ۸ت۲۴س 
۱۳۹۳ 

 /تکنولوژی جراحی ارتوپدی براساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی ارتوپدی ...
تهران:  -.۲ويراست -مادالدين..نويسندگان ليال ساداتي، احسان گلچيني، سحر کرمي؛ زيرنظر محسن ع

 . ۱۳۹۳نگر، جامعه
 

81  RD۳۲/۳/ ال. فيپن، ]بتيان هاچيسون، مارک /"با پاسخ تشریحی"مجموعه سواالت پرستاری اتاق عمل  ۱۳۸۷ ۳م۲ه
 . ۱۳۸۷نگر، تهران: جامعه -امرايي..ام. پاپنير ولز[؛ ترجمه رستم جاللي، شهرام قاسميماريان

 
82  RD۳۲/۳/ تراش...]و ديگران[ ؛ تحت تاليف ماکسين گلدمن؛ مترجمين مهرنوش خوش /درسنامه جامع اتاق عمل ۱۳۹۲ ۲ر۸گ

 . ۱۳۹۲تهران: صبورا،  -نظر مجيد پورشيخان..
 

83  RD۳۲/۳/ ي رجمهلوئيسکي؛ تتاليف کاروالن شرمن، ماري کي /بانک آزمون تکنولوژی جراحی )اتاق عمل ( ۱۳۹۲ ۲ب۴ش
 . ۱۳۹۲نگر، تهران: جامعه -ليال ساداتي، احسان گلچيني..



  تازه های کتابهای فارسی کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد
 17/5/95تاریخ:  

aaaa 

 7صفحه: 
aaaa 

 
84  RD۹۹/ اصول پرستاری و کار در اتاق عمل مطابق با سر فصل واحد درسی اصول پرستاری... ۱۳۹۱ ۶الف۷الف/ 

 . ۱۳۹۱تهران: انديشه رفيع،  -.۲ويراست -مولفين رويا اکبرزاده، زهرا استاجي، الدن نجار.
 

58  RD۳۲/۳/ مولف انجمن  /های جراحیهای ضدعفونی و استریل برای تکنولوژیستتکنيک ۱۳۹۱ ۸ت[
 -رامندي، رحيم حبيبي..هاي جراحي[؛ زيرنظر افسون صديقي ؛ مترجمين علي فصيحيتکنولوژيست

 . ۱۳۹۱تهران: انديشه رفيع، 
 

86  RD۹۱/ تحت نظارت صديقه حناني؛ مولفين مجيد احمدي، بهروز  /کرابهای جراحی و فرد استکنولوژی ۱۳۹۱ ۸ت۳الف
 . ۱۳۹۱تهران: انديشه رفيع،  -جوهري ؛ ويراستار علمي فردين اميري..

 
87  RE۸۰/ تهران: انديشه  -مولفين سارا فرياديان، صادق ملکي؛ ويراستار سارا فرياديان.. /تکنولوژی جراحی چشم ۱۳۹۳ ۸ت۴ف

 . ۱۳۹۳رفيع، 
 

88  RC۴۴۰/ تهران: انديشه  -سعيد واقعي، محسن کوشان. /بهداشت روانی برای دانشجویان رشته اتاق عمل ۱۳۹۰ ۹ب۲۷و
 . ۱۳۹۰رفيع، 

 
89  RD۱۱۹/ مولفين سارا فرياديان، يسري عزيزپور، کيومرث ميري؛ ويراستار سارا  /تکنولوژی جراحی زنان ۱۳۹۳ ۸ت۴ف

 . ۱۳۹۳يشه رفيع، تهران: اند -فرياديان..
 
 

9۰  RD۳۱/ تهران:  -مولفين سارا فرياديان، الهه موسوي؛ ويراستار سارا فرياديان.. /تکنولوژی جراحی عمومی ۱۳۹۳ ۸ت۴۶ف
 . ۱۳۹۳انديشه رفيع، 

 
91  RE۸۰/ تکنولوژی جراحی چشم مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی  ۱۳۹۱ ۸ت۲س

تهران: جامعه نگر،  -مولفين ليال ساداتي، احسان گلچيني؛ زير نظر محمدمهدي نوراني.. /..چشم.
۱۳۹۱ . 

 
92  RM۳۰۰/ نويسندگان کاترين سي.اسنايدر، کريس کيگان؛ ترجمه ليال  /فارماکولوژی برای تکنولوژیست جراحی ۱۳۹۳ ۲ف۵الف

 . ۱۳۹۳نگر، تهران: جامعه -فر..ساداتي، احسان گلچيني ؛ ويراستار علمي بهاره توکلي
 

93  RA۴۱۰/ قزوين: دانشگاه علوم پزشکي و  -[.۴]ويراست -زاده.سعيد آصف /مبانی اقتصاد بهداشت و درمان ۱۳۹۰ ۲م۶آ
 . ۱۳۹۰خدمات بهداشتي درماني قزوين، 

 
94  RB۱۵۵/ آر. کوف[؛ مترجمين آريانه صدرنبوي...]و وسج.  پريچارد،بر]دورين /ژنتيک پزشکی در یک نگاه ۱۳۹۲ ۹ژ۴پ

 . ۱۳۹۲تهران: انديشه رفيع،  -ديگران[ ؛ ويراستار محمدرضا قاسمي..
 

95  RC۳۴۶/ جي. امينوف، ]ديويد گرينبرگ، راجر پي سايمون[؛ با مولف ميشل /2۰15نورولوژی بالينی امينوف  ۱۳۹۵ ۹ن۸الف
 . ۱۳۹۵تهران: انديشه رفيع،  -زهرا وهابي، فردوس نظري.. مقدمه عسگر قرباني؛ ترجمه و ويرايش

 
96  QH۴۳۱/ مولفان تي. استرون، اندرو پي. ريد[؛ ترجمه ژيال حسينيان...]و ديگران[؛ با  /ژنتيک مولکولی انسانی ۱۳۹۳ ۹ژ۵۴الف[

 . ۱۳۹۳نديشه رفيع، تهران: ا -فارساني..پور؛ ويراستار زينب شيروانيمقدمه و تحت نظارت محمد کرامتي
 

97  QH۵۸۱/۲/ بروس آلبرتس...]وديگران[؛ ترجمه جواد محمدنژاد  /2۰14مبانی زیست شناسی سلولی  آلبرتس ۱۳۹۴ ۲۳م
 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -...]وديگران[؛ با مقدمه و نظارت پروين پاساالر؛ ويراستار راهله جهانباني..

 
98  RT۱۲۰/ ۴۷پ۴۲پ 

۳۹۱۱ 
تهران:  -نيا، نسرين سرابي..اي. پروئل؛ ترجمه شاهرخ عليتاليف جين /های پرستاری اورژانسروش

 . ۱۳۹۱نگر، جامعه



  تازه های کتابهای فارسی کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد
 17/5/95تاریخ:  

aaaa 

 8صفحه: 
aaaa 

 
99  RC۸۷/۹/ کتاب جامع  ۱۳۹۱ ۲ک۵حCPR/ ريسي؛ تحت بهتاليف و ترجمه حامد حسني، مرضيه کمالي، با همکاري سيروس اسدي

ر، حميده رئيسي؛ ويراستار احسان مختاري   ؛ ]براي[ کميته دانشجويي نظارت جواد کجوري، سرور بردبا
(، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، کميته تحقيقات EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي )
 . ۱۳۹۱نگر، تهران: جامعه -دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز..

 
1۰۰  RC۴۴۰/ (: براساس آخرین سرفصل دروس مصوب شورای عالی 2)پرستاری بهداشت روان  ۱۳۹۳ ۴پ۹ر

ويراست  -تاليف کنندگان: يداله جنتي...]و ديگران[؛ ويراستار انگليسي نسرين خاکي. /انقالب فرهنگی
 . ۱۳۹۳تهران: جامعه نگر،  -.۲

 
1۰1  RA۹۷۱/ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات قزوين -زاده، عزيز رضاپور.سعيد آصف /مدیریت بهداشت و درمان ۱۳۹۱ ۳۵م۶آ :

 . ۱۳۹۱بهداشتي درماني قزوين، 
 
 

1۰2  RD۷۵۰/ مولف کوروش احمدي، محسن  /های استخوانی و مفاصل در بخش اورژانسمبانی آسيب ۱۳۹۲ ۲م۳الف
نيا؛ ويراستار رامين آذربهرام؛ ]براي[ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات ابراهيمي، علي طاهري

 . ۱۳۹۲تهران: انديشه رفيع،  -ماني البرز..دربهداشتي
 

1۰3  RM۳۰۱/۱۳/ ۲ف۲ک 
۱۳۹۴ 

ج. کاتزونگ، جي. ترور، برترام] آنتوني /2۰15های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور مرور و آزمون
هال[؛ با مقدمه و تحت نظارت منيژه متوليان؛ ترجمه محمدمهدي غيرتيان، مجيد  -ماريک کرودرينگ 

 . ۱۳۹۴تهران: انديشه رفيع،  -نژاد..متقي
 

1۰4  QL۸۰۷/ آنتوني.ال مشر[؛ با مقدمه مسلم بهادري؛ ترجمه رضا  /2۰16شناسی پایه جان کویيرا بافت ۱۳۹۵ ۲ب۲ج[
 . ۱۳۹۵تهران: ميرماه،  -شيرازي...]و ديگران[..

 
1۰5  QR۴۶/ ويراستاران کارول،  کارن سي...]و  /رجمه کامل()ت 2۰16شناسی پزشکی جاوتز ميکروب ۱۳۹۵ ۹۳م۲ج[

سعيدي؛ ويراستار فخري ديگران[[؛ ترجمه حبيب ضيغمي...]و ديگران[؛ تحت نظارت کيومرث قاضي
 . ۱۳۹۵تهران: انديشه رفيع،  -حقي..

 
1۰6  RB۴۰/ مين جواد محمدنژاد...]و ؛ تحت نظر محمد رخشان ؛ مترج /بيوشيمی بالينی و تشخيص مولکولی تيتز ۱۳۹۵ ۹ب۴ب

تهران: انديشه  -اي بورتيس، ديويد يي برونز، ] با همکاري باربارا جي.  سوير[.ديگران[./ مولف کارل
 . ۱۳۹۵رفيع، 

 
1۰7  QM۴۵۱/ مولف]صحيح: ويراستار[ گارگ کريشنا؛ ترجمه رضا شيرازي...]و ديگران[.. /نوروآناتومی چوراسيا ۱۳۹۴ ۹ن۱۵گ- 

 . ۱۳۹۴انديشه رفيع، تهران: 
 

1۰8  QM۲۳/۲/ ريچارد ال دريک، وگل وين، ميچل آدام[؛ مترجمين: رضا  /آناتومی گری برای دانشجویان ۱۳۹۳ ۸آ۴د[
 .۱۳۹۳تهران: انديشه رفيع،  -شيرازي...]وديگران[.

  
1۰9  RC۱۱۵/ و ديگران[؛ با مقدمه و تحت نظارت عليرضا  ]ويراستاران دنيس کاسپر... /های عفونی باکتریالبيماری ۱۳۹۵ ۹ب

 . ۱۳۹۵تهران: انديشه رفيع،  -امين..امين...]و ديگران[؛ ويراستار علي اسدالهييلدا؛ ترجمه علي اسدالهي
 

11۰  RC۱۱۴/۵/ ويراستاران دنيس کاسپر ... ]وديگران[[؛ با مقدمه /2۰15کرم  -ایدز -یاخته عفونی ویروسی تک ۱۳۹۵ ۹۳ب[ 
تهران:  -امين..اي ... ]وديگران[؛ ويراستار علي اسدالهيو تحت نظارت عليرضا يلدا ؛ ترجمه ماندانا برفه

 . ۱۳۹۵انديشه رفيع، 
 

111  RC۶۸۱/ دنيس. ال کاسپر... و ديگران[؛ با مقدمه و تحت نظارت منوچهر قانوني؛  /های قلب و عروقبيماری ۱۳۹۵ ۹۴ب[
 . ۱۳۹۵تهران: انديشه رفيع،  -ترجمه طاهره نعيمي... ]و ديگران[.. ويراستار محمود فقيه؛



  تازه های کتابهای فارسی کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد
 17/5/95تاریخ:  
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 9صفحه: 
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