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 ناشر مولف/مترجم عنوان کتاب ردیف

آزمون علوم پایه نوین اسفند  1

 ۹۵.شهریور و اسفند ۹۴

 میر غزال دفتری 

شهریور -علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۲

۹۷ 

 میر غزال دفتری 

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و و  ۳

 ۹۷دندان پزشکی اردیبهشت 

 میر غزال دفتری 

صور من خالصه درس پزشکی میر ۴

 میرزایی 

 میر

آزمون علوم پایه نوین شهریور و  ۵

 ۹۴شهریور  -۹۳اسفند

منصور 

 میرزایی 

 میر

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین  ۶

 میر

حسین قهوه 

 چیان 

 میر

دستورالعمل آزمایشگاهی برای تشخیص  ۷

 عونتهای قارچی

اصغر سپه 

 وند 

 حیدری 

 " رین حجازی شی چگونه مقاله علمی بنویسیم؟حجازی ۸

استاد  ۵فیزولوژی پزشکی گایتون/هال  ۹

  ۲۰۱۶جلد یک و دو  

 " احمد رستمی 

علیرضا  کالبد شناسی تنه بالینی  11

 محرری

" 

علیرضا  کالبد شناسی انسانی بالینی 1۲

 محرری

" 

علیرضا  کالبد شناسی سروگردن بالینی  1۳

 محرری

" 

علیرضا  کالبد شناسی عمومی انسانی 

 یمحرر

" 

مهرداد   ۲۰۱۷اصول ژنتیک پزشکی امری  1۴

 هاشمی

" 

 " نگاه نو درمان گیاهان دارویی  1۵

اندام و  -اناتومی بالینی اسنل  تنه 1۶

 ۲۰۱۹سرو گردن  /

 " فردین عمیدی

 " فردین عمیدی  ۲۰۱۸بافت شناسی پایه جان کوییرا  1۹

 " فردین عمیدی ۲۰۱۹جنین شناسی النگمن  ۲۰

 " مرادی مقدم   ۲۰۱۸یوشیمی میلر اصول ب ۲1

اسیب شناسی پایه رابینز عمومی و  ۲۲

 ۲۰۱۷اختصاصی 

 " یلدا قبادی

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی همراه  ۲۴

 ۲و ۱با اصول و تفسیر ج 

بهنام قلعه  

 نویی

" 

 " فرزاد پارسا   انگل شناسی پزشکی  ۲۶

راهنمای تهیه و نگهداری و نقل و  

 ه های آزمایشگاهی انتقال نمون

 " سلمان باقری 

انگل شناسی پزشکی بیماریهای کرمی در  

 ایران 

جواد 

 نعمتیان 

" 

۲۷ QR  مرجع سریع میکروب شناسی پزشکی

 جاوتز

اندیشه  حبیب ضیغمی  

 رفیع 

 " هاریسون ۲۰۱۸بیماریهای گوارش  ۲۸

بیماریهای کبد و پانکراس همراه با  ۲۹

 ۲۰۱۸اطلس بیوپسی کبد 

 " ریسونها

بیماریهای ریه و مراقبت های ویژه   ۳۰

۲۰۱۸ 

 " هاریسون

 " هاریسون ۲۰۱۸بیماریهای روماتولوژی  ۳1
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 " هاریسون ۲۰۱۹بیماریهای غدد و متابولیسم  ۳۲

بیماریهای کلیه و مجاری های ادراری   ۳۳

۲۰۱۸ 

 " هاریسون

 " هاریسون ۲۰۱۸بیماریهای انکولوژی   ۳۴

 " هاریسون ۲۰۱۸و عروق  بیماریهای قلب  ۳۵

 " هاریسون ۲۰۱۸بیماریهای هماتولوژی   ۳۶

 " سارا شیاری  ۲و۱ترجمه کامل جراحی الرنس جلد  ۳۷

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۳۹

 بافت همبند و استخوان 

آیور    

 بنجامین 

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴۰

 خون و سرطان

آیور    

 ینبنجام

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴1

 ریه

آیور    

 بنجامین

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴۲

 گوارش و کبد

آیور    

 بنجامین

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴۳

 غدد و متابولیسم

آیور    

 بنجامین

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴۴

 ققلب و عرو

آیور    

 بنجامین

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴۵

 کلیه و مجاری ادراری

آیور     

 بنجامین

" 

بیماریهای  ۲۰۱۶مبانی طب داخلی سسیل  ۴۶

 عفونی

آیور    

 بنجامین

" 

 " رضا شیرازی  نورواناتومی چوراسیا ۴۷

 " عیسی یاوری  ۲و۱شیمی عمومی مورتیمر ج. ۴۸

 " سالمی  نفورماتیک اصول بیوا ۴۹

درسنامه روان پزشکی بالینی کاپالن  ۵۰

۲۰۱۹ 

 ارجمند  فرزین رضایی

روشهای تشخیص ازمایشگاه قارچ های  ۵۳

 بیماریزا

حسن یزدا 

 نفر

 ارجمند

 ارجمند فرزین رضایی  ۳و۲و۱خالصه روان پزشکی کاپالن جلد  ۵۵
 اطمینان  ژاله مرادی  ۲۰۱۷میکروب شناسی هنری  ۵۷

علی اصغر  بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار  ۵۸

 مشتاقی 

" 

بهنام قلعه  اطلس انگل شناسی پزشکی ۵۹

 نویی 

" 

انگل شناسی پزشکی)بیماریهای کرمی در  6۰

 ایران(

جواد 

 نعمتیان 

" 

 " احمد رستمی  ۲و۱فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد  ۶1

نازنین  ۲و۱اصول بیوشیمی لنینجر جلد  ۶۳

 پیروز نیا 

" 

آسیب شناسی رابینز عمومی واختصاصی  ۶۵

۲۰۱۸  

 " عباس شکور 

مرور و آزمونهای فارماکولوژی  ۶۶

 ۲۰۱۹ترور -کاتزونگ

مجید متقی 

 نژاد 

" 

سید رضا  خواندن فوری الکترو کاردیوگرام 6۷

 موسوی 

" 

 " فریدون ارفع  کرم شناسی پزشکی  6۸

مهرناز  بیماریهای زنان دنفورث 6۹

 ولدان 

" 

 "فاطمه ابر   4ژنوم  ۷۰
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 قوئی

اندیشه   اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی  ۷1

 رفیع

علیرضا فتح  انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ  ۷۲

 اللهی 

" 

فاطمه  مروری جامع بر مهندسی ژنتیک ۷۶

میرزاده 

 آزاد 

" 

ژنتیک مولکولی انسانی استراخان  ۷۷

  ۲و۱جلد

 " ژیال حسینیان 

سعید لطفی  ۲و۱جلد ۲۰۱۸ین لو ۱۲ژن  ۷۹

 نوید 

" 

خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون  ۸1

 ۲۰۱۷دیویدسون 

 " علی ملکی 

حسین منتخب  ۲۰۱۷بیوشیمی بالینی دیویدسون  ۸۲

 یگانه 

" 

میکروبیولوژی پزشکی  ۸۳

 ۲۰۱۷باکتری/ویروس/قارچ دیویدسون 

 " ژاله مرادی 

 ایمونوژی و ایمونوپاتولوژی دیویدسون ۸۴

۲۰۱۷ 

دانیال 

 ایمانی 

" 

ادرار و دیگر مایعات بدن دیویدسون  ۸۵

۲۰۱۷ 

جواد 

 محمدنژاد 

" 

مجموعه سواالت با پاسخ تشریحی ازمون  ۸۶

 دوره تکمیلی علوم ازمایشگاه 

 " جالل مردانه  

ازمایشگاه بالینی و پیگیری بالینی  ۸۷

بیماریها به کمک روشهای ازمایشگاهی 

 ۲۰۱۷هنری دیویدسون 

 " مین رضوانی ا

پرستاری داخلی جراحی برونر در آب و  ۸۸

الکترولیت/شوک/سرطان/مراقبتهاب پایان عمر 

 جلد سوم ۲۰1۸

 " سحر دباغی 

اندیشه  روزن ۲۰۱۸بیماریهای عروق  ۸۹

 رفیع

اندیشه  سلیمانی راد  بافت شناسی  ۹۰

 رفیع

 اندیشه مسلم بهادری   ۲۰۱۸بافت شناسی پایه جان کوییرا  ۹1

 رفیع

محمد هادی  تب هموراژیک ۹۳

 کربالئی نیا 

اندیشه 

 رفیع

اندیشه  صباغیان اپیدمیولوژی گوردیس ۹۴

 رفیع

۹5 IQB  زیست شناسی سلولی  با پاسخ

 تشریحی

ناصر جعفر قلی 

 زاده 
" 

۹۶ IQB  معصومه  اناتومی با پاسخ تشریحی

  عبداللهی 
" 

۹۷ IQB یزادنی شقایق  ویروس شناسی با پاسخ تشریحی

  نیشاپوری 
" 

۹۸ IQB  احمد خلیلی  ایمنی شناسی سواالت  " 

۹۹ IQB احمد خلیلی  پاسخنامه تشریحی ایمنی شناسی  " 

1۰۰ IQB امید عزیزی  باکتری شناسی با پاسخ تشریحی  " 

1۰1 IQB  فرشید پروینی  ژنتیک باپاسخ تشریحی  " 

1۰۲ IQB  بافت شناسی همراه با پاسخ نامه

 حیتشری

فرزانه رضایی 

  یزدی 
" 
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1۰۳ IQB   فیزیولوژی ازمون دکترای

 فیزیولوژی

 "  اصغر قاسمی 

1۰۵ IQB  ناهید مشهدی  قارچ شناسی

  رفیعی 
" 

1۰۶ IQB وحید رئیسی انگل شناسی همراه با پاسخ تشریحی  " 

1۰۷ IQB آزاد عبداله  جنین شناسی با پاسخ تشریحی

  زاده 
" 

 " فاطمه فخر  گنجینه نکات اصول ژنتیک پزشکی امری 1۰۸

محمد یمنی  کیفیت در آموزش عالی 1۰۹

 دوزی سرخابی

 سمت 

عباس  نظارت و ارزشیابی در اموزش عالی 11۰

بازرگان و 

... 

" 

داریوش  مبانی طراحی اموزشی 111

 نوروزی

" 

طراحی نظام های اموزشی  11۲

 ای.جی.رمیسووسکی

 " هاشم فردانش

حیدرعلی  راهنمای عملی پژوهش کیفی 11۳

 هومن

" 

برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای  11۴

 اموزشی

محمدرضا 

 کرامتی

" 

ارزشیابی آموزشی)مفاهیم الگوها و  11۵

 فرایند عملیاتی(

عباس 

 بازرگان

" 

اندیشه  گرینبرگ  ۲۰۱۸نورولوژی بالینی امینوف  11۶

 رفیع 

 " اعلمی هرندی شکستگیها  گزیده درسنامه ارتوپدی و 11۷

 " مهرپور گنجینه سوال و نکات ارتوپدی 11۸

 " اعلمی هرندی درسنامه ارتوپدی و شکستگیها  11۹

حائری  ۲۰۱۸فیزیولوژی برن ولوی  1۲۰

 روحانی 

" 

 " شیرازی نوروآناتومی بالینی اسنل 1۲1

 " فردین عمیدی  ۳و۲و۱جلد  ۲۰۱۹اناتومی بالینی اسنل  1۲۲

 " کاظم محمد روشهای اماری وشاخصهای بهداشت  1۲۳

حل المسایل روشهای اماری و شاخصهای  1۲4

 بهداشت

 " کاظم محمد 

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ  1۲5

 ۲و۱جلد  ۲۰۱۸

مجید متقی 

 نژاد 

" 

سرو  –اندام  -اناتومی گری تنه   1۲۶

  ۲۰۲۰ گردن

غالم رضا حسن 

 زاده 

 ابن سینا 

 " حسین عینی  ۲۰۱۹جیبی نتر  اطلس 1۲۷

غالمرضا حسن  مبانی بافت شناسی 1۲۸

 زاده 

" 

اطلس اسیب شناسی عملی)عمومی/  1۲۹

 اختصاصی(

عبدالمجید 

 حسینی 

" 

 " احمد قربانی  فیزیولوژی دستگاه گوارش  1۳۰

و اختصاصی   آسیب شناسی پایه عمومی 1۳1

۲۰۱۸ 

مهسا هادی 

 پور 

" 

شهرزاد  ولیبیوتکنولوژی مولک 1۳۲

 آهنگر زاده 

" 

مهرداد  ژنتیک پزشکی امری)چاپ سوم( 1۳۳

 هاشمی 

" 
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ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس  1۳۴

۲۰۱۸ 

 " ابول العباس 

امیر صبح  ۲۰۱۹روز  ۷در EKGتنها کتاب   1۳۵

 رخشان خواه 

" 

یگانه اسحق  ۲۰۱۶ژنتیک پزشکی تامپسون  1۳۶

 خانی 

" 

 " فرزین رضایی  ۲۰۱۹زشکی کاپالن دستنامه  روانپ 1۳۷

 " فردین عمیدی  ۲۰۱۸بافت شناسی پایه جان کوییرا  1۳۸

منیژه   ۲۰۱۹ترور  -فارماکولوژی کاتزونگ  1۳۹

 متولیان 

" 

قطبی  ۱۰سوال علوم پایه پزشکی  ۵۵۵۰ 14۰

۹۷ 

 آرتین طب  عباس احمدی 

درسنامه جامع روپوش سفید)درس نکته  1۴1

 تست(

سید محمد 

 یری پ

 آرتین طب 

 ۲۰۱۸بافت شناسی پایه جان کوییرا  1۴۲

 هارد )رنگی(

غالمرضا حسن 

 زاده 
" 

 "  مجموعه کامل تستهای بافت شناسی 1۴۳

-عضالنی-)اسکلتی reformدرسنامه برتر  1۴۴

 قلب(

آیدا علوی 

 مقدم

" 

-بینایی-)گوارش reformدرسنامه برتر  1۴۵

 خون(

محمد موحدی 

 نیا

" 

)مقدمات علوم  reformه برتر درسنام 1۴۶

 پایه(

محمد موحدی 

 نیا 

" 

 -کلیه -)اعصاب reformدرسنامه برتر  1۴۷

 پوست(

میالد 

 رضائیان

" 

تولید مثل  -)غدد reformدرسنامه برتر  1۴۸

) 

نسترن 

 صلواتی 

" 

 -معارف -)بهداشت reformدرسنامه برتر  1۴۹

 انقالب وروانشناسی(

مریم فرجی 

 ثانی 

" 

 -زبان -)تغذیه reformسنامه برتر در 1۵۰

 ژنتیک(

محمد موحدی 

 نیا 

" 

تولید مثل -)غدد  reformدرسنامه برتر  1۵1

) 

نسترن 

 صلواتی 

" 

میان دوره کشوری  reformگزینه برتر  1۵۲

 ۹۷اردیبهشت 

 " غزال دفتری 

)تغذیه زبان  reformدرسنامه برتر  1۵۳

 ژنتیک(

محمد موحدی 

 نیا 

" 

سید عرفان  ۹۷و ۹۶تر شهریور گزینه بر 1۵۴

 مرتضوی 

" 

سید عرفان  قلب  -عضالنی -اسکلتی reformگزینه برتر  1۵۵

 مرتضوی

" 

مسعود  پوست  -کلیه -اعصاب reformگزینه برتر  1۵۶

 عبداله زاده 

" 

 -تولید مثل -غدد reformگزینه برتر  1۵۷

 شنوایی 

سید عرفان 

 مرتضوی 

" 

 -معارف -اشتبهد reformگزینه برتر  1۵۸

 انقالب 

رضا یاری 

 بروجنی 

" 

 -باکتری -انگل reformگزینه برتر  1۵۹

 ویروس 

 " نعیمه صابری 

 " مهیار مهدوی  مقدمات علوم پایه  reformگزینه برتر  16۰
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 " مهیار مهدوی  ژنتیک  -زبان -تغذیه reformگزینه برتر  161

الح ص خون  -بینایی -گوارش reformگزینه برتر  16۲

 شهسواری 

" 

 "  ۹۷گزینه اول پیش کارورزی شهریور  16۳

 "  ۹۵-۹۷گزینه اول جامع میان دوره  164

 "  ۹۷علوم پایه اذر  reformگزینه برتر  165

 "  ۹۷گزینه اول دستیاری اسفند  166

احمد رضا  ۲۰۱۸بیوشیمی هارپر  16۷

 نیاورانی 

" 

رضا فرید  ۲۰۱۸ایمونولوژی سلولی... ابوالعباس  16۸

 حسینی  

" 

 ۲۰۱۷هماتولوژی و خون شناسی هنری  16۹

 رنگی

اندیشه  علی ملکی  

 رفیع 

درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیای  1۷۰

 پیشرفته کودکان

سید حامد 

 برکاتی 

" 

مهارتهای بالینی برای دانشجویان  1۷1

 پزشکی 

سارا شفیعی 

 پور 

" 

 " فریده زینی  قارچ شناسی پزشکی جامع 1۷۲

 " ده بزرگی   AHAتازه های احیای  1۷۳

محمد   ایمونولوژی وجگانی  1۷4

 وجگانی 

" 

 "  ۲و۱بیوشیمی پزشکی هیئت مولفان جلد 1۷5

بیوتکنولوژی مولکولی اصول و کاربرد  1۷6

 ۲و۱نوترکیب جلد

 " جواد بهروان 

چکیده و نکات کلیدی زیست سلولی  1۷۷

 مولکولی و مهندسی ژنتیک 

 " 

 " جاوتز  ۲و۱میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد  1۷۸

سجاد حسن  آمادگی  صالحیت بالینی                1۷۹

 زاده 

 آرتین طب 

علیرضا  راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس 1۸۰

 مجیدی

" 

 " بابک ثابت  Osceآزمون های بالینی شیوه ایستگاهی  1۸1

 نشر دانشگاهی  جعفر شهیدی  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  1۸۲

 " علی عمیدی  اصول آمار زیستی  1۸۳

پیمان خواجه  آمار زیستی و مدلهای خطی  1۸4

 غیاثی 

 نور بخش

نیز اسمعیل  مقدمه ای بر رگرسیون خطی  1۸5

 زاده 

 دانشگاه  کردستان 

 پندار پارس  مرتضی موسوی  تحلیل گر آماری  SASآموزش کاربردی  1۸6

سید رضا  شخیص آزمایشگاهی پاگانا تستهای ت 1۸۷

 موسوی 

 خسروی 

علی اکبر  آمار پزشکی  ۵۵۳ 1۸۸

 سرافراز 

 خسروی 

امیر حسین  آیین زندگی :اخالق کاربردی  1۸۹

 شریفی 

 نشر معارف 

 " جعفر سبحانی  ۲و۱اندیشه اسالمی  1۹۰

 "  پرسش و پاسخ احکام پزشکی  1۹1

 "  پرسش و پاسخ احکام ازدواج  1۹۲

فسیر موضوعی قرآن کریم بر اساس ت 1۹۳

 تفسیر المیزان 

 " مصطفی کریمی 
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زهرا آیت  دانش خانواده و جمعیت  1۹4

 اللهی 

" 

محمد جواد  در آمد تحلیلی بر انقالب اسالمی  1۹5

 هراتی 

" 

 اندیشه رفیع   اطلس رنگی قارچهای بیماریزا 1۹6

   


