
 لیست کتابهای موجود در کتابخانه بیمارستان

 تعداد انتشارات و مترجم مولف نام کتاب ردیف

 2   نکته که هر پرستارباید بداند055 1

 2  دکتر خدام آب و الکترولیت 2

 2   آسیب شناسی پایه 3

 1 میرماه نعیمی -جمشیدی  -کدیور -شایان فر عمومی آسیب شناسی پایه 4

 2 میرماه بهادری اختصاصی  آسیب شناسی 5

 3 تیمورزاده-یببنشر ط منوچهری-نخانیا-دانش پژوه-اقالو آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 6

 2   اخالق درپرستاری وارتباط حرفه ای 7

 2   اداره راه هوایی در بیماران بیهوش 8

 1  اختیاری اصول انگل شناسی 9

 1 طبآرتین  نیاورانی هارپراصول بیوشیمی  11

 1   اصول به کارگیری ونتیالتور در نوزاد 11

 1 اندیشه رفیع قناعی اصول تصویررداری ذتشخیصی آرمسترانگ 12

 1 تیمورزاده-یببنشر ط بادبروا......-فالحی اصول تک یاخته شناسی پزشکی 13

 4 نوردانش پاکزاد اصول و تفسیر ازمایش های سرولوژی 14

 1   برای پرستاراناصول تهویه مکانیکی  15

 1 کتب علوم پزشکی اختیاری اصول میکروب شناسی پزشکی 16

 3 آرتین طب ظفرقندی -احمدی املی 1اصول جراحی شوارتز جلد  17

 2 آرتین طب ظفرقندی -احمدی املی 2اصول جراحی شوارتز جلد 18

 2 آرتین طب ظفرقندی -احمدی املی 3اصول جراحی شوارتز جلد 19

 2 آرتین طب ظفرقندی -احمدی املی 4جراحی شوارتز جلداصول  21

 2 آرتین طب ظفرقندی -احمدی املی 5اصول جراحی شوارتز جلد 21

 2 نشر تیمورزاده طاهرپور اصول شکستگی آدامز 22

 2 اندیشه رفیع واعظی اصول طب داخلی هاریسون)انکولوژی( 23

 1 تیمورزاده-نشر طبیب ترحمی -شهابی انکولوژی(بیماری های ) 2512اصول طب داخلی هاریسون 24

 2 اندیشه رفیع علی اسدالهی امین اصول طب داخلی هاریسون)بیماری های عفونی باکتلایر( 25

 2 اندیشه رفیع ماندانا برفه ای اصول طب داخلی هاریسون)بیماری های عفونی ویروسی( 26

 2 اندیشه رفیع حاکمی مجاری ادرار(اصول طب داخلی هاریسون)بیماری های کلیه و  27

 2 اندیشه رفیع اخالقی اصول طب داخلی هاریسون)روماتولوژی( 28

 2 اندیشه رفیع فیروزبخش اصول طب داخلی هاریسون)ریه و مراقبت های ویژه( 29

 2 اندیشه رفیع نخجوانی اصول طب داخلی هاریسون)غدد و متابولیسم ( 31

 2 اندیشه رفیع دریانی هاریسون)کبد و پانکراس(اصول طب داخلی  31

 1 اندیشه رفیع دریانی اصول طب داخلی هاریسون)گوارش( 32

 1 اندیشه رفیع واعظی اصول طب داخلی هاریسون)هماتولوژی( 33

 1 ابن سینا فاضلی-شکور اطلس بافت شناسی 34

 2   اطلس رنگی اورژانس تروما 35

 1 تیمورزاده-نشر طبیب  اطلس جامع انتقال خون 36

 1  غروی اطلس جامع انگل شناسی پزشکی 37

 1 آرتین طب طاری -عصری اطلس خون شناسی 38

 2 آرتین طب پوریا صمدی -عارف پژمان ) آکادمی(استرابیسم 39

 2 آرتین طب پوریا صمدی -ندا کارگر دهنوی ) آکادمی(التهاب داخل چشمی و یووئیت 41



 2 آرتین طب گلدیس اسپندار -مترجم عارف پژمان های قرنیه و اکسترنال ) آکادمی( بیماری 41

 2 آرتین طب پوریا صمدی -مترجم عارف پژمان ) آکادمی(پاتولوژی چشم و تومورهای داخل چشمی 42

پوریا صمدی -عارف پژمان ) آکادمی( چشم پزشکی اطفال 43  2 آرتین طب 

اوجانی -پوریا صمدی  ) آکادمی(لنز و کاتاراکت 44  2 آرتین طب 

 2 آرتین طب پوریا صمدی -مترجم عارف پژمان ) آکادمی(نوروافتالمولوژی 45

 2 آرتین طب پوریا صمدی -عارف پژمان ) آکادمی(ویتره و رتین 46

 3   آموزه های قانونی درمامایی 47

 3   آناتومی بالینی 48

 1 حیدرینشر  کاشانی-راگردی-اکبری آناتومی بالینی سروگردن 49

زی  -مولفین کارول ای. برن الشتاین آنکال روانپزشکی 
 مورت رابین اشتاین -لوین. مولی پواگ

 نوغانی -مترجمین عباس علی مرادی

 1 آرتین طب

ترجمه معصومه  -تالیف هامر جی چین 2552آنکال زنان و زایمان ویرایش سوم 51
 محمد آهاری

 1 تیمورزاده-نشرطبیب

 1 تیمورزاده-نشرطبیب جالل لو و.... پزشکی مارکلانکل شناسی  51

 2 آرتین طب فروغیان و....... -دهبرزگی اورژانس اطفال 52

 4 تیمورزاده-نشرطبیب نوروزی/ رادخواه/ ضیغمی اورولوژی عمومی اسمیت 53

 3 تیمورزاده-نشرطبیب نورعلیزاده -سیم فروش  اورولوژی عمومی 54

 2 تیمورزاده-نشرطبیب بیتا  مس گر جامع داروهای رسمی ایراندرسنامه  -ایران فارما 55

 1  بیداد ایمنوگلوبین داخل وریدی در بیماری های انسان 56

 2   آی سی یو به زبان ساده 57

 3   بانک جامع سواالت 58

 1   بانک خون و طب انتقال خون 59

 2   بخیه وهموستاز جراحی 61

 2 شهر آب کوروش محمودی مراکزبهداشتبیمارستان های عمومی و  61

 2   بیماری های زنان وزایمان دنفورث 62

 2 آرتین طب دکتر خدام 1ج بیماری های عفونی 63

 2 آرتین طب دکتر خدام 2بیماری های عفونی ج  64

 1 آرتین طب حسین سعیدی 2512بیماری های عفونی کودکان  نلسون  65

 1 آرتین طب محمدصادق رضایی 2512بدحال نلسون بیماری های عفونی کودک  66

 3 آرتین طب دکتر خدام بیماری های کلیه 67

 2   بیماری های گوش وحلق بینی 68

 1 تیمورزاده-نشرطبیب عراقی زاده بیهوشی میلر 69

 1 شایان نمودار طیبی بیومکانیک و راهکارهای استیتیک در ارتودنسی 71

 1 نشر تیمورزاده رهنما پاتولوژی عمومی رابینز 71

 1 پارسیان دانش  پارسیان امار و اپیدمیولوژِی 72

 1 پارسیان دانش  پارسیان اندوکرینولوژی 73

 1 پارسیان دانش  پارسیان اورولوژی 74

 1 پارسیان دانش  پارسیان بیماری های چشم 75

 1 پارسیان دانش  پارسیان بیماریهای دستگاه تنفس 76

 1 پارسیان دانش  بیماری های عفونیپارسیان  77

 1 پارسیان دانش  قلب و عروق پارسیان بیماریهای 78

 1 پارسیان دانش  1بیماریهای کودکان ج پارسیان 79



 1 پارسیان دانش  2بیماریهای کودکان ج پارسیان 81

 1 پارسیان دانش  3بیماریهای کودکان ج پارسیان 81

 1 پارسیان دانش  4بیماریهای کودکان ج پارسیان 82

 1 پارسیان دانش  پارسیان بیماریهای گوارش و کبد 83

 1 پارسیان دانش  بیماری های نورولوژی پارسیان 84

 1 پارسیان دانش  پارسیان پاتولوژِی 85

 1 پارسیان دانش  1پارسیان جراحی 86

 1 پارسیان دانش  2پارسیان جراحی 87

 1 پارسیان دانش  3جراحیپارسیان  88

 1 پارسیان دانش  4پارسیان جراحی 89

 1 پارسیان دانش  پارسیان خون و انکولوژی 91

 1 پارسیان دانش  درماتولوژی پارسیان 91

 1 پارسیان دانش  پارسیان رادیولوژی 92

 1 پارسیان دانش  پارسیان روان پزشکی 93

 1 پارسیان دانش  پارسیان روماتولوژی 94

 1 پارسیان دانش  1پارسیان زنان و مامایی 95

 1 پارسیان دانش  2پارسیان زنان و مامایی 96

 1 پارسیان دانش  پارسیان فارماکولوژی 97

 1 پارسیان دانش  ENTپارسیان گوش، حلق و بینی  98

 1 پارسیان دانش  پارسیان نفرولوژی 99

 1  الریجانی -مهدوی  پرستاری بیماری های داخلی جراحی الکمن 111

 5 ارجمند توماس هبیف تشخیص و درمان بیماری های پوست 111

 -ژرارد ام دورتی -الورنس دبلیووی 2ج تشخیص و درمان جراحی کارنت 112
 -فریدیان عراق -ترجمه دکتر عالیی

 1 سماط

 1 تیمورزاده-نشرطبیب معززانه 1س جلدوتغذیه و رژیم درمانی کرا 113

 1 تیمورزاده-نشرطبیب معززانه 2س جلددرمانی کراو رژیم تغذیه و 114

 1 تیمورزاده-نشرطبیب جمالی ABGان فسیر است 115

 1   تک یاخته شناسی پزشکی 116

انتشارات پرستاران   تهویه ی مکانیکی 117
 جوان

2 

 3 انتشارات جامعه نگر  تهویه مکانیکی 118

 2  دکتر خدام 1جراحی 119

 1  دکتر خدام 2جراحی 111

 2  دکتر خدام 3جراحی 111

 1  اعضا هیئت علمی سنجش تکمیلی جزوات مرجع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 112

 2   جمعیت شناسی وخدمات باروری سالم 113

 7 فرهنگ فردا فیضی -جوادی  چشم پزشکی عمومی 114

 1  خلیل فریور دوستدارکودکحمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های  115

 2   خالصه روان پزشکی 116

 2   فیزیولوژی پزشکی کانونگ 117

 2 آرتین طب سوداکری خالصه اصول جراحی مینگات 118

 2 آرتین طب کربالیی خالصه روانپزشکی کاپالن 119

 2  دکتر ناصری (2510) نلسون 1خالصه مبانی طب کودکان جلد 121



 2  دکتر ناصری (2510) نلسون 2طب کودکان جلدخالصه مبانی  121

 2   خواندن الکتروکاردیوگراف وتفسیر سریع آریتمی 122

 1  دکتر رامین خدام داروهای ژنریک ایران 123

 2   داروهای جامع مراقبت های ویژه 124

 31 تیمورزاده -نشرطبیب  جلدی 3 درس آزمون تیمورزاده) پک کامل( 125

 1  حیدرزاده احیاء نوزاددرسنامه  126

 2   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)اتاق عمل( 127

 2   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)ارتوپدی( 128

 2   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)ایمونولوژی( 129

 2   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)خون شناسی( 131

 2   وجراحی)عفونی،اورژانس وبالیا(درسنامه پرستاری داخلی  131

 3   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)قلب وعروق( 132

 3   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)کلیه ومجاری ادراری( 133

 3   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)گوارش( 134

 2   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)مفاهیم بیوفیزیکی وروان اجتماعی( 135

 2   درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)مفاهیم پایه( 136

درسنامه پرستاری داخلی وجراحی)مفاهیم وچالش های مراقبت از  137
 بیمار(

  2 

تیمورزاده -نشرطبیب  2552درسنامه جامع ایران فارما 138  2 

 2   جلدی(3درسنامه مامایی مایلز) 139

تیمورزاده -نشرطبیب دکتر ثبوتی کودکان صفر تا هفت سالدانستنی های پزشکی خانواده در مورد  141  2 

 2  گی  / فروغیانرزدهب دانش نامه طب اورژانس 141

 2   دستنامه داروشناسی 142

 4   دستنامه طب داخلی هارسیون 143

 2 تیمورزاده -نشرطبیب ابطحی راد رادیولوژی تشخیصی آرمسترانگ 144

 1   خیص افتراقیشو ت راهنمای آزمایش های بالینی 145

 1 تیمورزاده -نشرطبیب رحیمی فرد راهنمای تشخیص سریع در آزمایشات میکروب شناسی 146

 1   راهنمای تشخیصی بیماریها چرچیل 147

 7   راهنمای  جامع مراقبت های ادغام یافته از کودک سالم 148

 3 تیمورزاده -طبیبنشر مقیمی و رضایی باربارابیتز راهنمای معاینه پزشکی و گرفتن شرح حال 149

 2 آرتین طب احمدی / رحمانی رفرنس های دانشنامه طب اورژانس 151

 2   روان پزشکی درمامایی 151

 2 آرتین طب شاهسوند 1زانو جلد  152

 2   زخم فشاری 153

 1 ایستا زهیر MSزندگی بدون ناراحتی  154

 1 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی اپیدمیولوژیوامارحیاتی )سطر به سطر( 155

 1 فرهنگ فردا کترکامران احمدی ارتوپدی )سطر به سطر( 156

 1 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی پوست )سطر به سطر( 157

    )سطر به سطر( جراحی 158

 1 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی رادیولوژی )سطر به سطر( 159

    به سطر( زنان)سطر  161

 1 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی کلیه اب الکترولیت )سطر به سطر( 161

 1 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی عفونی )سطر به سطر( 162



 1 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی فارماکولوژی )سطر به سطر( 163

 1 فردافرهنگ  دکترکامران احمدی قلب و عروق )سطر به سطر( 164

 5   صفرتاصد تفسیر گرافی قفسه سینه 165

166 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران و آمار حیاتی 

167 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی اخالق پزشکی 

168 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی ارتوپدی 

169 (GUIDELINE)  3 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی (2515)استنشیال نلسون 1اطفال 

171 (GUIDELINE)  3 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی (2515)استنشیال نلسون 2اطفال 

171 (GUIDELINE)  3 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی (2515)استنشیال نلسون 3اطفال 

172 (GUIDELINE)   3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی {2515}شوارتز1جراحی 

173 (GUIDELINE)  3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی {2515}شوارتز2جراحی 

174 (GUIDELINE)  3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی {2515}شوارتز 3جراحی 

175 (GUIDELINE)  3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی {2515}شوارتز4جراحی 

176 (GUIDELINE) 3 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی (2513رادیولوژی) آرمسترانگ 

177 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی (2515روانپزشکی) کاپالن 

178 (GUIDELINE)  3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی (2512سیسیل -2515ریه ) هاریسون 

179 (GUIDELINE)  3 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی (2513)دنفورث و کارنت  1زنان 

181 (GUIDELINE)  3 فرهنگی هنری احمدی دکترکامران احمدی (2513)دنفورث و کارنت 2زنان 

181 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی (2512سیسیل-2515غدد و متابولیسم) هاریسون 

182 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی ترور( -فارماکولوژی) کاتزونگ 

183 (GUIDELINE) 3 فرهنگ فردا دکترکامران احمدی {2512کلیه اب و الکترولیت}هاریسون و سیسیل 

 1 انتشارات دره دکتر نبوی–رئیس السادات  عامل سرطان گردن رحم 184

 3 یببطنشر  نیک روان فارماکولوژی کاترونگ و ترور 185

 2 نشر کلمه محمد هوشمند ویژه فرهنگ پزشکی )انگلیسی به فارسی( 186

 4   جلدی4 فرهنگ جامع پیشرو اریانپور)فارسی به انگلیسی( 187

 2   جلدی4 فرهنگ جامع پیشرو اریانپور)انگلیسی به فارسی( 188

 2   1فیزیلوژی پزشکی گایتون و هال جلد   189

 4   2گایتون و هال جلد فیزیلوژی پزشکی  191

 2 نشر طبیب مترجم محمد مهدی نصر اصفهانی 1کتاب سالمت خانواده جامعه جلد 191

 2   کتاب جامع پرستاری 192

 1  غروی کتاب جامع کرم شناسی پزشکی 193

 2 یببنشر ط اقدم کلیات چشم پزشکی ووگان 194

 3  دکتر خدام کلیه بر اساس هاریسون و سیسیل 195

 2  موحدی نیا/زارع 1گزینه اول ج 196

 2  موحدی نیا/زارع 2گزینه اول ج 197

 2  موحدی نیا/زارع 3گزینه اول ج 198

 1  موحدی نیا/زارع 4گزینه اول ج 199

 1   پوست -اورولوژی-ارتوپدیگزینه برتر  211

    گزینه برتر جراحی 211

 1   اپیدمیولوژی عفونی –گزینه برتر رادیولوژی  212

 1   گزینه برترروانپزشکی 213

 1   قلب -ریه  –غدد  گزینه برتر 214



 1   کودکان گزینه برتر 215

 3 آرتین طب امینی speed upگوارش  216
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