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 معین مرادی کرمانی قاشق چای خوری 099

 آریانا قلم طالب کالسین مینس قوی سیاه 111

 حیدری معماریان نظریه های پرستاریکاربرد مفاهیم و  110

 داربکتا هویدا کاربرد آمار در کتاب سنجی 111

 جامعه نگر یکه فالح کالبد شکافی حرفه ای تئوری های پرستاری 111

 سمت محمد کریم کتاب مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک 114

 گلبان قاضی جهانی النگمن یشناس نیکتاب آزمون جن 115

 گلبان رضا رضازاده کتاب جامع زبان عمومی ارشد علوم پزشکی 116

 بشری عسگری کتاب جامع مراقبت های ویژه  117

 فرهنگ خیرآبادی کتاب جامع تافل النگن 118

 گلبان قاضی جهانی کتاب آزمون فینال مامایی 119

 معین فریده گلبو کنتس سلما 101

 حیدری مقدسی کیفیت اطالعات در مراقبت بهداشتی 100

کوریکولوم اصلی: پرستاری مراقبت ویژه نوزادان  101
Nicu 

 جامعه نگر ملیحه کدیور

 گویش نو بلوچ گرامر پیشرفته  101

 گویش نو بلوچ گرامر کامل  104

 معین مرادی کرمانی لبخند انار 105

 روزنه صادق زیبا کالم ما چگونه ما شدیم 106

 مصدق نیک منش مامان و معنی زندگی 107

 آرتین طب محمد جلیلی 1109مباحث منتخب هجز  108

 چاپار العابدینیزین  مبانی کتابخانه های دیجیتالی 109

 کتابدار یزدان منصوریان مبانی نگارش علمی 111

 طب نیآرت علی دباغ 0مجموعه سواالت بیهوشی ج 110

 طب نیآرت علی دباغ 1ج یهوشیمجموعه سواالت ب 111

 طب نیآرت علی دباغ 1ج یهوشیمجموعه سواالت ب 111

 طب نیآرت علی دباغ 4ج یهوشیمجموعه سواالت ب 114

 طب نیآرت علی دباغ 5ج یهوشیمجموعه سواالت ب 115

 طب نیآرت علی دباغ 6ج یهوشیمجموعه سواالت ب 116

 کتابدار پازوکی مدل مرجع کتابخانه ای ایفال 117

 کتابدار صراف زاده، آموزگار ابریمدیریت اطالعات شخصی با ذخیره  118

 جامعه نگر ینصرآباد ،ییصهبا هبر جامع یمبتن یبهداشت یبرنامه ها تیریمد 119



  سالمت در بحران تیریمد 111

   

 جامعه نگر واحد یشهرک

 حیدری صفدری مدیریت فناوری اطالعات سالمت 110

 حیدری شیخ طاهری های اطالعات مراقبت بهداشتیمدیریت سیستم  111

 حیدری معصومه صیدی مدیریت در اتاق عمل 111

 چاپار فرج پهلو مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 114

 چاپار ایرج مرادی مراجع و پایگاه های اطالعاتی پزشکی 115

 یدر گروه ها یمارستانیب شیپ یمراقبت ها 116

 خاص

 جامعه نگر یباغچق رهین

و بعد  نیدر مرحله قبل، ح یپرستار یمراقبت ها 117

مطابق با  یپرستار انیدانشجو ژهی: ویاز جراح

 وزارت بهداشت یسرفصل ها

 جامعه نگر ساداتی گلچینی

نرگس رسولی، امیر  مراقبت پرستاری در منزل 118

 حاجیلو

 جامعه نگر

محمودی، فریدونی،  مراقبت های پرستاری در منزل 119

 صدرالهی، فیروزجانی

 جامعه نگر

 حیدری نیک روان icuمراقبت ویژه در  141

 جامعه نگر کریمی راد مرور ازمون مبانی مراقبت پرستاری پوتر و پری 140

 گلبان قاضی جهانی 1108مرور ویلیامز  141

 گلبان قاضی جهانی مروری بر جنین شناسی النگمن 141

 کتابدار پریرخ، فتاحی مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش 144

 جامعه نگر حجتی مجموعه سواالت اصول و مبانی مراقبت پرستاری 145

 فن آوران ثانی؛ حسینی معرفی شاخص های عملکردی بهداشت در صنایع 146

 فرهنگ خیرابادی مهارت های شنیداری تافل 147

 مصدق جوجو مویز نامه معشوق 148

 کتابدار پازوکی، زین العابدینی نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران 149

 جامعه نگر شفیعی نکات طالیی ارشد اتاق عمل 151

 کتابدار مریم شکفته نقشه های علمی: ترسیم و تحلیل 150

 مصدق پارسای نیچه گریست 151

 سلسله مهر حسن زاده ملت عشق 151

 چاپار اردکانی، اصنافی وب پنهان 154

 مصدق مهرداد یوسفی وقتی که رفتی 155

 مصدق شیدا رضایی همسر پنهانی 156

 سلسله مهر پرستو عوض زاده هنر ظریف بیخیالی 157

 چشمه فردوسی پور، توکلی هنر شفاف اندیشیدن 158

 چشمه یپور، توکل یفردوس هنر خوب زندگی کردن 159

161 Effortless Medicine یدریح خدام بیماری قلب 

160 Effortless Medicine حیدری خدام داخلی غدد 

161 Effortless Medicine یدریح خدام 4جراحی ج 

161 Effortless Medicine   حیدری خدام 1جراحی ج 

164 Effortless Medicine  حیدری خدام 0جراحی ج 

165 Effortless Medicine  حیدری خدام 1جراحی ج 

166 Learning by test  حیدری خدام  0قلب ج 

167 Learning by test حیدری خدام 1غدد ج 

168 Learning by test حیدری خدام 0غدد ج 



169 IQB یلیخل یلیخل  بهداشت جامعه یپرستار 

171 IQB یلیخل یلیخل یروان پرستار 

170 IQB یلیخل یلیخل مادر و نوزاد بهداشت یپرستار 

171 IQB یلیخل خلیلی یشناس نیجن 

171 ISO HSE فن آوران وطنی مهرابیان 

 فرهنگ مهریزی، وکیلی اصل مقاله نویسی 15 174


