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 فهرست کتب منتشره اداره ااشتنرات
دااگشنه علوم زپشکی قم   

زپشکی گروه  
نپزشکی  دندا

ستاری و مامایی رپ   
 پیرازپشکی
شت  بهدا
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اهی چاپی ااشتنرات دااگشنه علوم زپشکی قمرست کتابه ف   

 رشته نام کتاب  ردیف
به  بهاء

 تومان
 سال چاپ مترجم مولف

نوبت 

 چاپ

 اول 0831  شمسی دارابی 0111 عمومی راهنمای تهیه وتدوین طرح تحقیقاتی 1

 اول 0831 دکتر عادلی ، دکتر شاه حمزه  8111 پرستاری تفسیر آزمونهای عملکرد ریوی 2

 اول 0831 حسن کریمی راهجردی  0011 پرستاری مقدمه ای بر تریاژ 3

 اول 0831  خانم خدیجه علیپور 0111 عمومی درآمدی بر ماخذنگاری علمی 4

 اول 0831  دکتراشرف السادات مصباح 8111 بهداشت محیط بهداشت و کاربرد رادیو ایزوتوپها 5

 اول 0831  صفوی ،حجازی دکتر هنرمند، 0001 پرستاری ICUاصول تغذیه بیماران دربخش  6

 اول 0831 دکتر حسن ایزانلو  0111 بهداشت محیط روش طراحیتصفیه فاضالب: مفاهیم و  7

 اول 0831  محمد عباسی ، دکتر عادلی 0101 پرستاری مداخالت پرستاری دروضعیت  8

 اول 0831  دکتر محسن اخوان سپهی 8011 پرستاری مجاری اداری  سنگهای کلیه و 9

 اول 0831 دکتر مجتبی موسوی،  معصومه صیدی   0011 پرستاری ای  امدادگری حرفه و مراقبتهای اورژانسی قلب 11

 اول 0831  یاسر تبرایی ، دکتر فیروزامانی  0111 عمومی مفاهیم و روش آمار حیاتی  11

 اول 0833  سرکار خانم سکینه باقری  1111 پرستاری عملی فیزیولوژی پزشکی آزمایشگاه 12

 اول 0833 اکبری ولی الهدکنر /موسوی  1111 پرستاری ؟چرا هوش هیجانی 13

 اول 0833  دکتر حسین ثقفی 0011 پرستاری تجویزداروها در بیماران با نارسایی کلیه 14

 اول 0833  دکتر حسن ایزانلو  1111 بهداشت محیط مدیریت مواد زائد جامد شهری  15

 اول 0833  اداره خدمات آموزشی  --- عمومی راهنمای تحصیلی دانشجویان  16

 اول 0833  مرکزتوسعه آموزش پزشکی  ----- عمومی راهنمای هیات علمی مجموعه قوانین...  17

 اول 0830 مهندس خزایی، خانم واعظی  8011 بهداشت محیط ایمنی و بهداشت در شبکه آبرسانی    18

 اول 0830  دکنر محمد رضا قدیر 1111 پرستاری سندرم روده تحریک پذیر  19

21 SOS  اول 0830 دکتر حسین فاکر   1111 پرستاری کمک به والدین 

 اول 0830  معاونت آموزشی پژوهشی ***  منشور مدیریت علوی 21

 اول 0830  دکتر کریمی  یزدی 1111 عمومی اعجاب و اعجاز علم پزشکی در قران کریم  22

 اول 0830  دکتر اخوان سپهی 1011 پزشکی بیماریهای شایع کلیه در کودکان 23

 اول 0801 خانم ها دادخواه و........  1001 پرستاری 0های زنان و مامایی جلد غربالگری در بیماری 24

 اول 0801 خانم ها دادخواه و........  3001 پرستاری 0های زنان و مامایی جلد غربالگری در بیماری 25

 اول 0801 خانم ها دادخواه و........  1001 پرستاری 8های زنان و مامایی جلد غربالگری در بیماری 26

 اول 0801  خانمها مهران ، جعفر بگلو 0111 پرستاری راهنمای مامایی در بارداری 27

 اول 0801 محمد عباسی/ نوروززاده  1311 پرستاری پرستاری در اندسکوپی دستگاه گوراش 28

 اول 0800 /دولتی محمد ملک عسگردکتر علی  00111 پزشکی کلیات ژنتیک پزشکی  29

 اول 0930 حق ویسی –دکتر حضوری   01111 پزشکی راهنمای رژیم شناسان برای ارزیابی 31
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 رشته نام کتاب  ردیف
بهاء به 

 تومان
 سال چاپ مترجم مولف

نوبت 

 چاپ

 اول 0808  دکتر حمید رضاحیدری 111/01 بهداشت آشنایی با کالیبراسیون هوا 31

 اول 0801  اکرم فرهادی 111/00 پرستاری کار در بخش میکروب شناسیدستور  32

 اول 0801  دکتر محمد حسین ارجمندنیا 111/00 پرستاری اطلس جامع نوار قلب کودکان 33

 اول 0801  دکتر جمشید وفایی منش 011/00 پزشکی مهارتهای بالینی 34

 اول 0801  مهدی ملکوتی -ملکوتیجواد  111/01 ایبهداشت حرفه ایمنی در محیط کار 35

 اول 0800  دکتر کوهپایی -مهدی خندان  ایبهداشت حرفه 0و  0ارگونومی  36

 اول 0800  سجاد رضوان /قدیررضا محمد 111/01 پزشکی های التهابی رودهبیماری 37

 اول 0800  خانم زهرا عابدینی 111/3 پرستاری رویکردی به پرستاری در اسالم 38

 اول 0800  محمدی ولدانی 111/31 عمومی گری و دنیاطلبیامیرالمومنین و ضدیت با فرهنگ اشرافی 39

 اول 0800  دکتر حضوری 111/00 پزشکی کنترل وزن و ترکیبات موثر بر آن در صنعت غذا 41

 اول 0800  دکتر محمد عباسی 011/00 پرستاری ccuراهنمای کاربردی داروهای بخش  41

 اول 0800  محمد گودرزی .... --- آموزش بیماران آموزش بیماران شیمی درمانی 42

 اول 0800  فریبا دهقانی --- آموزش بیماران آموزش بیماران جراحی قلب 43

 اول 0800  سعید گماری 111/00 مدیریت نقشه راه کسب و کار 44

45 
پردازش تصاویر مقدماتی با استفاده از 

 matlabنرم افزار 
 اول 0800  سید علی شفیعی  پزشکی

 اول 0801  دکتر احمد حرمتی 01111 پزشکی مروری جامع بر کبد چرب 46

 اول 0801  دکتر سید رضا سید طبائی 03111 پزشکی های دفاعی مبانی نظری و کاربردیمکانیزم 47

 اول 0801  ناصر یوسفی 111/00 بهداشت محیط مهندسی محیط زیست در صنعت 48

 اول 0801  مجید گلشیری -- عمومی های ارتباطی همسرانمهارت 49

 اول 0801  ویسیعلی اکبر حق --- تغذیه امنیت غذا و تغذیه در اقتصاد مقاومتی 51

 اول 0801  اکرم فرهادی 111/08 پزشکی اسپرموگرام 51

 اول 0801  دکتر عباس واشیان 111/01 پزشکی مسئولیت پزشکی)ضمان طبیب( 52

 اول 0801  زهرا گودرزی 111/80 پرستاری بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی 53

 اول 0801  دکتر پرهام 111/81 پزشکی دیابت، تیروئید و حاملگی 54

 اول 0801 کورش جودکی و همکاران   111/00 پرستاری (اول جلد)     0103 کوزیر پرستاری اصول 55

 اول 0801 دکتر اسمعیل محمد نژاد و همکاران  111/03 پرستاری (دوم جلد)0103 کوزیر پرستاری اصول 56

 اول 0801 دکتر هدی احمری طهران و همکاران  111/03 پرستاری (سوم جلد)   0103 کوزیر پرستاری اصول 57
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 رشته نام کتاب  ردیف
بهاء به 

 تومان
 سال چاپ مترجم مولف

نوبت 

 چاپ

 اول 0801 دکتر بابک عقیلی و همکاران  111/003 پرستاری چهارم()جلد    0103اصول پرستاری کوزیر  58

 اول 0801 دکتر ثاراله شجاعی و همکاران  111/003 پرستاری )جلد پنجم(   0103اصول پرستاری کوزیر  59

 اول 0801  دکتر محمد حسین ارجمندنیا 111/811 پزشکی نوار قلب کاربردی  بالینی  61

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


