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 ۱ کتبامسروریرعتومیرن۵۰۴هژاوضیرورکدتکریمیا بماربگرم،یرا   PE,۱۴۴۹,ب۳۹۹ک,۱۳۹۶

 ۲ هنشرنخاتممدر تیاگپ،رلید   BF,۶۳۷,ت۲۸۸ه,۱۳۸۸

   ۳ شیمیبلاینیمشرالا مشرالایو،لیما QY,۹۰,م۱۲۸ش,۱۳۹۴

   ۴ صالوخنوگییر مفایه،یدا WH,۲۵,م۱۵۳فلا,۱۳۹۴

   ۵ مبنایسخاتحفبردظابارپرترهویاینوینازغوییرنوینازپشزکی مهیودبر،یع WN,۱۰۵,م۸۶۵م,۱۳۹۵

 ۶ کشتسهبعیدسللو    QH,۵۸۲،/۲,ک۵۶۹,۱۳۹۶

   ۷ تشخیصخاتتلالانژتیکیجنینمردناردابرادرا  WQ,۲۰۹,ت۵۸۱۳,۱۳۹۴

   ۸ سیستمهیاتصیوبریرادرپشزکی عقباینام،حمعدلی WN,۱۸۰,ع۷۳۴س,۱۳۹۱

   ۹ مبنایتغیذهیژرومهیامردنای فجرهدازنلاآدواد، QU,۱۴۵,ف۳۷۸م,۱۳۹۷

   ۱۰ تصیوبریرادرتشیدمدغنیطاسی ساپلارپ،زیر WN,۱۸۵,فلا۴۷۲ت,۱۳۹۷

   ۱۱ نحهومقاربتبزایمنارامردنلزبعتزادخریصبزایمسراتنا  WY,۲۰۰,ن۳۵۱,۱۳۹۲

   ۱۲ تصیوبریرادرتشیدمدغنیطاسی بشوناگسا،تتراو WN,۱۸۵,ب۷۷۷ت,۱۳۹۴

   ۱۳ سدتنماهبطخادلیمساچاسوت سباتاینم،کرا WB,۱۱۵,س۱۱۲د,۱۳۹۷

   ۱۴ بیمیراهیاکبپودناکسار۲۰۱۸  WI,۷۰۰,ب۹۶۹,۱۳۹۷

   ۱۵ بیمیراهیایرهموقاربتهیایوهژ۲۰۱۸  WF,۱۴۰,ب۹۶۹,۱۳۹۷

   ۱۶ بیمیراهیاقلبعوقورهیراسنو۲۰۱۸  WG,۱۲۰,ب۹۶۹,۱۳۹۸

   ۱۷ بیمیراهیاکلیهموجیرایراردا۲۰۱۸  WJ,۳۰۰,ب۹۶۹,۱۳۹۷

   ۱۸ میرورسیرعبترفسینرقراولب جونادپسرتم،حمد WG,۱۴۰,و۴۲۵م,۱۳۹۷

   ۱۹ سدتنماهممایاینزونامساچاسوت هتراک،یج.فزو WP,۱۴۰,.ه۷۸۶د,۱۳۹۶

   ۲۰ مهتراهیابلاینیممایایبردلکویازمنا  WQ,۱۶۰,م۸۵۸,۱۳۹۶

   ۲۱ تکنلویژوجحاریENTف،کصوترو۲۰۱۹  WV,۱۴۰,ت۶۷۷,۱۳۹۸
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   ۲۲ سردنماهتراپویدشوکستگیها عالمیهنریدب،هردا WE,۱۶۸,فلا۶۲۱د,۱۳۹۷

   ۲۳ بیمیراهیاپسوتت:شخیصمردونا۲۰۱۸  WR,۱۴۰,ب۹۶۹,۱۳۹۸

   ۲۴ نکتابترپرتالویژو مدجنفویا،ناو QZ,۴,د۶۸۴ن,۱۳۹۷

   ۲۵ صالویدارلویژوتشخیصی  WN,۱۸۰,فلا۵۷۸۳,۱۳۹۲

 ۲۶ سردنماهجماعصالوموبنایسمزانامویدیرت گردهایح،سین   HD,۳۷,د۴۶۵د,۱۳۹۴

 ۲۷ صالوکشتسللو    QH,۵۸۱,فلا۵۷۸,۱۳۹۷

   ۲۸ شآنیایموهتراهیاکبراحایناوتامزآیاشگهای علیهدازکا،مر QY,۵۰,ع۸۵۶آ,۱۳۸۹

   ۲۹ یامنیمزآیاشگهای  QW,۵۲۵,فلا۹۹۲,۱۳۹۴

   ۳۰ مبنایتوکنیکهیاپیشفرتهماجاوفصارتوتردشخیصمردونا شینارم،حمبدقار WN,۲۰۸,ش۹۵۱م,۱۳۹۶

   ۳۱ فمراکالویژوبیارپسرترا متقینم،داژجید QV,۴,م۲۴۳ف,۱۳۹۷

   ۳۲ یامنولویژویاومنوپوتالویژو  QW,۵۲۵,فلا۹۹۲۳,۱۳۹۶

۳۳ بناکجماعستلااوبتاشیرحیزراوبایمزآنوپیشکیزرورا

 ۱۳۹۷ورریهش

   W,۱۸،/۲,ن۹۶۵ب,۱۳۹۷ اسهو،مکین

۳۴ بناکجماعستلااوبتاشیرحیزراوبایمزآنوپیشکیزرورا

 ۱۳۹۷ورریهش

   W,۱۸،/۲,ن۹۶۵۵ب,۱۳۹۷ اسهو،مکین

   ۳۵ بناکجماعستلااوبتاشیرحیزراوبایپیشکیزروراشهیررو۱۳۹۷ نیکم،وهسا W,۱۸،/۲,ن۹۶۵۷ب,۱۳۹۷

۳۶ بناکجماعستلااوبتاشیرحیزراوبایمزآنوپیشکیزرورا

 ۱۳۹۷ورریهش

   W,۱۸،/۲,ن۹۶۵۹ب,۱۳۹۷ اسهو،مکین

   ۳۷ نزنایازومناند(فثرو-کنرات) مدازهع،رلیضرا WP,۱۸،/۲,ز۱۲۳ز,۱۳۹۷

   ۳۸ خادلیه(یراسنو۲۰۱۵س،سیل۲۰۱۶) مدازهع،رلیضرا W,۱۸،/۲,ز۱۲۳د,۱۳۹۷

   ۳۹ فطالاسزالا۱۳۷۷تشاهیررو۱۳۹۷بساراسمنباعجیدد مدازهع،رلیضرا WS,۱۸،/۲,ز۱۲۳فلا,۱۳۹۷
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   ۴۰ جحاریسزالا۱۳۷۷تشاهیررو۱۳۹۷بسارسامنباعجیدد مدازهع،رلیضرا WO,۱۸،/۲,ز۱۲ج,۱۳۹۷

   ۴۱ لطاسجیبینآتاموینتر۲۰۱۹ هنسنج،نا مQS,۱۷,.ه۷۴۱فلا,۱۳۹۷

   ۴۲ گژاونات،عیرافصاوحلاطتاخاتصصایپسرتیرا پشروعبنام،هسا مWY,۱۳,پ۶۷۸و,۱۳۹۸

   ۴۳ جنینشنسایپشزکینلاگمن۲۰۱۹ سلدات،رماسبدلیو QS,۶۰۴,س۱۴۱۳ج,۱۳۹۷

   ۴۴ سدتنماههشوبیر صدیقمعفوریش،هنما WO,۲۰۰,ص۵۷۶د,۱۳۹۷

   ۴۵ سآیبشنسایپیاهعممویبارینز۲۰۱۸  QZ,۴,آ۵۴۵۳,۱۳۹۷

   ۴۶ بسرریموعیانتابلاینیبیارپسرتنارا عرویش،کهو WY,۱۰۰,و۵۴۵ب,۱۳۹۷

   ۴۷ میدیرتکیفیتعردلموتصیوبریرادر پپاج،فیر WN,۱۸۰,پ۱۱۳م,۱۳۹۷

   ۴۸ کلانسنوگوفاریمردمایاینژویکلویژو  WQ,۱۰۰,ک۲۵۵,۱۳۹۵

   ۴۹ لطاسجیبیبفاتشنسایپیاهجناکئویار۲۰۱۸ مشنآ،رتنوی مQS,۵۱۷,م۵۷۱فلا,۱۳۹۸

   ۵۰ صالونژتیکپشزکیمایر۲۰۱۷ تنرپنیپ،یتر QZ,۵۰,ت۵۲۷فلا,۱۳۹۷

   ۵۱ مشهروامردمایای کویلیناک،تیانو WQ,۱۶۰,و۶۹۲م,۱۳۹۸

 ۵۲ صالوبنرماهیریزسردی فتحیجاوگراهاک،شرو   LB,۱۰۲۵،/۲,ف۲۴۸فلا,۱۳۸۰

   ۵۳ خصلاهجماعسوردپسرتیراخادلی-جحاری  WY,۱۰۰,خ۶۶۱,۱۳۹۷

   ۵۴ بیشویمیمصهروپرار۲۰۱۸  QU,۴,ب۹۸۷,۱۳۹۷

 ۵۵ هارنمیاعملیبنزاگیربنرماههیاسردی فتحیجاوگراهاک،شرو   LB,۲۳۶۲,ف۲۴۸ر,۱۳۹۲

 ۵۶ هارنمیاتجیزهتوحلیلیدکمو(DACUM) فتحیجاوگراهاک،شرو   LB,۲۸۰۶,ف۲۴۸ر,۱۳۹۰

 ۵۷ شورهیاتیردسپیشفرته    LB,۱۰۲۵،/۳,ر۸۳۶,۱۳۸۵

 ۵۸ مقمدتابنرماهیریزسردی ملکیح،سن   LB,۱۰۲۵،/۲,م۷۶۳م,۱۳۸۶

   ۵۹ ممزآورورنوهیافمراکالویژوکتانوزگ-ترور۲۰۱۹ کتانوزگب،ترمار QV,۴,ک۱۲۳م,۱۳۹۸

   ۶۰ فییزلویژوبنرلویو۲۰۱۸  QT,۱۰۴,ف۹۶۳,۱۳۹۷
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   ۶۱ کمالتیرنمجرعتستهیاتشخیصیمزآویاشگهایپگاناا۲۰۱۹ پگاناک،اتلینسدکا QY,۲۵,پ۲۴۳ک,۱۳۹۸

   ۶۲ لطاسلاکتکوریدراگوفاریقنورای قنورایم،نچوهر WG,۱۴۰,ق۱۶۴فلا,۱۳۹۶

   ۶۳ هارنمیاتکنیکهیاMRI جلیکع،یظم WN,۱۸۵,ج۵۷۱ر,۱۳۹۸

   ۶۴ تکنیکهیاتصیوبریرادرردMRI سوتبکورک،تایرن WN,۱۸۵,و۶۱۷ت,۱۳۹۷

۶۵ هارنمیاتهیهن،گهیرادن،قلناوتقلانمنوههیامزآیاشگهایشورو

 تستامجان

   QY,۴,ب۲۴۱ر,۱۳۹۶ انمل،سریاقب

   ۶۶ یدارلوژویسویتیساکنماویآرآکلبند-هگاا۲۰۱۷  WN,۲۰۶,ر۱۶۹,۱۳۹۶

۶۷ بهشادتناورمردنباعبطیاناریم،تنوساملایموقیاسهبتاحقیقتا

 جراییکزشپ

   WM,۱۰۵,ف۲۳۹ب,۱۳۹۶ هیم،سیلعتف

   ۶۸ تفیرحلاقلبو بانسینح،اسینبنعبلادله WB,۵۰,فلا۱۶۴ت,۱۳۹۶

   ۶۹ بناکعلاطاتامقتلاابطعمایناهف(لوکلیا)رونار تقیوشییزارم،یرم مWB,۵۰،.JI7,ت۶۵۱ب,۱۳۹۶

   ۷۰ مجبرتافنرگی پیرکتم،رتیسیدسیلاو WB,۵۰,پ۴۲۷م,۱۳۹۶

   ۷۱ مخادتلاعقوریکنوریربردیمیراهیایاسکمیکقلبی ماینبیخدتیشرآ، WG,۳۰۰,فلا۸۳۹م,۱۳۹۷

   ۷۲ پتورکلهیابیرادراپخررط  WQ,۲۴۰,پ۳۸۲,۱۳۹۷

   ۷۳ نهانجیراهیاجنینغوبرلاگیرنارودبیرادرابوعیاززادمنا ساملایقوم،راحمد WQ,۲۰۹,فلا۵۲۸ن,۱۳۹۷

   ۷۴ حمالگیهیاپخررط  WQ,۲۴۰,ح۲۴۳,۱۳۹۶

   ۷۵ هورادیاکبرایدرنزردنامومایای ممشلیل،یلا QV,۴,م۷۷۱,۱۳۹۶

   ۷۶ بیرادراهفتهبههفته گنارفلن،دینا WQ,۲۰۰,گ۲۸۱ب,۱۳۹۶

   ۷۷ نآتامویسدتگهاهیابند نگهف،رادیرنود QS,۴,ن۶۳۴آ,۱۳۹۷

   ۷۸ سآیبشنسایپیاهبارینخازتصصای۲۰۱۸  QZ,۴,آ۵۴۵,۱۳۹۸

   ۷۹ سآیبشنسایعممویبارینز۲۰۱۸  QZ,۴,آ۵۴۵۳,۱۳۹۸
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   ۸۰ جنینشنسایپشزکینلاگمن سلدات،رماسبدلیو QS,۶۰۴,س۱۴۱۵ج,۱۳۹۷

   ۸۱ ضیرورتاننآوروتامویپشزکی  WL,۱۰۱,ض۳۵,۱۳۹۷

   ۸۲ صالوپیاهکوبراهدریابلاینیلاکتفورمردزرویکبورشنسایپشزکی لخاومسهح،مید QW,۲۵,ل۶۸۹فلا,۱۳۹۷

   ۸۳ صالوپیاهمیکبورشنسایپشزکیبیداگدهاتشخیصی لخاومسهح،مید QW,۲۵,ل۶۸۹۳فلا,۱۳۹۷

   ۸۴ نآتامویمقعطیتنه  WN,۱۸۰,آ۸۳۱,۱۳۹۷

   ۸۵ بفاتشنسایپشزکیجناکئویار۲۰۱۸ مشنآ،رتنوی QS,۵۰۴,م۵۷۱ب,۱۳۹۸

   ۸۶ پیشگییرسزاناطر  QZ,۲۰۰,پ۹۵۱,؟

   ۸۷ نآتامویگیربیارنادشجیونا۲۰۲۰ کردیر،چدرا QS,۴,د۴۵۹آ,۱۳۹۸

   ۸۸ هارنمیاکبرایدرهورادیاتزیرقیموحسابتایورادی بهماریه،یدا WB,۳۵۴,ر۲۹۸,۱۳۹۷

   ۸۹ تشخیصملکلویمزآردیاشگها یوسیملکشهاییز،با QY,۲۳,و۸۹۸ت,۱۳۹۵

   ۹۰ نآتامویبلاینیسانل۲۰۱۹ یونسکینرلا،س QS,۴,و۹۷۸آ,۱۳۹۸

   ۹۱ تکنیکهیاCT SCANصاولوکیاردرانبخش عبساییداطح،مهز WN,۲۰۶,ع۳۱۳ت,۱۳۹۷

   ۹۲ تکنیکهیانآتامویک-فییزلویژوکMRIفزاییزکتتاشخیص  WN,۱۸۵,ت۶۷۷,۱۳۹۷

   ۹۳ هارنمیاجیبییدارگوفاریمیرل۲۰۱۹  WN,۲۵,ر۲۹۸,۱۳۹۷

   ۹۴ پساخمکارناژروازسپیشبیمسراتنایبهبالاو  WC,۵۰۰,پ۱۴۸,۱۳۹۶

   ۹۵ مورتالویژوبویمیراهیاساتخناو حامیدک،مانار WE,۱۸،/۲,فلا۲۸۴ر,۱۳۹۲

   ۹۶ شآنیایموهتراهیاکبراحایناوتامزآیاشگهای  QY,۵۰,آ۵۶۷,۱۳۹۶

   ۹۷ مبنایمقلاهنیوسیعلموپشزکی باحطیح،سین W,۲۰،/۵,فلا۱۴۹م,۱۳۹۷

   ۹۸ خنوناوکلویژو حامیدک،مانار WH,۱۸،/۲,فلا۲۸۴خ,۱۳۹۳

   ۹۹ گشراوکوبد حامیدک،مانار WI,۱۸،/۲,فلا۲۸۴گ,۱۳۹۳

   ۱۰۰ کلیهبآ،لاوکتلوریت حامیدک،مانار WJ,۱۸،/۲,فلا۲۸۴ک,۱۳۹۳
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 ۱۰۱ هارنمیابزناپشزکیبیارنادشجیوناشرتهپشزکی(۱) پچروغاریح،سین   PE,۱۱۲۷,پ۶۳۸ر,۱۳۹۷

   ۱۰۲ نسخهنیوسینردراویوسیسآنا بختییرائار،هد QV,۷۴۸,ب۳۴۳ن,۱۳۹۸

   ۱۰۳ صالوتیراکخناهیدارردگوفاری  WN,۲۰۰,فلا۵۷۸,۱۳۹۶

   ۱۰۴ سردنماهجماعیدارلویژو یایدزج،عفر WN,۱۰۰,فلا۹۷۳د,۱۳۹۶

   ۱۰۵ مفهایمپیاه۲۰۱۸ هینکلج،نیس WY,۱۰۶,.ه۹۸۲۳م,۱۳۹۷

   ۱۰۶ تکنیکهیاپترنوگیرامزآنوهیایدارلویژو بهیرم،سوی WN,۲۰۰,ب۸۵۷ت,۱۳۹۷

   ۱۰۷ تکنیکهیاپترنوگیرا تچرویناف،ضللاه WN,۲۰۰,ت۸۱۴ت,۱۳۹۶

   ۱۰۸ میدیرتکونترلکیفیتتردصیوبریرادرپشزکی حیدادغ،ملاحسن WN,۱۸۰,ح۳۷۲م,۱۳۹۴

   ۱۰۹ کبرامآدرجردراغفاریا مهیودم،سعدو WA,۹۰۰,م۸۶۵ک,۱۳۸۳

   ۱۱۰ معنیوتموقاربتمعنیوپردسرتیرا  WY,۱۰۰,م۶۷۸,۱۳۹۶

   ۱۱۱ تشخیصمردونابطناژرواس بنوارنآ،تنوی WB,۱۰۵,آ۴۱۲ت,۱۳۹۷

 ۱۱۲ سردنماهجماعبزناشراعدلموپشزکی لگزیما،یر   PE,۱۱۲۷,ل۴۳۸۳د,۱۳۹۷

   ۱۱۳ هارنمیاCPRپیشفرتهحایقالبی-یریو هالترب،براارا WG,۲۰۵,فلا۹۴۹ر,۱۳۹۶

   ۱۱۴ تنهکاتبافمراکالویژوکهنییرادزاد خمدایف،مطاهلاستادا QV,۴,خ۱۳۹ت,۱۳۹۸

۱۱۵ سردنماهجماعبطناژرواسبیمیراهیایرهموقاربتهیابحناریب(ر

 (۲۰۱۸روزناینبم

 WB,۱۰۵,د۴۵۴,۱۳۹۶   

   ۱۱۶ صالوشوروهیامزآیاشگهایبردناکخنویا(منوهومتالویژو) گلفاشناح،بیبلاه WH,۲۵,گ۴۷۹فلا,۱۳۹۷

   ۱۱۷ تغیذهموقاربتهیانارودشیهدری  WS,۱۲۵,ت۶۱۶۳,۱۳۹۵

 ۱۱۸ مبنایناورشنسایعمموی گنجیح،مهز   BF,۱۲۸,گ۶۷۸م,۱۳۸۶

 ۱۱۹ هارنمیاناگلیسیبیارنادشجیوناشرتهپشزکی یعقبویح،سن   PE,۱۱۲۷,ی۵۹ر,۱۳۹۷

 ۱۲۰ یرشهها هیلیلا،کس   PS,۳۵۷۲,.ه۹۷۱ر,۱۳۶۳



1398 سال یکتابخانه مرکز یکتاب فارس یتازه ها  

 رهگنکرده يکزشپرده هاسنرشس واننع فردي

   ۱۲۱ بیشویمیمفهموی یسوفیضر،ا QU,۴,ی۸۵ب,۱۳۸۸

   ۱۲۲ بهشادتپاویمدیلویژو  WA,۱۸،/۲,م۳۷۷ب,۱۳۹۷

 ۱۲۳ معفراناوقبلاساملای    BP,۷,ن۵۷۷م,۱۳۹۷

   ۱۲۴ یتونایزحیناوتامزآیاشگهای میبارهدازکدرانایع،صمت QY,۵۰,م۹۲۶ی,۱۳۹۳

   ۱۲۵ میدیرتب،یهشویجوحاریحیناوتامزآیاشگهای صفارهدازضرئایف،شرید QY,۵۰,ص۵۹۳م,۱۳۸۹

 


