
 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

  Elsevier W  15  2015 خریداری
C427m  

2015  

 Chabner, 

Davi-Ellen. 
 medical 

terminology 

2015  1.  

 Elsevier WX 17 2016 خریداری

T566i 2016 
Tighe, 

Shirley M., 
Instrumentation 

for the 

Operating 

Room  
2.  

 persian 2018 اییاهد

medicine 

office 

WB 50,.JI7 

P466 2018 
  Persian 

medicine 2018 
3.  

-Jossey  2017 اهدایی

Bass 

     Schuh, 

John H. 
 Student 

Services: A 
Handbook for 

the Profession  
4.  

-Jossey  2017 اهدایی

Bass 

     Schuh, 

John H. 
 Student 

Services: A 
Handbook for 

the Profession  
5.  

&  Jones  2021 خریداری
Bartlett 

Learning 

W  15  
C678m  

2021  

 Cohen, 

Barbara 

Janson 

 Medical 

Terminology 

2021  6.  

  QT  104     خریداری
H177g  

2021  

 Hall, John 

E. 
 Gyton and 

Hall Text book 
of medical 

Physiology 

2021  
7.  

  QZ  4     خریداری
R636  2021  

   Robbins and 

Cotran 
Pathologic 

Basis of 

Disease  
8.  

  QZ  4     خریداری
R636  2021  

   Robbins and 

Cotran 
Pathologic 

Basis of 

Disease  
9.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

 Heinle 2013 اهدایی

Cengage 

Learning 

    Anderson, 

Neli J. 
Active Skills 

for Reading 

Student 10.  

دانشگاه   1399 خریداری
علوم  

پزشکی  و 
خدمات  
بهداشتی  
درمانی  

 بوشهر

QV 704 

 1399 ف276ن
فناوری های   نبی پور، ایرج

همگرا و آینده  
 داروسازی

11.  

دانشگاه   1399 خریداری
علوم  

پزشکی  و 
خدمات  
بهداشتی  
درمانی  

 بوشهر

W 61 ف276ن 

1399 
 فلسفه  پزشکی  نبی پور، ایرج

 آینده

12.  

دانشگاه   1399 خریداری
علوم  

پزشکی  و 
خدمات  
بهداشتی  
درمانی  

 بوشهر

WZ .JI7،70 

 1399 ت276ن
تاریخ  پزشکی   نبی پور، ایرج

 ایران

13.  

 WB 50،JI7 المعی 1391 خریداری

 1391 ح258س
ساوجی ، 

موسی بن  
 علیرضا

حفظ الصحت  و 
  .14 سیاست المدن

 WB 50 المعی 1393 خریداری

 الف734الف
1393 

کاشانی 
الشیرازی ، 
 محمد بن  مجد

الفواید المغریه  فی 
  .15 القواعد الطبیه

نوین  پژوه   1397 خریداری
 سینا

WB .JI7،50 

 1397 الف172ن
ناصری ، 

 محسن
الرعایه  الصحیه  

فی  ضو الطب  
  .16 االیرانی

طب  سنتی   1393 خریداری
 ایران

WB .JI7،50 

 1393 غ172ن
ناصری ، 

 محسن
اها و گیاهان  غذ

شفابخش  از دیدگاه  
  .17 طب  سنتی  ایران

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WI 605 468د 

1398 
درمان  گام  به  گام    

هموروئید با طب  
  .18 ایرانی



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WI 350 

 1398 581ت
تشخیص  و درمان    

گام  به  گام  زخم  
پپتیک  با طب  

 ایرانی
19.  

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WR 460 

 1398 468د
درمان  گام  به  گام    

ریزش  مو با طب  
  .20 ایرانی

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WI 409 

 1398 581ت
تشخیص  و درمان    

گام  به  گام   
یبوست  عملکردی  

 با طب  ایرانی
21.  

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WI 250 468د 

1398 
م  درمان  گام  به  گا  

ریفالکس  در طب  
  .22 ایرانی

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WI 145 

 1398 581ت
تشخیص و درمان    

گام  به  گام  
سوءهاضمه  

عملکردی  با طب  
 ایرانی

23.  

 آ934م QZ 4 کتاب  میر 1393 خریداری

1393 
میرزایی قمی ، 

 منصور
درس  و آزمون  

  .24 آسیب شناسی

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WI 700 468د 

1398 
درمان  گام  به  گام    

کبد چرب  
  .25 غیرالکلی

ایزانیان   1398 خریداری
 طب

WI 150 468د 

1398 
درمان  گام  به  گام    

 نفخ  با طب  ایرانی
26.  

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WP 440 

 1398 468د
درمان  گام  به  گام    

خونریزی  
غیرطبیعی  رحمی  

 با طب  ایرانی
27.  

ایرانیان   1398 اریخرید
 طب

WP 552 

 1398 468د
درمان  گام  به  گام    

اولیگومنوره  و 
آمنوره  در طب  

 ایرانی
28.  

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WR 430 

 1398 468د
درمان  گام  به  گام    

آکنه  با طب  
  .29 ایرانی



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

طب  سنتی   1395 خریداری
 ایران

WB .JI7،50 

 1395 ح172ن
ناصری ، 

 محسن
حفظ سالمتی  از 

دیدگاه  طب  سنتی  
  .30 ایران

ایرانیان   1398 خریداری
 طب

WB 537 

 1398 ب814گ
گولد، 

 فرانسسکا
 بازتاب درمانی

31.  

 QV 766 المعی 1392 خریداری

 1392 د331ع
داروهای  ساده  در  عبدالحمید

  .32 طب  سنتی  هند

   QV  4 المعی  1397 خریداری

  ق 748ع
1397  

عقیلی علوی  
شیرازی ، 

محمدحسین بن 
 محمدهادی

قرابادین  مجمع  
الجوامع و ذخائر 

التراکیب  ) 
 قرابادین  کبیر( 

33.  

   QV  4 المعی  1397 خریداری

  ق 748ع
1397  

عقیلی علوی  
شیرازی ، 

محمدحسین بن 
 محمدهادی

قرابادین  مجمع  
الجوامع و ذخائر 

التراکیب  ) 
 قرابادین  کبیر( 

34.  

 WY 156 بشری 1399 خریداری

 1399 438م
مراقبت  حمایتی  و   

تسکینی  در 
 سرطان

35.  

 WG 205 نسیم  کوثر 1399 خریداری

 1399 893م
مهمترین  نکات    

احیای  قلبی  ریوی  
پیشرفته : آپدیت  

 2020گایدالین  
36.  

 WG 330 آنا طب 1399 خریداری

 1399 578الف
اصول  پایه  سندرم    

  .37 بروگادا

 WB 105 جامعه  نگر 1399 خریداری

 1399 356ف
فرآیند عملیات  و   

اطالعات  فنی  در 
فوریت های  

 پزشکی
38.  

 WB 105 جامعه  نگر 1399 خریداری

 1399 356ف
فرآیند عملیات  و   

اطالعات  فنی  در 
فوریت های  

 پزشکی
39.  

کتاب   1399 خریداری
 ونوس

اصول  عملی   باعزم ، مریم    
کشت  سلول های  

  .40 دیبنیا



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

موسسه   1392 خریداری
مطالعات  
تاریخ  

پزشکی ، 
طب  

اسالمی  و 
 مکمل

ZWB 100 

 1392 282م
مجموعه  کتابهای    

 انتشارات  ویژه

41.  

آموزش  و مشاوره   حسینی ، مهدی     آوای  نور 1390 خریداری
  .42 قبل  از ازدواج

 WP 140 حیدری 1399 خریداری

 1399 969ب
بیماریهای زنان و   

یمان بکمن زا
2019 43.  

 WN 185 پژوهرویان 1399 خریداری

 1399 م252ه
، یماشه
 ادرضیمح

مبانی 
تصویربرداری 

تشدید مغناطیسی 
MRI 

44.  

 WG 120 آرتین طب  1399 خریداری

 1399 ن549ب
نعمتی پور، 

 ابراهیم 
بیماریهای قلب و 

  .45 عروق

کتاب  1399 اهدایی
 ونوس

WH 25 629ن 

1399 
ر نگرشی ب  

ایمونوهماتولوژی 
آزمایشگاهی و 

 بانک خون
46.  

کتاب  1398 اهدایی
 ونوس

WR 598 

 1398 ز869م
زخم فشاری   مهرابی، فاطمه

 -درمان  -)مراقبت 
  .47 پیشگیری(

 WP 140  حیدری  1398 خریداری

 1398 9693ب
بیماریهای زنان   

برک و نواک 
2020 

48.  

 WP 140  حیدری  1398 خریداری

 1398 9693ب
ماریهای زنان بی  

برک و نواک 
2020 

49.  

انتشارات   1396 خریداری
 حیدری

WN 600 

 1396 ر857ب
رادیولوژی  برای   بهری ، موسی

  .50 رادیوتکنولوژیست

 QS 604 حیدری 1397 خریداری

 1397 ج141س
سادلر، تامس 

 دبلیو
جنین شناسی 

پزشکی  النگمن 
2019 51.  

 WY 106 نگرجامعه 1397 خریداری

 الف983پ
1397 

، ادیدرآبلای
 قحاس

پرستاری سالمت 
  .52 جامعه

 WX 200 نگرجامعه -140 خریداری

 1400 ت991ف
فیلیپس، 

ماری نانسی
 فورتوناتو

تکنیک اتاق عمل 
2021 

53.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

 WX 200 نگرجامعه -140 خریداری

 1400 ت991ف
فیلیپس، 

ماری نانسی
 فورتوناتو

تکنیک اتاق عمل 
2021 

54.  

 WX 200 رنگ جامعه 1399 خریداری

 1399 578الف
اصول کار در اتاق   

عمل الکساندر 
2019 55.  

 WX 200 نگر جامعه 1399 خریداری

 1399 578الف
اصول کار در اتاق   

عمل الکساندر 
2019 56.  

 WP 660 نگر جامعه 1398 خریداری

 1398 353ج
جراحی زنان،   

مامایی و 
اورولوژی 

 2019الکساندر 

57.  

 WW 168 نگرجامعه .1398 خریداری

 1398 353ج
 نی، جراکراث

 سی.
جراحی چشم 

  .58 2019الکساندر 

 WG 169 جامعه نگر 1399 خریداری

 1399 353ج
جراحی توراکس   

قلب و عروق 
  .59 2019الکساندر 

 WS 420 گلبان  1398 خریداری

 1398 777ن
نوزادان نلسون   

1398 60.  

 WY 100 حیدری  1400 خریداری

 الف474ب
1400 

اصول پرستاری  رمن، اودریب
کوزیر و ارب 

2021 61.  

 WY 100 حیدری  1400 خریداری

 الف474ب
1400 

اصول پرستاری  برمن، اودری
کوزیر و ارب 

2021 62.  

 WY 100 حیدری  1400 خریداری

 الف474ب
1400 

اصول پرستاری  برمن، اودری
کوزیر و ارب 

2021 63.  

 WP 505 حیدری  1399 خریداری

 الف965ت
1399 

اندوکرینولوژی  لور، هیو تی
بالینی زنان و 

ناباروری اسپیروف 
2020 

64.  

 WP 505 حیدری  1399 خریداری

 الف965ت
1399 

اندوکرینولوژی  تیلور، هیو 
بالینی زنان و 

ناباروری اسپیروف 
2020 

65.  

 WY 100 جامعه نگر 1398 خریداری

 1398 م689ن
نوجنت، 
 پاتریشیا 

مبانی مراقبتهای 
  .66 پرستاری 



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

 م832م QW 50 حیدری 1399 داریخری

1399 
، وریم

 آر. کریاتپ
شناسی میکروب
  .67 2021مورای 

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .68  2018جراحی 

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

نولوژیست برای تک
  .69  2018جراحی 

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .70  2018جراحی 

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .71  2018جراحی 

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .72  2018جراحی 

اطمینان  1400 خریداری
 -راد

 حیدری 

QT 104 

 1400 خ328ه
هال، جان 

 ادوارد
خالصه فیزیولوژی 

پزشکی گایتون و 
  .73 2021هال 

 WG 140 سینا ابن  .1398 خریداری

 1398 ت247ت
 ومکالتالر، م

 اس.
 EKGتنها کتاب 

  .74 2019وز ر 7در 

 WG 205 نگر جامعه 1400 خریداری

 1400 ک541ح
 CPRکتاب جامع  حسنی، حامد

2018-2020 75.  

 WY 20،/5 نگرجامعه 1399 خریداری

 1399 ر356ح
روش تحقیق و آمار  حجتی، حمید

در پرستاری و 
  .76 علوم پزشکی

اطمینان   1399 خریداری
 راد 

QT  104  

  ف328ه
1399  

 ان، جاله 
 وارداد

فیزیولوژی  
پزشکی گایتون و 

  .77  2021هال 

اطمینان   1399 خریداری
 راد 

QT  104  

  ف328ه
1399  

 ان، جاله 
 ادوارد

فیزیولوژی  
پزشکی گایتون و 

  .78  2021هال 

  WO  18،/2 طبآرتین  1399 خریداری

  1399  282م
مجموعه سواالت    

جراحی الرنس 
2019   79.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

دانشگاه  1398 خریداری
علوم 

پزشکی و 
خدمات 
بهداشتی 
درمانی 
استان 
 زنجان

WM 307،.S3 

 1398 ن579ق
نوجوان و جوان  قزلباش، پرویز

آموزش سالمت 
جنسی، آگاهی و 

 توانمندی
80.  

  QW  4 حیدری   1398 خریداری

  1398  976م
میکروبشناسی    

پزشکی جاوتز 
2019  81.  

 WB 18،/2 جامعه نگر 1398 خریداری

 1398 م631ب
بالکال، 
 داگالس 

مرور و 
خودارزیابی طب 

 انتقال خون 

82.  

 WR 140 سپید برگ  1399 خریداری

 1399 454د
ی نامهدرس  

  .83 های پوستبیماری

 WN 180 حیدری  1399 خریداری

 1399 578الف
اصول مبانی   

رادیولوژی 
تشخیصی برنت 

2019 
84.  

 WN 180 حیدری  1399 خریداری

 1399 578الف
اصول مبانی   

رادیولوژی 
تشخیصی برنت 

2019 
85.  

 WN 180 حیدری  1399 خریداری

 1399 578الف
اصول مبانی   

رادیولوژی 
تشخیصی برنت 

2019 
86.  

 WN 180 حیدری  1399 خریداری

 1399 578الف
اصول مبانی   

رادیولوژی 
تشخیصی برنت 

2019 
87.  

 WN 180 حیدری  1399 خریداری

 1399 578الف
 اصول مبانی  

رادیولوژی 
تشخیصی برنت 

2019 
88.  

 WN 180 حیدری  1399 خریداری

 1399 578الف
اصول مبانی   

رادیولوژی 
تشخیصی برنت 

2019 
89.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

 QW 25 یاوریان  1400 اهدایی

 1400 الف354ل
لباف، مایکل 

 ج.
اطلس آزمایشگاه 

  .90 باکتری شناسی 

 QU 25 آییژ 1398 خریداری

 1398 ب352م
می بالینی بیوشی ا، رضدیمحم

  .91 عملی 

 QU 25 آییژ 1398 خریداری

 1398 ب352م
بیوشیمی بالینی  ا، رضدیمحم

  .92 عملی 

 WI 140 یاوریان 1398 خریداری

 1398 468الف
اساس مولکولی   

های شایع بیماری
  .93 گوارش و کبد

کتاب  .1400 خریداری
 ونوس

WW 280 

 1400 م182الف
ابوالمعصومی، 

 مریم
 ممبانی اپتیک چش

94.  

 WN 230 نور دانش 1387 خریداری

 1387 الف163ح
حاجی امرایی 

 ، یاسر
اصول  و تکنیک 
های  رادیولوژی  

  .95 فک  و دندان

 QU 25 مهرروجین .1387 اهدایی

 1387 الف523ر
اصول آموزش  رسولی، مهدی

  .96 آزمایشگاه بیوشیمی 

 WT 150 یاوریان .1399 اهدایی

 1399 798س
رفتار در سوء  

  .97 دانسالمن

 WA 310 کنکاش .1394 اهدایی

 1394 838ب
بهداشت مادر،   

  .98 کودک و باروری

 WP 140 گیتاتک 1399 اهدایی

 1399 611ن
نکات برتر   

های زنان بیماری
برک و نواک 

2020 
99.  

 WQ 100 رومی 1397 اهدایی

 1397 169ب
بارداری و زایمان   

  .100 2018ویلیامز 

 پارسیان 1399 اهدایی
 دانش

WO 100 

 1399 454د
 درسنامه جراحی   

101.  

 پارسیان 1399 اهدایی
 دانش

WO 100 

 1399 454د
 درسنامه جراحی   

102.  

 پارسیان 1399 اهدایی
 دانش

WO 100 

 1399 454د
 درسنامه جراحی   

103.  

دیویس، جیمی      یاوریان .1399 اهدایی
 ا.

های مکانیسم
  .104 زاییریخت

تاریخ پزشکی دفاع  اسب، عنروتف     سوره مهر 1398 اهدایی
  .105 مقدس روایتی دیگر

 WB 381 ترنجان .1399 اهدایی

 1399 د576ر
پور، رضایی

 ناصر
درباره حجامت و 

  .106 بادکش



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

 ایرانیان .1396 اهدایی
 طب

WB 50،.JI7 

 1396 454د
نامه طب درس  

ایرانی مبتنی بر 
 شواهد

107.  

مک گینس،      چوگان .1399 اهدایی
 جان 

تاریخی بر  درآمدی
فلسفه طبیعی در 

  .108 جهان اسالم

 WP 440 چوگان .1399 اهدایی

 1399 445د
درد رحم از دیدگاه   

طب ایرانی و 
  .109 مقایسه با طب رایج

 WB 50 ترنجان 1399 اهدایی

 1399 ب576ر
پور، رضایی

 ناصر
 بهار تندرستانه 

110.  

مبین   1391 اهدایی
 اندیشه 

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .111 بزرگ طب اسالمی

مبین   1391 اهدایی
 اندیشه 

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .112 بزرگ طب اسالمی

مبین   1391 اهدایی
 اندیشه 

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .113 بزرگ طب اسالمی

مبین   1391 اهدایی
 یشه اند

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .114 بزرگ طب اسالمی

مبین   1391 اهدایی
 اندیشه 

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .115 بزرگ طب اسالمی

مبین   1391 اهدایی
 اندیشه 

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .116 طب اسالمی بزرگ

مبین   1391 اهدایی
 اندیشه 

WB 50 

 1391 د715ن
، یورانن
 یطفصم

المعارف دایره
  .117 بزرگ طب اسالمی

  WZ  51 چوگان  .1399 اهدایی

  1399  ذ293ل
النگرمن،  

 تزوی 
گرایی در ذره 

جهان اسالم و 
نسبت آن با سنت 

 جالینوسی 

118.  

الدین یخ بهاءش       چوگان  .1399 اهدایی
عاملی، فقیهی 

احیاگر و شاعری 
 عارف  

119.  

 WD 210 ترنجان .1399 خریداری

 1399 چ576ر
پور، رضایی

 ناصر
چاقی و اصول 

  .120 درمان آن

فارابی و نظریه  دامر، حطاه     چوگان .1399 اهدایی
  .121 بندی علومطبقه



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

وزارت   1399 اهدایی
بهداشت  
درمان  و 
آموزش  
پزشکی، 
موسسه 
بهداری 

رزمی دفاع 
مقدس و 
 مقاومت

درسنامه آشنایی با       
فرهنگ و معارف 

 دفاع مقدس 

122.  

سعادت شعاع،          اهدایی
 مرادعلی

درسنامه زبان و 
ادبیات فارسی 

)عمومی( با 
 رویکردی نوین 

123.  

 WI 140 تیمورزاده .1395 اهدایی

 1395 969ب
های گوارش بیماری  

  .124 2015هاریسون 

دانشگاه  .1399 اهدایی
علوم 

پزشکی و 
خدمات 
بهداشتی 
درمانی 
استان 
 زنجان

QY 250 

 الف532الف
1399 

الگوریتم   
 ایمونوسرولوژی

125.  

تیمورزاده:  1392 اهدایی
 طبیب

WO 218،/2 

 1392 م842الف
مرور تحلیلی  نژاد، رضاامین

مین آزمون 60
دانشنامه تخصصی 

بیهوشی و 
های ویژه مراقبت

وار )مرور نکته
موضوعات مرتبط 

 با بورد(

126.  

گروه تالیفی  .1397 اهدایی
 دکتر خلیلی

QU 18،/2 

 1397 987ب
 بیوشیمی   

127.  

 OT 104 ارجمند  1394 اهدایی
 1394 ف328ه.

هال ، جان 
 ادوارد

فیزیولوژی  
و پزشکی  گایتون  

  .128 2016هال 

 OT 104 ارجمند  1394 اهدایی
 1394 ف328ه.

هال ، جان 
 ادوارد

فیزیولوژی  
پزشکی  گایتون  و 

  .129 2016هال 



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

 QS 18،/2 بنفشه 1387 اهدایی

 1387 م188ن
مجموعه سواالت  ناظم ، امیر

  .130 آناتومی ) پایه (

 WG 25     اهدایی

 1400 پ681ک
پرستاری در  کمالی، محسن 

یصی و تستهای تشخ
  .131 آزمایشگاهی قلبی 

دانشگاه  1389 اهدایی
صنعتی 
 شریف 

QU 4 ب227ع 

1389 
عالم زاده، 

 ایران 
 بیوشیمی غذایی 

132.  

  QS  604 ابن سینا   .1394 اهدایی

  ج141س
1394  

 سامر، تادلس 
 دبلیو.

شناسی جنین 
پزشکی النگمن 

2015  133.  

 WG 18،/2 طرالن  1397 اهدایی

 1397 ب469ک
 بیماریهای قلب  کرمی، مجتبی 

134.  

 WF 18،/2 طرالن  1398 خریداری

 1398 ب469ک
 بیماریهای ریه  کرمی، مجتبی 

135.  

اندیشه  1385 اهدایی
 خالق 

 ترجمه کامل تافل  صبوری، مریم     
136.  

  QS  618،/2    اطمینان   1393 اهدایی

  1393  م835ع
علی اکبری،  

 فرشته 
مجموعه سواالت  

و دکترای ارشد 
جنین شناسی از 

   94تا  84سال 
137.  

کتاب  1392 اهدایی
 ارجمند 

QS 504 

 1392 ب571م
بافت شناسی پایه  مشر، آنتونی 

  .138 2013جان کوئیرا 

  WY  100 حیدری   1399 خریداری

  1399  872س
سیاست و    

گذاری در سیاست
پرستاری و مراقبت 

 سالمت 
139.  

  WY  100 حیدری   1399 خریداری

  1399  872س
سیاست و    

گذاری در سیاست
پرستاری و مراقبت 

 سالمت 
140.  

  QV تیمورزاده  1393 اهدایی
738،.JI7   

  د789ش
1393  

دستنامه  جامع   شهراز، سعید 
داروهای  رسمی  

ایران  ایران  فارما 
1393  

141.  

  QZ  50 ابن سینا   1395 اهدایی

  ژ482الف
1395  

ژنومیک ژنتیک و    
  .142   2015در پزشکی 



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

،  اهدایی
.1398 

  WG  18،/2 آرتین طب 

  ق662ر
1398  

 قلب     
143.  

دانشگاه   1390 اهدایی
علوم 

بهزیستی و 
 توانبخشی

QZ  25  

  ر836ب
1390  

بهجتی،  
 فرخنده 

روشهای  
آزمایشگاهی در 

  .144 ستیوژنتیک انسانی 

،  اهدایی
.1394 

  QZ  25 اطمینان 

  ر217خ
1394  

روشهای    
آزمایشگاهی 

  .145 سیتوژنتیک پزشکی  

   QW  4 ارجمند  1394 اهدایی

  خ 818ل
1394  

لوینسون ،  
 وارن

خالصه و  
آزمونهای 

میکروبشناسی 
  2014جاوتز 

146.  

  WX  18/،2 نگرجامعه  1399 خریداری

  م541گ
1399  

گلچینی،  
 احسان 

مراقبت از بیمار  
در جراحی 

کساندر : شامل ال
تست تالیفی  1250

طبقه بندی شده با 
 پاسخ تشریحی  

147.  

  W  15 حیدری  1399 خریداری

  ر865ک
1399  

راهنمای جامع    
ترمینولوژی کوهن 

2021  148.  

 WO 500 آرتین  طب 1398 خریداری

 1398 462ت
ترجمه  کامل    

جراحی  الرنس  
2018 149.  

اطمینان    1395 خریداری
 راد

WN  180   

  1395  214م
مبانی  فیزیکی     

تصویربرداری  
  .150  2012پزشکی  

  WA  105 گپ  1399. خریداری

  الف676س
1399  

دیوید دی  
 سلنتانو

اپیدمیولوژی  
  .151  2019گوردیس 

  WY  100 حیدری   1400. خریداری

  1400  661خ
خالصه مبانی    

های مراقبت
پرستاری پوتر و 

   2021ی پر
152.  

  WO  18،/2 حیدری  1399 خریداری

  1399  282م
بانک سواالت    

جراحی الرنس 
2019  153.  

  WO  18،/2 حیدری  1399 خریداری

  1399  282م
بانک سواالت    

جراحی الرنس 
2019  154.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

،  خریداری
.1398 

  WI  900 نگرجامعه 

  1398  353ج
جراحی گوارش و    

ساندر غدد الک
2019  155.  

،  خریداری
.1398 

  WW  168 نگرجامعه 

  1398  353ج
جراحی چشم    

  .156  2019الکساندر 

،  خریداری
.1398 

  WV  140 جامعه نگر 

  1398  353ج
جراحی گوش،    

حلق و بینی 
(ENT) 2019  157.  

،  خریداری
.1398 

  WL  368 نگرجامعه 

  1398  353ج
اعصاب  جراحی   

  .158  2019الکساندر 

،  خریداری
.1398 

  WO  925 نگرجامعه 

  1398  353ج
جراحی اطفال    

  .159  2019الکساندر 

  QS  504 ابن سینا   1400 خریداری

  ب571م
1400  

مشر، آنتونی  
 ال

شناسی پایه بافت 
  .160  2021کوئیرا جان

شناسی زیست        حیدری  1400 خریداری
لی و مولکولی سلو

  .161  2021لودیش 

شناسی زیست        حیدری  1400 خریداری
سلولی و مولکولی 

  .162  2021لودیش 

،  خریداری
.1398 

فرهنگ  
 فردا

WH  120  

  خ284الف
1398  

احمدی،  
 کامران 

خون و انکولوژی:  
 - 2018هاریسون 

  .163  2016سسیل 

،   خریداری
.1398 

فرهنگ  
 فردا

WI  140  

  گ284الف
1398  

گوارش و کبد    
 -2018هاریسون 

  .164  2016سسسیل 

،  خریداری
.1398 

فرهنگ  
 فردا

WK  140  

  الف284غ
1398  

احمدی،  
 کامران 

غدد و متابولیسم:  
 -2018هاریسون 

  .165  2016سسیل 

فرهنگ   1398. خریداری
 فردا

WJ  300  

  ک284الف
1398  

کلیه، آب و    
ترولیت : الک

 -2018هاریسون 
  2016سسیل 

166.  

اطمینان   1397 خریداری
 راد

WN  160  

  ع777ب
1397  

بوشانگ،  
 استوارت سی .

علم رادیولوژی  
برای تکنولوژیستها 

  .167 بوشانگ  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

فرهنگ   1398 خریداری
 فردا

WF  600  

  الف284ر
1398  

ریه: مسمومیت،    
طب سالمندان، 

های قبل از مراقبت
و طب  عمل

تسکینی هاریسون 
سسیل  - 2018
2016  

168.  

فرهنگ   1398 خریداری
 فردا

WE  140  

  الف284ر
1398  

روماتولوژی و    
های بیماری

استخوان: هاریسون 
سسیل  - 2018
2016  

169.  

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .170  2018جراحی 

  WO  100 نگر جامعه  1398 ریداریخ

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .171  2018جراحی 

  WO  100 نگر جامعه  1398 خریداری

  1398  677ت
تکنولوژی جراحی    

برای تکنولوژیست 
  .172  2018جراحی 

اطمینان   1397 خریداری
 راد

WN  200  

  1397  673ت
ی هاتکنیک   

پرتونگاری برای 
  .173 پرتوکاران کالرک 

کتاب   1399 خریداری
 ونوس

QS  4  

  1399  آ257ح
آناتومی بالینی اندام    

فوقانی با رویکرد 
  .174 سیستمیک 

،  خریداری
.1398 

موسسه  
تحقیقات 
واکسن و 

سازی سرم
 رازی

WC  600  

  خ532ن
1398  

خانواده   نعمان، وحید  
و  آآناپالسماتاسه

 های مرتبط بیماری

175.  

موسسه   1394 خریداری
تحقیقات 
واکسن و 

سازی سرم
 رازی

QW  806  

  و691س
1394  

واکسن و   سلیمانی، سینا  
واکسیناسیون در 

 پزشکی 

176.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

موسسه   1391 خریداری
تحقیقات 
واکسن و 

سازی سرم
 رازی

WC  900  

  1391  م829ن
نویدپور،  

 شاهرخ 
میازیس در انسان  

 و حیوانات 

177.  

موسسه   1390 خریداری
تحقیقات 
واکسن و 

سازی سرم
 رازی

QV  744  

  الف182ط
1390  

کاربرد اتاق تمیز    
در صنعت 

داروسازی و تولید 
  .178 فرآورده بیولوژیک 

موسسه   1399. خریداری
آموزشی 
تالیفی 
 ارشدان

QV  748  

  1400  آ551ق
ه تا آموزش پای  قربانی، جواد  

ی نسخه و پیشرفته
  .179 اوردرهای رایج  

،  خریداری
.1399 

  WY  159 جامعه نگر 

  1399  345پ
پرستاری کودکان    

ونگ  -وونگ 
2019  180.  

  WP  140 حیدری   1399 خریداری

  1399  46چ
های چکیده بیماری   

زنان برک و نواک 
با متد الگوریتمی 

2020  
181.  

  WP  140 یحیدر   1399 خریداری

  1399  46چ
های چکیده بیماری   

زنان برک و نواک 
با متد الگوریتمی 

2020  
182.  

  WG  141،/5 تیمورزاده   1399 خریداری

  1399  622ت
تفسیر آسان صدا و    

  .183 سوفل های قلبی  

 WY 100 حیدری  1400 خریداری

 الف474ب
1400 

اصول پرستاری  برمن، اودری
کوزیر و ارب 

2021 184.  

اندیشه   1400 خریداری
 رفیع

WY  20،/5  

  الف832پ
1400  

اصول تحقیق    
  .185 پرستاری 

 WY 100 حیدری  1400 خریداری

 الف474ب
1400 

اصول پرستاری  برمن، اودری
کوزیر و ارب 

2021 186.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

،  خریداری
 .1399 

دانشگاه  
علوم 

پزشکی و 
خدمات 
بهداشتی 
درمانی 
مشهد، 
 انتشارات

W  84،/3  

  577الف
1399  

اصول کلیات و    
 خدمات سالمت 

187.  

فرهنگ   1397. خریداری
 فردا

W  50  

  الف284الف
1397  

 اخالق پزشکی    
188.  

  WO  18،/2 طبآرتین  1399 خریداری

  1399  282م
مجموعه سواالت    

جراحی الرنس 
2019   189.  

  WO  18،/2 طبآرتین  1399 خریداری

  1399  282م
مجموعه سواالت    

جراحی الرنس 
2019   190.  

 هشدیان  1396 خریداری
 عیرف

W  13  

  ف494الف
1396  

]استین، بنزل  
 استین[

 گنرهف 
 یکزشپ اراتصتاخ
ر انگلیسی به یلیب

 فارسی  

191.  

،  خریداری
.1396 

  WH  120 تیمورزاده 

  1396  969ب
های خون و ماریبی   

  .192 انکولوژی 

  WG  120 تیمورزاده  1396. خریداری

  1396  969ب
های قلب و بیماری   

  .193 عروق 

،  خریداری
.1395 

تیمورزاده،  
 طبیب 

WF  140  

  1395  969ب
های تنفسی بیماری   

و اصول 
های ویژه مراقبت
 ریوی 

194.  

  WK  140 تیمورزاده  1395. خریداری

  1395  969ب
بیماری های غدد و    

  .195 متابولیسم  

پارسیان   1398.  خریداری
 دانش

WJ  18،/2  

  1398  د296م
دوساالنه    

اورولوژی: سواالت 
دستیاری و 

انترنی تمام پره
های کشور قطب
 97و  96های سال

مطابق با رفرانس 
98   

196.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

،  خریداری
.1398 

پارسیان  
 دانش

WE  18/،2  

  1398  د296م
محبی، محمد  

 مهدی 
دوساالنه ارتوپدی:  

سواالت دستیاری و 
انترنی تمام پره

های کشور قطب
 97و  96های سال

مطابق با رفرانس 
98  

197.  

  1395 خریداری
فرهنگستان 

علوم 
پزشکی 
جمهوری 
اسالمی 

 ایران

QT  
104,.JI7  

  1395  221خ

تاریخچه رشته    
ر فیزیولوژی د

 ایران 
198.  

  WM  420 جالیز   1398 خریداری

  ر161ص
1398  

صاحبدل،  
 حسین 

روان درمانی  
  .199 انگیزشی  

یوسف زاده،       سوره مهر  1392 خریداری
 احمد 

آن بیست و سه  
  .200 نفر  

  1396 خریداری
فرهنگستان 

علوم 
پزشکی 
جمهوری 
اسالمی 

 ایران

اسدزندی،      
 مینو 

اقبت راهنمای مر 
معنوی برای 

 بیماران 
201.  

  WA  525 پژوهشیار   1396 خریداری

  1396  م368خ
منشور تحول    

استراتژیک مراکز 
  .202 درمانی برتر 

  WA  412 پژوهشیار   1396 خریداری

  ب368خ
1396  

خدادادی،  
 عباس 

ریزی برنامه 
استراتژیک در 
  .203 خدمات سالمت 

 فارسی عمومی         نویسنده   1389 خریداری
204.  

،  اهدایی
.1397 

اندیشه  
 رفیع

W  18،/2  

  1397  ب12ز
زادمهر،  

 علیرضا 
بانک جامع  

سواالت با تشریح و 
ارزیابی پذیرش 

دستیاری  
  1397اردیبهشت 

205.  

میناگر،       یاران قلم  .1395 خریداری
 عبدالرضا 

اخالق و تربیت  
  .206 اسالمی 

نهضت   1388 اهدایی
 پویا

W  15  

  1388  178و
واژهنامه آموزش    

علوم پزشکی و 
آموزش 

  الکترونیکی

207.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

نسل   .1399 خریداری
 نواندیش

صاحبدل،      
 حسین 

خوشبختی مرتبه  
  .208 دوم 

  WO  700 آرتین طب  1396 خریداری

  الف48ظ
1396  

اصول برخورد با    
بیماری های 

 جراحی  

209.  

  WO  218،/2 جامعه نگر  1399 خریداری

  1399  د574ر
رضایی،  

 مهدی 
درسنامه جامع  

هوشبری:  سواالت 
شده با طبقه بندی

پاسخ تشریحی به 
های انضمام آزمون

 کنکور 

210.  

  QU  145 حیدری  1400 خریداری

  578الف
1400  

اصول تغذیه    
  .211  2021کراوس 

  QU  145 حیدری  1400 خریداری

  578الف
1400  

اصول تغذیه    
  .212  2021کراوس 

  QU  145 حیدری  1400 خریداری

  578الف
1400  

اصول تغذیه    
  .213  2021کراوس 

  WS  420 حیدری  1400 خریداری

  1400  438م
نوزادان گومال    

2020  214.  

  WS  420 حیدری  1400 خریداری

  1400  438م
نوزادان گومال    

2020  215.  

فرهنگ   1397 خریداری
گستر 
 نخبگان

QT  18،/2  

  1397  م348م
  

محمدظاهری،  
 لیال

مجموعه سواالت   
 فیزیولوژی 

216.  

کتاب   1397. خریداری
 ونوس

QS  4  831آ  

1397  
 آناتومی    

217.  

  QV  704 هدی  1388 خریداری

  1388  46چ
چکیده مبانی    

داروسازی 
  .218 بیمارستانی 

گروه   1393 خریداری
تالیفی دکتر 

 خلیلی

QS  618/،2  

  ج446ک
1393  

جنین شناسی   کرد، مژگان  
)همراه با پاسخنامه 

  .219 تشریحی(  

  WB  205 حیدری   1400 خریداری

  ر954ب
1400  

بیکلی، لین  
 اس 

راهنمای معاینات  
بالینی و روش 

گرفتن شرح حال 
  2021باربارا بیتز 

220.  

،  خریداری
.1379 

: دانشگاه  
فردوسی 

 مشهد

د نچ اریآم لیلحت       
  ردیاربک رییغتم

221.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

  WJ  100 تیمورزاده  1400 خریداری

  الف969س
1400  

سیم فروش ،  
 ناصر 

 ارولوژی عمومی  
222.  

  QS  4 یاوریان  1398 خریداری

  1398  35ض
ضروریات    

  .223 آناتومی 

  QV  744 یاوریان  1397. یخریدار

  1397  991ش
شیمی دارویی    

)کلیات و داروهای 
  .224 اتونوم( 

رزاقی اصل،       یاوریان  1397 خریداری
 نیما 

شیمی آلی برای  
دانشجویان 

  .225 داروسازی  

  QZ  4 نشر پ  1400 خریداری

  پ855ع
1400  

علیرضایی،  
 کیان 

 درسنامه پاتولوژی   
226.  

،  داریخری
.1398 

پارسیان  
 دانش

WC  100  

  1398  ب969
درسنامه    

های عفونی  بیماری
بر اساس هاریسون 

2018  

227.  

،  اهدایی
.1398 

کتاب  
 ارجمند

WH  120  

  1398  ب969
هماتولوژی    

  .228  2018هاریسون 

کتاب   1397 اهدایی
 ارجمند

WF  140  

  1397  969ب
ای دستگاه هبیماری   

تنفس هاریسون 
2018  229.  

،  اهدایی
.1398 

کتاب  
 ارجمند

WG  120  

  1398  969ب
بیماریهای قلب و    

عروق هاریسون 
 2018 230.  

،  اهدایی
.1398 

کتاب  
 ارجمند

WK  140  

  1398  969ب
های غدد و بیماری   

متابولیسم  هاریسون 
2018  231.  

کتاب   1398 اهدایی
 ندارجم

QV  4  

  خ123ک
1398  

خالصه و    
های آزمون

فارماکولوژی 
کاتزونگ و ترور  

2019                                             
232.  

،  اهدایی
.1400 

دانشگاه  
علوم 

پزشکی و 
خدمات 
بهداشتی 
درمانی 
استان 
 زنجان

WC  25  

  ر879ج
1400  

راهنمای آموزشی    
و ایمنی زیستی 

حفاظت کارکنان 
آزمایشگاه تشخیص 

 -مولکولی کووید
19  

233.  



 نوع تهیه
سال 
 نشر

 ردیف عنوان پدید آور شماره راهنما ناشر

  WE  860 مانی   1397 اهدایی

  1397  187گ
گام به گام جراحی    

تعویض مفصل 
 هیپ 

234.  

موسسه   1399. اهدایی
نشر 

سیمرغ  
آسمان 
 آذرگان

WC  450  

  1399  628ن
نگاهی بر    

های قارچی عفونت
در بیماران مبتال به 

 های خونی یمیبدخ
235.  

  WA  292 آورانفن  1395 اهدایی

  الف372ف
1395  

فرج الهی،  
 علیرضا 

سیستم فرماندهی  
  .ICS  236حادثه 

  WS  125     اهدایی

  1400  282م
مجموعه  آموزشی     

ترویج  تغذیه  با 
  .237 شیر مادر 

  WY  106 جامعه نگر   1391 اهدایی

  م983الف
1391  

ادی، ایلدرآب 
 اسحاق 

مرور جامع  
پرستاری بهداشت 

  .238 جامعه  

  WJ  300 حیدری   1398 خریداری

  1398  969ب
بیماری های کلیه و    

مجاری ادراری  
  .239  2018هاریسون 

اندیشه   1399 اهدایی
 رفیع

QT  104  

  ف328ه
1399  

هال، جان  
 ادوارد

فیزیولوژی  
پزشکی گایتون/ 

  .240  2021هال 

شین، فلورانس      نیک فرجام  1397 اهدایی
 اسکاول 

چهار اثر از 
فلورانس اسکاول 

 شین 

241.  

شایان  1391 خریداری
 نمودار

WU 500 

 1391 الف814ر
روزنستیل ، 

 استیون
اصول  نوین  در 

پروتزهای  دندانی  
  .242 ثابت

 


