
 قیمت سال تعداد ناشر نویسنده عنوان ردیف
 

 تینتینالی اورژانس طب دستنامه  1
 ندائی، نژاد حسین هومان

 (مترجم )بنائی محسن
  1395 2 تیمورزاده

 اعصاب و مغز های بیماری درسنامه  2
 و مغز انجمن علمی کمیته

 (شکوفه عالیی) اعصاب
  1394 2 تیمورزاده

  1395 1 تیمورزاده علیزاده مهتاب سالمندی های مراقبت و خدمات المللی بین پروتکل  3

4  
 آخرین اساس بر )همه برای پایه احیای درسنامه

 (2016 منابع
  1395 2 تیمورزادهکتر مریم بحرینی د

5  
 در بخشی توان های مراقبت و درمان راهنمای
 اس ام بیماران

- هادیان محمدرضا دکتر
 سرافراز هادی

  1394 1 تیمورزاده

  1395 1 تیمورزاده دکتر شوکا اسماعیلیآشنایی با آمار زیستی   6

  1395 1 ارجمند داود فرزین فارماکوتراپی دیابت شیرین  7

  1394 1 ارجمند دکتر خلیلی مقاومتهای میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی  8

 2016دستنامه طب داخلی هاریسون  9
 نیک مهشید کاسپر، ال دنیس

 پور
  1395 2 ارجمند

  1395 3 ارجمند ،(مترجم )کریمی سمیه- بات  2016دستنامه درمانهای طبی واشنگتن   10

  (مورد 150)مجموعه موردهای طب  داخلی  11
 محمدحسین هلمیش، برنارد

 قربانی
  1396 2 ارجمند

12  
بیماریهای مغز و - 2015اصول طب داخلی هاریسون 

 اعصاب 
 ، عبدالرضادنیس کاسپر

 راد منصوری
  1395 1 ارجمند

  جلد سوم2014بارداری و زنان ویلیامز  13
 مهرناز گانینگهام، گری

 (مترجم )ولدان
  1394 1 ارجمند

 2015مبانی طب کودکان نلسون   14
 افسانه کلیگمن،. ام رابرت

 آموزگار
  1394 1 ارجمند

15  
درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری قلعه 

 بندی 
  1391 2 ارجمند فرهاد قلعه بندی

16  
بیماریهای عفونی - 2015اصول طب داخلی هاریسون 

 باکتلایر 
  1395 2 اندیشه رفیع دنیس کاسپر

17  
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز 

2017 
 مهدی محمد بیکلی،. اس لین

 (مترجم )غیرتیان
  1396 3 رفیع اندیشه

  1395 1 نوردانش محمدرضا عابدی تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی عابدی  18

19  
بیماریهای قلب و - 2016مبانی طب داخلی سسیل

 عروق 
  1395 2 اندیشه رفیع آیور بنجامین

20  
بیماریهای خون و - 2016مبانی طب داخلی سسیل

 سرطان
  1395 3 اندیشه رفیع آیور بنجامین

  1395 2 اندیشه رفیع آیور بنجامین بیماریهای عفونی- 2016مبانی طب داخلی سسیل  21

  1395 1 اندیشه رفیع آیور بنجامین بیماریهای ریه- 2016مبانی طب داخلی سسیل  22

23  
بیماریهای بافت همبند - 2016مبانی طب داخلی سسیل

 و استخوان
  1395 1 اندیشه رفیع آیور بنجامین

24  
بیماریهای غدد و - 2016مبانی طب داخلی سسیل

 متابولیسم
  1395 1 اندیشه رفیع آیور بنجامین

25  
بیماریهای گوارش و - 2016مبانی طب داخلی سسیل

 کبد
  1395 1 اندیشه رفیع آیور بنجامین

26  
بیماریهای کلیه و - 2016مبانی طب داخلی سسیل

 مجاری ادراری
  1395 1 اندیشه رفیع آیور بنجامین



 قیمت سال تعداد ناشر نویسنده عنوان ردیف
 

  1395 1 خسروی حمید کریمان Minute 10اصول تشخیص مسمومیتها   27

28  
مدیریت درد طبق سر فصل اصول و روشهای اداره 

 درد
  1395 1 اندیشه رفیع فاطمه محسنی

  1395 1 مشهد.پ.ع.د دکتر رضا افشاری سم شناسی بالینی و درمان اورژانسهای مسمومین  29

  1395 3 سپید برگ دکتر مرتضوی درسنامه بیماریهای پوست  30

 اورژانس طب درسنامه  31
 ندائی نژاد حسین هومان

 
 تیمورز اده

 
3 1395  

32  
دستنامه معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 

 2017باربارابیتز 
 مهدی محمد بیکلی،. اس لین

 (مترجم )غیرتیان
  1396 2 رفیع اندیشه

33  
بیماریهای قلب و - 2015اصول طب داخلی هاریسون 

 عروق 
  1395 2 اندیشه رفیع دنیس کاسپر

  1394 1 اندیشه رفیع گارگ کریشنا نورواناتومی چوراسیا  34

  1395 3 آرتین طب سجاد حسن زاده 95داخلی  OSCEآمادگی   35

  1395 2 آرتین طب شاهی- طاهر 95 دانشگاه داخلی 5مجموعه سواالت بورد و ارتقا   36

37  
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز 

2017 
  1396 1 آرتین طب زینب پاشا- بیکلی. اس لین

  1395  1 آرتین طب ندا علیخانی- کاسپر 2015  1عفونی  جلد :  هاریسون در یک نگاه  38

  1395  1 آرتین طب ایالد علوی- کاسپر 2015  2عفونی  جلد :  هاریسون در یک نگاه  39

  1395  1 آرتین طب شاهی- یوسفی - کاسپر 2015  1قلب  جلد :  هاریسون در یک نگاه  40

  1395  1 آرتین طب شاهی- نصرتی - کاسپر 2015  2قلب  جلد :  هاریسون در یک نگاه  41

  1396  3 آرتین طب محمد طاهر- کاسپر 2015کلیه   :  هاریسون در یک نگاه  42

  1394 1 آرتین طب  رشیدیان–سهرابی  شلوغی بخشهای اورژانس بیمارستانی  43

  1392 1 آرتین طب مریم مهر پویا (اکسفورد)اورژانسهای قلب و عروق  44

  1395 1 آرتین طب  علی طالع– کلیگمن 2016بیماریهای غدد نلسون   45

46  
 دانشجویان برای شکم X اشعه تصاویر تفسیر

 پزشکی

 علی کالرک، کریستوفر
 راد ابطحی

  1394 1 تیمورزاده

  1394 1 آرتین طب قوامی- خدام  ECGخواندن فوری الکتروکاردیوگرام   47

48  
راهنمای کاربردیو تفسیربالینی تستهای آزمایشگاهی 

 خدام
  1392 2 دیباج رامین خدام

  1395 2 تیمورزاده  جمالی مهدی- لین هنسی  شریانی خون گازهایABG آسان تفسیر  49

  1395 1 آرتین طب افسانه ده بزرگی (مسمومیت) 2016 تینتینالی اورژانس طب دانشنامه  50

  1395 2 تیمورزاده علی جباری بیماریهای پوست جباری  51

  1393 1 آرتین طب ریچارد دریک تنه - 2015آناتومی گری  52



 قیمت سال تعداد ناشر نویسنده عنوان ردیف
 

  1393 1 آرتین طب ریچارد دریک اندام - 2015آناتومی گری  53

  1393 1 آرتین طب ریچارد دریک  سرو گردن– 2015آناتومی گری  54

55  
 در فقرات ستون و اندام گرافی رادیو تفسیر

 اورژانس
  1395 1 تیمورزاده  مهرپور سعیدرضا  

  1395 1 تیمورزاده بهروز امیدی ABC چشم بیماریهای آزمون و درس  56

  1396 1 نو اندیشان نورولوژیستهای جوان مجموعه سواالت بورد و ارتقا نورولوژی  57

 


