
 سال تعداد ناشر نویسنده عنوان ردیف

 

 اورژانس طب درمان و تشخیص  1
 دکتر: مترجم کادوگان مایکل براون، آنتونی

 قربانی محمدحسین
 1931  ارجمند

 2112 کاتزونگ بالیني و پایه فارماكولوژي  2
 خسرو دکتر: مترجم   کاتزونگ برترام

 سبحانیان
 1931  ارجمند

 2112 رابینز( عمومي) پایه شناسي آسیب  9
 علیرضا دکتر: استرمترجم عباس، کومار،

 اللهی فتح
 1931  ارجمند

 2112 رابینز( اختصاصی) پایه شناسي آسیب  4
 خسرو دکتر: مترجم استر عباس، کومار،

 سبحانیان
 1931  ارجمند

5  
 های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112 ایمنی دستگاه و روماتولوژی
 1931  ارجمند منتظری مهدی سید دکتر: ترجم جیمسون،

1  
 و کلیه های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112 ادراری مجاری
 1931  ارجمند فرزان فاطمه دکتر: مترجم جیمسون

1  
 دستگاه های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول
 2112 تنفس

 عبدالحسین دکتر: مترجم   جیمسون،
 نیا ستوده

 1931  ارجمند

2  
 عفونی های  بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112 (کرم ایدز، یاخته،  تک ویروس،)
 پروا دکتر: مترجم . فوسی جیمسون،

 نمیرانیان
 1932  ارجمند

 2112 هماتولوژی: هاریسون داخلی طب اصول  3
 سیامک دکتر: مترجم فوسی جیمسون،

 ملکی
 1932  ارجمند

11  
 و قلب های  بیماری: هاریسون داخلی طب اصول
 2112  عروق

 فتحی مینا دکتر: مترجم  فوسی جیمسون،
 کازرونی

 1932  ارجمند

11  
 دستگاه های  بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

     2112 گوارش
 1932  ارجمند  نیک مهشید دکتر: مترجم .فوسی جیمسون،

12  
 عفونی های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112( باکتلایر)
 1932  ارجمند زاده  عباس عاصفه دکتر: مترجم  جیمسون،

19  
 دستگاه های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112 انکولوژی
 روشنک دکتر: مترجم  .فوسی جیمسون،

 ادهم
 1932  ارجمند

14  
 و مغز های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112 اعصاب
 عبدالرضا دکتر: مترجم. فوسی جیمسون،

 راد منصوری
 1932  ارجمند

15  
 و غدد های بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112    متابولیسم
 زهره دکتر: مترجم . جیمسون:نویسنده

 مقسومی
 1932  ارجمند

11  
 و کبد های  بیماری: هاریسون داخلی طب اصول

 2112 صفراوی مجاری
 فاطمه دکتر: مترجم  فوسی جیمسون،

 تاجیک
 1932  ارجمند

 .1،2،9 جلد 2112 ویلیامز زایمان و بارداري  11
 مهرناز دکتر: مترجم  لوونو کانینگهام،

 ولدان
 1931-2  ارجمند

 2112    امینف بالینی نورولوژی  12
 دکتر: مترجم  امینف مایکل سایمن، راجر

 نمیرانیان پروا
 1931  ارجمند

 2112 میلر بیهوشي اصول  13
 فخارزاده الهام دکتر: مترجم.  سی مانوئل

 نائینی
 1931  ارجمند

 2113 سادوک و کاپالن بالیني پزشكي روان دستنامه  21
 فرزین دکتر: مترجم سادوک، بنجامین

 یئرضا
 1932  ارجمند

 1932  ارجمند کارن دنت مارك 2113 نلسون کودکان طب مباني  21

22  
 و کاتزونگ فارماکولوژی های آزمون و خالصه

 2113 ترور
 حسین دکتر: مترجم   کاتزونگ برترام

 خلیلی،
 1932  ارجمند

 2113 اسنل بالیني نوروآناتومي  29
 غالمرضا دکتر: مترجم   گربر اسپلیت راین

 زاده، حسن
 1932  ارجمند

24  
OSCE رفرنس) ایستگاهی شیوه به بالینی آزمونهای 

 (بالینی صالحیت امتحانات
 1932  طب آرتین حامد خان مترجم: بابک ثابتدکتر

25  
 به)بالینید شواه بر مبتنی طب و اپیدمیولوژی آمار
 (کاربردی و ساده زبان

  طب آرتین عبدالرزاق علی
1931 
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 1931  طب آرتین کروجی مرتضی مترجم تامس سادلر (2113)النگمن پزشکی شناسی رویان  21

21  
EKG   خواندن برای روشیثانیه:  91در EKG به 

 خالصه و ساده،عملی صورت
 1932  طب آرتین شریفی عیسی

 2113 هارپر بیوشیمی  22
 رضا احمد دکترمترجم:  رادول ویکتور

 نیاورانی
 1931  طب آرتین

23  
 شهریور کارورزی پیش سواالت مجموعه اول گزینه

 تشریحی پاسخ همراه به 31
 1931  طب آرتین شهسواری صالح

91  
 پاسخ با عفونی 31 ارتقاء و بورد سواالت مجموعه
 تشریحی

 1931  طب آرتین بابازاده عارفه

91  
 همراه به 31 داخلی ارتقاء و بورد سواالت مجموعه

 تشریحی پاسخ
 1931  طب آرتین شاهی فرهاد دکتر طاهر محمد کترد

92  
 متابولیسم و ریز درون غدد نگاه یک در هاریسون

2112 
 1932  طب آرتین محمودیان ریحانه دکتر

 1932  طب آرتین شرافتی البرز دکتر ( قلب) 2113 نگاه یک در هاریسون  99

94  
 های عفونت) 2112 عفونی نگاه یک در هاریسون
 (انگلی و وقارچی ویروسی

 1932  طب آرتین درزم علوی ایالد دکتر

 1932  طب آرتین طاهر محمد دکتر (روماتولوژی) 2113 نگاه یک در هاریسون  95

 1931  طب آرتین حاتمی ندا دکتر (کلیه بیماریهای) 2113 نگاه یک در هاریسون  91

91  
 بیماران در داخلی طب رایج های مشاوره بر مروری
 جراحی

 1931  طب آرتین قلمکار مرضیه

 1931  طب آرتین انزلی چوبی بابک دکترمترجم: ماتو آمال 2 جلد پزشکان برای شایع های ECG تفسیر  92

 1931  طب آرتین انزلی چوبی بابک دکتر:مترجم ماتو آمال 1 جلد پزشکان برای شایع های ECG تفسیر  93

 1931  طب آرتین مهدوی رسول مترجم ونسان ژی 2 جلد 2111 فینک ویژه های مراقبت اصول  41

 1931  طب آرتین مهدوی رسول مترجم ونسان ژی 1 جلد 2111 فینک ویژه های مراقبت اصول  41

42  
 حال شرح گرفتن روش و بالینی معاینات راهنمای

 جیبی(2111 باربارابیتز)
 1931  طب آرتین صالحی مهرداد دکتر لی. بیکلی

 1932  طب آرتین یجینائ زهرا دکتر بدانیم تناسلی زگیل درباره است بهتر آنچه  49

 1931  طب آرتین خدام رامین 31 ایران ژنریک داروهای  44

45  
 رفرنس) بالینی های صالحیت آزمون آمادگی

 (بالینی صالحیت امتحانات
 1931  طب آرتین زاده حسن سجاد دکتر

41  
 آسیب)2111 تینتینالی اورژانس طب دانشنامه
 (محیطی

 1931  طب آرتین دهبزرگی افسانه مترجم جودیت تینتینالی

 1931  طب آرتین مقصودی محمدرضا مترجمجیمز  رابرتس 2113 هجز منتخب مباحث  41

 1931  طب آرتین ثبوتی بهنام مترجم کارن دنت مارک 2113 کودکان طب نلسون مبانی  42

43  
 بیماریهای اورژانس های درمان و تشخیص الگوریتم

 کودکان ریز درون غدد
 1931  طب آرتین رستمی پرستو مترجم زد هاچبرگ

51  
 تخصصي جستجوي کاربردي و عملي راهنماي
 علمي اطالعات هاي پایگاه در اطالعات

 1931  جامعه نگر اطلسی  رشا

 1931  نگر جامعه شهرکی حامدی سودابه شهرکی/ پزشکی علوم در آماری روشهای برد کار  51



 سال تعداد ناشر نویسنده عنوان ردیف

 

 1932  نگر جامعه نصیری مرتضی نصیری مرتضی/  بخیه تکنیک فنون و اصول  52

 1931  نگر جامعه برزویی طاهره برزویی/  پرستاری در اخالق  59

 1931  نگر جامعه تجویدی منصوره پرستاری در اخالق  54

 1932  نگر جامعه زاده حسن داریوش پوست نویسی نسخه صد تا صفر  55

 1931  نگر جامعه میرزایی سعید محمد میرزایی/  قلب نوار پیشرفته تفسیر  51

 1932  نگر جامعه زاده حسن داریوش زاده حسن/  قلب نوار تفسیر صد تا صفر  51

 1931  نگر جامعه زاده حسن داریوش زاده حسن/  سینه قفسه گرافی تفسیر صد تا  صفر  52

53  
  عمل اتاق -  2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

 4. ج
 1931  نگر جامعه خاچیان آلیس:مترجم هنیکل

11  
. ج  تنفس -  2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

5 
 1932  نگر جامعه شبان مرضیه: مترجم هنیکل

11  
 و قلب  -  2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي
 1. ج عروق

 1932  نگر جامعه مهدوی مسلم: مترجم هنیکل

12  
 خون -  2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي
 1. ج شناسی

 1931  نگر جامعه عاصمی صدیقه: مترجم هنیکل

19  
 گوارش –   2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

 11. ج
 1931  نگر جامعه عالیخانی مریم:مترجم هنیکل

14  
 متابولیک - 2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

 11.ج کرین اندو و
 1932  نگر جامعه نیری دهقان ناهید: مترجم هنیکل

15  
 و کلیه -2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

 12.ج  ادراری مجاری
 1932  نگر جامعه مسرور دریادخت:مترجم هنیکل

11  
 و چشم -2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي
 15.ج   گوش

 1931  نگر جامعه پور اصغر علی منصوره:مترجم هنیکل

11  
 و مغز -2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

 11 ج اعصاب
 1932  نگر جامعه مشتاق زهرا: مترجم هنیکل

12  
 و عفونی -2112 سودارث و برونر جراجي -داخلي

 11.ج  اورژانس
 1931  نگر جامعه حیدری رضا محمد: مترجم هنیکل

13  
 برونر جراحی – داخلی پرستاری بالینی دستنامه
2112 

 1931  نگر جامعه نجفی طاهره: مترجم هنیکل

 1931  نگر جامعه عسگری پروانه پرستاران برای مکانیکی تهویه اصول  11

 1931  نگر جامعه نژاد قاسم معصومه بالینی آزمایشگاه در عملی تکنیکهای  11

 1931  نگر جامعه جویی رزم نسرین جویی رزم/  داخلی فوریتهای  12

 1932  نگر جامعه تکبیری هیتا آنا حیاتی عالیم بررسی جامع راهنمای  19

  پور احمدی غفارپور مجید الکتروانسفالوگرافی  14
1931 
 
 

 1931  پور احمدی ناهید حق نظری بیوشیمی در آزمایشگاهی تکنیکهای و روشها  15

11  
 تستهای نتایج درپردازش هونت افزار نرم کاربرد

 ضدمیکروبی حساسیت
 1931  پور احمدی علیرضا دولت یار
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 1931  پور احمدی محمد حسینی،منصور محسن ابادی قلبی های ریتمی دیس یرستف  11

 1931  پور احمدی احمد عرب کیا تنفس دستگاه فیزیکی معاینه و حال شرح نحوه  12

 1931  پور احمدی مری جو واگنر، کریم سهرابی اورژانس طب بر مروری  13

 1932  حیدری فریدون نگهدار آناتومی دستگاه عصبی مرکزی  21

21  
 آزمایشگاهی و تشخیصی تستهای مرجع کاملترین

 2113 پاگانا
 1932  حیدری صالحی مهرداد دکترپاگانا کتلین،

 1931  حیدری لیلیان آ. موندت، محسن چهره پور آنالیز ادرار و مایعات بدن  22

 1932  حیدری نویی قلعه بهنام دکتر پزشکی شناسی انگل اطلس  29

 1935  حیدری نعمتیان جواد دکتر زا بیماری قارچهای رنگی اطلس  24

 MRI در تصویربرداری های تکنیک  25
 معصومه -پرور روح وحید   بروک وست

 آهنگر
 1931  حیدری

 1931  حیدری شهرام دارابی در تصویر برداری عصبی  CTاصول تکنیکی   21

21  
فیزیک ،وضعیت دهی   MRIراهنمای تکنیکهای 

 بیمار،پروتکلهای تصویر برداری
 1931  حیدری اوغلو ، حسین جملهمحمد الما 

 1931  حیدری یاسر حاجی امرایی CTمجموعه کامل تکنیکهای   22

 مفرد روان نیک مالحت پرستاری فوریتهای جامع کتاب  23
 نوردانش نشر

 حیدری
 1931 

 1931  حیدری مفرد روان نیک مالحت -شیری حسین دیالیز و CCU,ICU در ویژه مراقبتهای اصول  31

 1931  حیدری مفرد روان نیک مالحت به گام روشهای احیای قلبی ریویآموزش گام   31

 1932  حیدری بهزاد ایمن CCU,ICUنکات کلیدی در   32

39  
تکنیکهای وضعیت دهی در نماهای مختلف مامو 

 گرافی
 نسرین امیر خلیلی

 نوردانش نشر
 حیدری

 1932 

34  
 رادیولوژی های آزمون پرتونگاری های تکنیک

 پارانازال سینوسهای و صورت های استخوان جمجمه،
 مریل

 1932  حیدری تورچیان اله فضل دکتر - بهری موسی

35  
 تنه رادیولوژی های آزمون پرتونگاری های تکنیک
 مریل

 1932  حیدری تورچیان اله فضل دکتر -بهری موسی

31  
 دست رادیولوژی های آزمون پرتونگاری های تکنیک

 مریل پا و
 1932  حیدری تورچیان اله فضل دکتر -بهری موسی

 1931  حیدری عمیدی فردین دکتر مترجم تامس سادلر 2113 النگمن پزشکی شناسی جنین  31

 1931  حیدری سیاوش فاضلیان تغذیه و رژیم درمانی در اختالالت تیروئید  32

 1932  حیدری زهرا صادقی ، فاطمه نوغانی 2و 1روان پرستاری ، بهداشت روان   33

 1931  فرهنگ فردا محمد علی جوادی چشم پزشکی عمومی  111

 1931  اندیشان نو سعید احمدی مجد زخم پای دیابتی روشهای درمانی جدید  111
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 1931  اندیشان نو غالمرضا ایراجیان راهنمای عملی تجویز منطقی آنتی بیو تیک  112

119  
مجموعه آزمونهای ارتقا قطبهای دهگانه نورولوژی 

 2و1ج 31
 1931  اندیشان نو نورولوژیستهای جوان

 1931  اندیشان نو جوان نورولوژیستهای نورولوژی OSCE مجموعه سواالت آمادگی آزمون   114

115  
 های شاخص و آماری های روش المسائل حل

 بهداشتی
 1931  تیمورزاده مقدم نادری فاطمه کهن، زعیم حمید

 1934  تیمورزاده عالئی شکوفه اعصاب و مغز های بیماری درسنامه  111

 1931  تیمورزاده فرجام نیک علی کاهان، اسکات صفحه یک در قلب  111

112  
 مناطق طب و عفونی های بیماری بر سریع مروری

 گرمسیری
 1932  تیمورزاده ،سیروس جعفریایسبا راسل

113  
 اورژانس چند و گوارش درمانگاه: درمانگاه پزشک

 مهم
 1932  تیمورزاده رومی عاطفه شهریاری، آرمان

 1932  تیمورزاده قائمی مرجان: مترجم  هایست آ.استیون داخلی انکال  111

 1931  تیمورزاده یزدانی شهروز: مترجمین کاترینو جفری صفحه یک در اورژانس طب  111

 1932  تیمورزاده ،حامد خوش اخالق اسمیت الیویا mind map قالب در داخلی طب  112

119  
خود را  کمردردآموزش سالمت ستون فقرات چگونه 

 درمان کنیم
 1931  تیمورزاده بیژن فروغ

 1932  تیمورزاده ابراهیمی ایوب بیمار محور پزشکی آزمایشهای بالینی تفسیر  114

115  
 نیاز آن به همیشه که الکتروکاردیوکرافی کتاب تنها

 دارید
 1932  تیمورزاده مالکوم استالر،مهرناز اکبری

 1931  تیمورزاده امیر سام،سارا آرین مهر افتراقی تشخیهای بر سریع مروری  111

 1932  طب آرتین زاده حسن سجاد دکتر OSCE   97 داخلی آزمونهای آمادگی  111

112  
 (1 جلد)2112 الرنس جراحی کامل ترجمه

 طب آرتین پایدار شهرام ثابت،دکتر بابک دکتر
 

1932 

 1932  طب آرتین پایدار شهرام دکتر،ثابت بابک دکتر (2 جلد)2112 الرنس جراحی کامل ترجمه  113

121  
 الرنس کارورزی پیش و دستیاری سواالت مجموعه

 1932  طب آرتین آملی احمدی هادی

121  
 پاسخ با همراه کارورزی پیش سواالت مجموعه
 31 اسفند( اول گزینه) تشریحی

  صالح دکتر  موحدنیا محمد دکتر
 شهسواری

 طب آرتین
 

1932 

 1932  طب آرتین درخشنده علی سید دکتر 2112( انکولوژی)  نگاه یک در هاریسون  122
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