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تکنیکهای عملی در آزمایشگاه بالینی
تالیف معصومه قاسم نژاد،ندا سنائی،ابوذر بابایی،احمد 	 

حبیبی
چاپ اول 95 • وزیری 228 صفحه	 
بها 249000 ریال	 

PCR و طراحی پرایمر به زبان ساده و 
کاربردی

چوبین، بامداد، یعقوبی، خوش چهره	 
چاپ اول زمستان 95، وزیری	 
بها 159000 ریال	 

کتاب جامع تست های تشخیصی و 
آزمایشگاهی پاگانا

تالیف مهتاب جعفرآبادي آشتیاني، نرگس مالح، 	 
فرحناز صباغي

چاپ اول 94• وزیری • 1107صفحه	 
بها 690000 ریال	 

اصول علمی آزمایشگاه میکروب شناسی
تالیف بهروز جوهری و همکاران	 
چاپ اول • 94 • وزیری• 224 صفحه	 
بها 169000 ریال	 

رفرنس سریع پرستاری
تست های تشخیصی و آزمایشگاهی شایع

ترجمه یعقوب زاده، سلیمانی، صفدریان	 
چاپ اول 95 • پالتویی • 640 صفحه	 
بها 299000 ریال	 

راهنمای علمی و عملی در آزمایشگاه 
ایمونوشیمی

تالیف دکتر رضا فلک، مزدک گنجعلی خانی حاکمی	 
چاپ اول • 94 • وزیری• 218 صفحه	 
بها 9000 ریال	 

روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی
تالیف مزدک گنجعلی خانی حاکمی، مرضیه ضیایی 	 

قهنویه
چاپ دوم  96  • وزیری 224 صفحه	 
بها 109000 ریال	 

CCHF تب خونریزي دهنده کریمه کنگو
تالیف بهروز معتمدي زاده، دکتر منصور دبیرزاده، دکتر 	 

ایرج ضاربان. عباسعلي رمضاني
چاپ اول 91• رقعي • 54 صفحه	 
بها 45000 ریال	 

تفسیر تستهای آزمایشگاهی
بر اساس سرفصل دروس 

تالیف راضیه السادات حسینی، راحله جوان بختیان	 
معصمومه علی جانپور

چاپ سوم • 95 • وزیری 128 صفحه	 
بها 89000 ریال	 

کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسي
تالیف سعید امانلو، زهرا راشکي قلعه نو	 
چاپ دوم• 93 • وزیری• 176 صفحه	 
بها 149000 ریال	 

از آزمایش تا پردازش
تالیف محمدجواد دهقان عصمت آبادی	 
چاپ اول • زمستان 94 • وزیری • 316 صفحه	 
بها 219000 ریال	 

ABG یادگیری آسان گاز خون شریانی
تالیف فاطمه بهشت آیین،فاطمه افراسیابی	 
چاپ اول 96 • رقعی 170 صفحه	 
بها 119000 ریال	 
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# هوشمندتر_بیاموزید

zeinali
Scan for communicating with me

رســالت موسســه انتشــارات جامعه نگــر کمــک بــه بهبــود ســامت جامعــه از طریــق ارتقــای کمــی و کیفــی 
آمــوزش علوم پزشــکی کشــور اســت.

موسســه انتشــارات جامعه نگــر در تــداوم فعالیــت اولیــه بــا نــام نشــر ســالمی درســال 1381 با هدف انتشــار 
کتاب هــاي دانشــگاهي بــه ویــژه علــوم پزشــکي توســط مرتضــي زینعلــي در تهــران بنیانگــذاري شــد کــه 
حاصــل فعالیــت در ایــن ســال ها انتشــار بیــش از هــزار عنــوان کتــاب تاکنــون بــوده اســت. همکاري هــاي 
گســترده بــا اعضــاي هیئــت علمــي دانشــگاه هاي ممتــاز کشــور و انجمن هــاي علمــي ســبب شــده اســت 
ایــن موسســه بــه جایــگاه ویــژه ا ي در ایــن زمینــه دســت یابــد. جامعه نگــر در ســال هاي اخیــر در اغلــب 
ــا  ــه اجــرا گذاشــته اســت، ت ــژه اي را ب ــاي وی ــاب کشــوري مشــارکت داشــته و طرح ه نمایشــگاه هاي کت
نیازهــاي دانشــجویان بــه کتابهــاي علمــي را برطــرف کنــد. انتشــارات  جامعه نگــر داراي راهبــردي همســو 
بــا چشــم انــداز توســعه ایــران بــراي 1404 اســت کــه در همیــن راســتا در ســال هاي اخیــر فعالیــت در 
عرصه هــاي بیــن المللــي را نیــز بــا مذاکــرات و عقــد قراردادهــاي بیــن المللــي بــا ناشــران مطــرح جهــان 
و نمایــش 30 عنــوان از آثــار منتخــب در غرفــه اي مســتقل در بزرگتریــن نمایشــگاه بین المللــي جهــان 
)فرانکفــورت 2016( را شــروع کــرده اســت. نــوآوري و خاقیــت در ارائــه محصــوالت متناســب بــا نیازهــاي 
جامعــه ي علمــي کشــور ســرلوحه فعالیــت مــا بــوده و خواهــد بــود. امیدواریــم وضعیــت تدویــن محتــواي 
علمــي پژوهش هــاي کشــورمان بــه جایگاهــي برســد کــه بتوانیــم آثــار مکتــوب علمــي ایــران را بــه منطقــه 

و جهــان صــادر کنیــم.
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فهرست موضوعی

5  )ERS( آزمون ارتقاء و بورد
5 آزمون دکتري تخصصي 
6  )MSE آزمون کنکور ارشد، وزارت بهداشت )سري
8 آمار و روش تحقیق 
9 آموزش پزشکي 
10 بانک آزمون تحلیلي 
11 بهداشت و اپیدمیولوژي 
13 پرستاري و کتب بالیني 
27 پزشکی تخصصی 
28 دکتري پزشکي عمومي 
29 تغذیه 
30 تکنولوژي جراحي و اتاق عمل 
37 توانبخشي 
37 داروسازي و فارماکولوژي 
38 دندانپزشکي 
38 زبان تخصصي و عمومي 
40 سالمندشناسي 
40 علوم آزمایشگاهي 
42 علوم پایه 
46 علوم ژنتیک 
47 علوم صنایع غذایي 
47 عمومي 
48 فناوري اطالعات و سالمت 
48 فوریت هاي پزشکي و اورژانس 
51 مامایي 
53  )DRS مرور جامع ارشد و دکتري )سري
54 هوشبري 
56 درسنامه جامع ارشد و دکتری 



Scan to communicate with us

L E A R N  S M A R T E R
J a m e - e  N e g a r  P u b l i s h i n g  H o u s e



)ERS( آزمون ارتقاء و بورد
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آزمون دکتری تخصصی

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)مبحث انکولوژی(
تالیف هانیه گلستانی،  عطیه هاشمی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118203

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)مبحث غدد(
تالیف امید قاروی آهنگر،  سید مجتبی نکوقدم  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118204

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)مبحث گوارش(
تالیف امید قاروی آهنگر،  سید مجتبی نکوقدم  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118202

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)عفونی(
تالیف وفاپور، عباسی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118205

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)نفرولوژی(
تالیف عصمت یزدی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118198

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)قلب(
تالیف حسن زاده  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118199

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)روماتولوژی(
تالیف ستاری، میرزایی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118200

مجموعه سواالت ارتقا و بورد داخلی 94 تا 97)ریه(
تالیف کالنتری  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118201

مجموعه سواالت اصول و مبانی مراقبت پرستاری
تالیف و گردآوری حمید حجتی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 426 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 117245

درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت
تالیف دکتر پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 98  •
رحلی 476 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 117126کد: 117119

مرجع مصاحبه دکتری وزارت بهداشت
تالیف دکتر پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 98  •
وزیری 600 صفحه  •
بها 890000 ریال  •

کد: 117118

مرور آزمون مبانی مراقبت های پرستاری پوتر و پری
ترجمه محمدرضا کریمی راد و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 396 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 117125
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آزمون کنکور ارشد وزارت بهداش

)MSE آزمون کنکور ارشد وزارت بهداشت )سری

مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت 

ژنتیک
تالیف پگاه لرکی،  دکتر مهدیه  •
ویراست سوم چاپ اول 96  •
وزیری 533 صفحه  •
بها 890000 ریال  •

کد: 108429

مجموعه آزمون های دکتری تخصصی 

سالمند شناسی
تالیف مجتبی آزاد بخت، امیر احمدی  •
اول دی 95  •
وزیری 272 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 114709

مجموعه آزمون های دکتری آموزش بهداشت
تالیف شااحمدی، عارفی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 212 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113800

آزمون های کنکور ارشد پزشکی وزارت بهداشت

 مامایی
تالیف هدی تفضلی هرندی، منصوره یزد خواستی  •
ویراست هفتم چاپ اول 99  •
وزیری 926 صفحه  •
بها 1390000 ریال  •

کد: 103468

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

ژنتیک انسانی
تالیف سمانه عبداله پور، ناهید داودیان، عاطفه شیرکوند  •
ویراست پنجم چاپ اول 98  •
وزیري 808 صفحه  •
کد: 108267بها 1190000 ریال  •

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

مهندسی بهداشت حرفه ای
جلد 1 و 2

تالیف مهندس مسعود حمه رضایی  •
جلد 1: چاپ سوم 98/ وزیری 494 صفحه/ بها 699000 ریال  •
جلد 2: ویراست 2 چاپ اول 99/ وزیری 710 صفحه/ بها 990000   •

کد1: 117248   کد2: 117249ریال

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

تغذیه
تالیف رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
ویراست چهارم چاپ دوم 98  •
وزیری 662 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 110892

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
تالیف مریم غیاثی پور، علی ابوترابی و همکارن  •
ویراست سوم چاپ سوم 98  •
وزیری 608 صفحه  •
بها 899000 ریال  •

کد: 101487

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

آموزش بهداشت
تالیف آرمان لطیفی  •
ویراست چهارم، چاپ سوم 98  •
وزیری 564 صفحه  •
بها 849000 ریال  •

کد: 108723

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

آناتومی
تالیف محمد عظیمی الموتی و همکاران  •
ویراست چهارم چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 110190

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

فیزیک پزشکی
تالیف سید سلمان ذکریایی، حمید شرینی، سیده سوما ذکریایی  •
ویراست دوم چاپ اول 98  •
وزیری 424 صفحه  •
 بها 599000 ریال  •

کد: 113442

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

پرستاری وزارت بهداشت
تالیف حمید حجتی، راضیه حسینی، سمیه سیاحی و همکاران  •
ویراست هشتم چاپ اول 98  •
وزیری 774 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 109532

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

اپیدمیولوژی
تالیف محمود بختیاری، حسن احمدی قرایی  •
ویراست پنجم چاپ اول 97  •
وزیری 646 صفحه  •
بها 949000 ریال  •

کد: 100350
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آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

سالمت سالمندی
تالیف مجتبی آزادبخت  •
ویراست سوم چاپ اول 98  •
زیر چاپ  •

کد: 114379

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

اتاق عمل
تالیف مهدی رضایی  •
ویراست سوم چاپ اول 97  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113383

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

خون شناسی و بانک خون
تالیف و گردآوری فاطمه اسدی، سعیده عبداله پور، عبدالباسط مزارزئی  •
ویراست دوم چاپ اول 97  •
وزیری 318 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 115394

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

فیزیولوژی
تالیف علی محمد خانی زاده  •
چاپ اول 91  •
وزیری 384 صفحه  •
بها 590000 ریال  •

کد: 110151

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

زیست شناسی
تالیف دکتر نجات مهدیه و همکاران  •
چاپ اول 91  •
وزیری 560 صفحه  •
بها 839000 ریال  •

کد: 110269

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

انگل شناسی پزشکی
تالیف مهدی قدرتی و همکاران  •
چاپ اول 94  •
وزیری 453 صفحه  •
بها 549000 ریال  •

کد: 112277

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

NICU پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
تالیف صالحه تجلی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 121 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 110414

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

بیوشیمی بالینی
تالیف حافظ حیدری زرنق و همکاران  •
چاپ اول 92  •
وزیری 680 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 110456

آزمون های کنکور کاردانی به کارشناسی

فوریت های پزشکی
تالیف محمودی، صدرالهی، حسینی نژاد، حسینی، عمرانی نجار  •
ویراست دوم چاپ نهم 98  •
وزیری 210 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 112189

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

بیوتکنولوژی پزشکی
تالیف بهمن اکبری و همکاران با نظارت نجات مهدیه  •
ویراست پنجم  •
زیر چاپ  •

کد: 108171

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

پرستاری تربیت مدرس
تالیف حمید حجتی، محبوبه صفدریان، فاطمه پوالدی  •
ویراست دوم چاپ اول 94  •
وزیری 188 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 108269

آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

آمار زیستی
تالیف محمود ثالثی و همکاران  •
ویراست دوم چاپ اول 91  •
وزیری 352 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 108346

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

پرستاری مراقبت های ویژه
تالیف فاطمه بهرام نژاد، ندا ثنایی  •
ویراست دوم چاپ اول 91  •
وزیری 248 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 109237

آزمون های کنکور  ارشد پزشکی

روانشناسی بالینی
تالیف شیروان خدری  •
ویراست دوم چاپ اول 95  •
وزیری 698 صفحه  •
بها 1049000 ریال  •

کد: 109294

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
تالیف سید سلمان ذکریایی و همکاران  •
چاپ اول 95  •
وزیری 282 صفحه  •
بها 439000 ریال  •

کد: 113443

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

ویروس شناسی
تالیف ناهید مقدم نیا و همکاران  •
چاپ اول 93  •
وزیری 680 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 111771
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آزمون های کنکور ارشد پزشکی 

باکتری شناسی
تالیف احسان مغانلو و همکاران  •
چاپ اول 94  •
وزیری 532 صفحه  •
بها 789000 ریال  •

کد: 112333

روش تحقیق و آمار در پرستارى
تالیف حمید حجتي، سید حمید شریف نیا  •
ویراست دوم /چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 108276

موفقیت از دیدگاه اساتید علوم پزشکی
تالیف میالدبرجی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118176

روش تحقیق در پرستاری
تألیف حسین شهدادی و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 120 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 108716

ابزارسازی در علوم سالمت
تالیف حمید شریف نیا، عباس عبادی و سایر همکاران  •
ویراست دوم  •
چاپ اول 98  •
وزیری 290 صفحه  •
کد: 115037بها 599000 ریال  •

راهنمای جامع روش تحقیق در علوم پزشکی
تالیف فاطمه بهرام نژاد و همکاران  •
ویراست اول، چاپ اول 98   •
چاپ اول 98  •
وزیری 520 صفحه  •
کد: 117471بها 790000 ریال  •

اندازه گیری و اندازه گیری تغییر
تالیف حمید شریف نیا و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 458 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 116719

راهنمای گام به گام نگارش مقاله
تالیف دکتر فلورا رحیم آقایی، دکتر شهرام صولتی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 140 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115226

درسنامه جامع 

آمار زیستی
تألیف ستار رضایی، سیروس علی نیا  •
چاپ سوم 98  •
رحلی 280 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 108270

روش تحقیق در علوم پزشکى و بهداشت
تالیف دکتر ژیال عابدسعیدي، صدیقه امیرعلي اکبري  •
چاپ هشتم 98  •
رقعی 208 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 100020

ISI جعبه ابزار نگارش مقاالت
تالیف سید محمد غیبی حیات و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 94 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 112756

آمار زیستی
تالیف دکتر فشارکی، دکتر کوشا  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 110684

روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو
ترجمه دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر محمدرضا حیدری، رضا   •

نوروز زاده
چاپ سوم 97  •
وزیری 566 صفحه  •
کد: 108718بها 849000 ریال  •
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آموزش پزشکی

مقدمه اي بر پژوهش پدیدارشناسى در علوم پزشکى
تالیف دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادي  •
چاپ دوم 94  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 108700

CD + روش های پیشرفته آماری وکاربردهای آن
تألیف ابوالفضل قودجانی  •
چاپ اول اسفند 94  •
وزیری 588 صفحه  •
بها 689000 ریال  •

کد: 113206

طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی
تالیف فاطمه باکویی، فرزانه سلطانی، شیرین شهبازی صیقلده  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 212 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 112897

راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی
تالیف اعظم شریفی، دکتر علیرضا خاتونی، دکتر ناهید رژه، دکتر   •

مسعود بحرینی
چاپ دوم اسفند 95  •
وزیری 72 صفحه  •
کد: 112132بها 129000 ریال  •

راهنمای اقدام پژوهی 
قابل استفاده برای اساتید، دانشجویان ارشد، دکتری

تالیف دکتر ثابت سروستانی، دکتر معطری، دکتر نیکبخت نصرآبادی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 104 صفحه  •
کد: 111515بها 129000 ریال  •

فرآیند نقد تحقیقات کمى، کیفى و اعتبار سنجی 
تحقیقات ترکیبى

تالیف دکتر حیدرعلي عابدي، رضا مسعودي، سیده زهرا حسیني گل افشاني  •
چاپ اول 91  •
وزیری 128 صفحه  •
کد: 110361بها 139000 ریال  •

تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی
تالیف دکتر محمدرضا فیروزکوهی و سایر همکاران  •
چاپ اول اسفند 94  •
وزیری 54 صفحه  •
بها 99000 ریال  •

کد: 112764

طرح های تحقیق ترکیبی در پرستاری و علوم سالمت
تالیف دکتر چراغي، پارسا یکتا، نیک بخت نصرآبادي، بلورچي فرد،   •

ولیئي، اسماعیلي، طیبي
چاپ اول 91  •
وزیری 208 صفحه  •
کد: 109836بها 249000 ریال  •

سواد سالمت، از الف تا ی
تالیف علی حسین قاسمی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118163

راهنمای عملی مدرسان پزشکی هاردن
تالیف بساک  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 116149

برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سالمت
تالیف حسین رنجبر  •
چاپ اول 98  •
وزیری 364 صفحه  •
بها 749000 ریال  •

کد: 117115

پژوهش در آموزش پزشکی
پدیدآورندگان: زهره سهرابی، حمیدرضا کوهستانی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 140 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 116150

واژه نامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی
تالیف دکتر اسماعیل اکبری،  رزیتا رضایی، زهرا بهشتی  •
چاپ اول 97  •
رقعی 260 صفحه  •
بها 319000 ریال  •

کد: 115896

جایگاه مرکز آموزش مهارت های بالینی در علوم پزشکی
تالیف زهرا ایازی، سید جلیل حسینی ایرانی، مجتبی حیدری   •

هفشجانی
چاپ اول 94  •
وزیری 156 صفحه  •
کد: 112183بها 189000 ریال  •
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بانک آزمون 

جنین شناسی
تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی، سردار مرادی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 564 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 111321

بانک آزمون 

پرستاری مراقبت های ویژه
تالیف بهرام قادری، اعظم مجیدی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 352 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 109044

بانک آزمون 

داخلی جراحی
تالیف دکتر لیلی یکه فالح، حمیده عظیمی  •
ویراست دوم، چاپ ششم 98  •
وزیری 1066 صفحه  •
بها 1499000 ریال  •

کد: 112335

بانک آزمون ارشد 

مراقبت های ویژه
تالیف محمودی، محمدی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 648 صفحه  •
بها 899000 ریال  •

کد: 109912

بانک آزمون 

ارشداتاق عمل
تالیف جمشید اسالمی، پیمان رضاقلی، عابد ابراهیمی، بهزاد خداویسی  •
چاپ هفتم 98  •
وزیری 704 صفحه  •
بها 999000 ریال  •

کد: 115024

بانک آزمون 

بیهوشی میلر
تالیف فزیه شریفی، مولود فرمهینی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 108436

بانک آزمون تحلیلی

بانک آزمون 

آناتومی
تالیف حمید اکرامی  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 900 صفحه  •
بها 1290000 ریال  •

کد: 112336

بانک آزمون 

فیزیولوژی
تالیف مهدی رضایی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 158 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 108271

بانک آزمون تشریحی

اصول و فنون تکنولوژیست های جراحی
تالیف آزاده امیری، آرمین فریدونی، فاطمه فخرعالی زاده  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 412 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 116152

بانک آزمون

NICU 
تالیف امامی شوشتری، نیک زینت متین  •
چاپ اول 91  •
وزیری 240 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 110373

بانک آزمون 

اصطالحات اپیدمیولوژی
تالیف نظرزاده، بیدل، ایوبی، خدادوست  •
چاپ اول 91  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 110000 ریال  •

کد: 110232

بانک آزمون 

تحلیلی ایمونولوژی
تالیف بهاره زند، زهرا میرصانعی  •
چاپ دوم 95  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 111315

خالقیت و نوآوری در آموزش پزشکی
تالیف دکتر امینی، دکتر بذرافکن و همکاران  •
چاپ اول 92  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 110592

 Product info on the
Instagram page
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بهداشت و اپیدمیولوژی

بانک آزمون 

باکتری شناسی
تالیف دکتر رضا حبیبی پور  •
چاپ اول 91  •
وزیری 504 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 109834

بانک آزمون جامع 

ژنتیک
تالیف سید محمد حسن موسوی، محمدامین جاویدی  •
ویراست دوم چاپ اول 97  •
وزیری 744 صفحه  •
بها 690000 ریال  •

کد: 111305

بانک آزمون 

حشره شناسی
تالیف صغری دوستی، یاسر سلیم آبادی  •
چاپ اول 88  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 49000 ریال  •

کد: 108433

بانک آزمون 

بهداشت عمومی
تالیف خدادوست، منصوری، ایوبی، نظرزاده  •
ویراست جدید  •
زیر چاپ  •

کد: 109917

بانک آزمون 

روانشناسی و روانپزشکی سالمندی
تالیف علی صدرالهی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 464 صفحه  •
بها 329000 ریال  •

کد: 114658

بانک آزمون 

کمک پرستاری
تالیف احمد جاللی  •
چاپ سوم 97  •
وزیری 158صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 114425

بانک آزمون 

پرستاری کودکان
تالیف دکترحمید حجتی، زهرا صادقی  •
چاپ دوم 96  •
وزیری 120 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 113432

بانک آزمون 

روان پرستاری
تالیف دکتر حمید حجتی، زهرا صادقی  •
چاپ اول ویراست دوم 96  •
وزیری 628 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 108430

بهداشت روان و اعتیاد
تالیف مصلی نژاد، نیکیتا تقی پور  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118192

آزمون های ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 
جلد 2 با پاسخ تحلیلی

تالیف مسعود حمه رضایی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 117249

اقتصاد سنجی سالمت
تالیف ستار رضایی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118185

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

مهندسی بهداشت محیط
تالیف سینا دوبرادران  •
ویراست چهارم چاپ دوم 98  •
وزیری 994 صفحه  •
بها 1490000 ریال  •

کد: 110429

درسنامه جامع 

مهندسی بهداشت محیط
تالیف دکتر کیومرث شرفی و همکاران  •
چاپ چهارم 98  •
رحلی 1006 صفحه  •
بها 1990000 ریال  •

کد: 113378

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

مهندسی بهداشت حرفه ای
جلد 1

تالیف مهندس مسعود حمه رضایی/ وزیری  •
جلد 1: چاپ سوم 98  •
وزیری500 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد1: 117248 کد2: 117249
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دستگاه های خوانش مستقیم آالینده های هوا
تالیف دکتر حسن اصیلیان و گروه مولفان  •
چاپ اول 93  •
وزیری 236 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 111497   
نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا

کلیات بهداشت محیط
تالیف دکتر دو برادران، مهندس علوی نخجوانی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111066

نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا 

آلودگی هوا
تالیف دکتر دو برادران، مهندس علوی نخجوانی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 76 صفحه  •
کد: 108434بها 99000 ریال  •

نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا 

مواد زاید جامد
تالیف دکتر دوبرادران، مهندس علوی نخجوانی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 112 صفحه  •
کد: 108444بها 149000 ریال  •

نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا

آب و فاضالب
تالیف دکتر دو برادران، مهندس علوی نخجوانی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 256 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 111497 کد: 108533

مرور جامع 

بیماری های واگیر عفونی
تالیف دکتر اسالمی فر، خدامرادی، حمیدی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 178 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 111718

میکروبیولوژی آب آشامیدنی از تولید تا توزیع
ترجمه دکتر ندافی  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 212 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 113341

بهداشت در هزاره سوم
تالیف غالمحسن حیدری، نوشین حیدری، سعید امانلو، شیرین حیدری  •
چاپ اول 91  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 109842

مرور جامع 

اپیدمیولوژی
تالیف ایوبی، خدادوست، نظرزاده، بیدل  •
چاپ اول 91  •
وزیری 288 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 110117

مدیریت مواد زاید جامد تولیدی در مراکز بهداشتی اولیه
تالیف کیومرث شرفی و همکاران  •
چاپ اول 94  •
وزیری 64 صفحه  •
بها 99000 ریال  •

کد: 113060

 درسنامه جامع ارشد
 آموزش بهداشت

تالیف مجتبی آزادبخت، مجید امیرسرداری، فاطمه السادات ایزدخواه،   •
شادی فتحی زاده، زهره فکری زاده 

ویراست دوم چاپ اول 96  •
رحلی 657 صفحه  •
بها 1290000 ریال  •

کد: 110458

پایش، نگهداری و راهبری تجهیزات پاالیش هوا
تالیف دکتر حسن اصیلیان  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 131 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111719

رسوب دهنده های الکترواستاسیک
تالیف دکتر حسن اصیلیان  •
چاپ اول 94  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 112197
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پرستاری و کتب بالینی

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد1: مفاهیم پایه
ترجمه دکتر شاهرخ علی نیا  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108821

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

 جلد2:مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

ترجمه دکترحسین اسمعیلی، ژیال عابد سعیدی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 232 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 108822

پرستاری داخلی جراحی برونرو سودارث

جلد3: مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
ترجمه دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا مرادی،    •

شادی عبداله زرگر، سمانه پارچه بافیه، دکتر زهرا تذکری
چاپ سوم 98  •
وزیری 304 صفحه  •
کد: 108823بها 499000 ریال  •

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد4: اتاق عمل
ترجمه دکتر آلیس خاچیان  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 108 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 108824

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد5: تبادالت گازی و عملکرد تنفس
ترجمه مرضیه شبان، معصومه لطیفی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 312 صفحه  •
بها 529000 ریال  •

کد: 108825

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

جلد6: قلب و عروق
ترجمه دکتر مالحت نیک روان مفرد، حلیمه امینی، سید مسلم   •

مهدوی شهری، ژاله محمدعلیها
چاپ سوم 98  •
وزیری 220 صفحه  •
کد: 108826بها 599000 ریال  •

پرستاری داخلی جراحی برونرو سودارث

جلد7: خون شناسی
ترجمه صدیقه عاصمی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 108827

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

جلد8: ایمونولوژی
ترجمه دکتر فروزان آتش زاده شوریده،  زهرا رضایی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 180 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 108828

برونر و سودارث

با ابزارهای ویژة کمک آموزشی

کد: 116191
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پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد9: ارتوپدی
ترجمه فریبا نصیری زیبا  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 164 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 108829

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

جلد10: گوارش
ترجمه مریم عالیخانی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 379000 ریال  •

کد: 108830

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

جلد11: کارکرد متابولیک و اندوکرین
ترجمه ناهید دهقان نیری  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 296 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 108831

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد12: عفونت کلیه و سیستم ادراری
ترجمه دریادخت مسرور رودسری، مریم حضرتی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 108832

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

جلد13: تولید مثل
ترجمه ژیال عابدسعیدی، میترا زندی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 108833

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد14: پوست و سوختگی
ترجمه دکتر اسماعیل شریعت، مریم نمادی وثوقی، آسیه موحدپور  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 108834

پرستاری داخلی جراحی برونرو سودارث

جلد 15: چشم و گوش
ترجمه منصوره علی اصغرپور، طاهره نجفی قزلجه  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108835

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد 16: مغز و اعصاب
ترجمه دکتر زهرا مشتاق  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 312 صفحه  •
بها 529000 ریال  •

کد: 108836

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 

جلد 17: عفونی و اورژانس
ترجمه دکتر محمدرضا حیدری، ژاله محمدعلیها  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 160 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 108837

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث

دستنامه بالینى پرستارى داخلى جراحى
ترجمه طاهره نجفي قزلجه، مرتضي زینعلي  •
چاپ اول97  •
پالتویی 940 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 111220

پرستاری کودکان وونگ کودک سالم و کودک 
بیمار/ 2020

ترجمه سونیا آرزومانیانس و سایر همکاران  •
چاپ اول 99  •
وزیری  •
کد: 109574زیر چاپ  •

پرستاری کودکان ونگ/ 2020 کودك سالم ج1
ترجمه سونیا آرزومانیانس و سایر همکاران  •
چاپ اول 99  •
وزیری  •
زیر چاپ  •

کد: 112802

پرستاری کودکان ونگ/ 2020 کودك بیمار ج2
ترجمه سونیا آرزومانیانس و سایر همکاران  •
چاپ اول 99  •
وزیری  •
زیر چاپ  •

کد: 112803

تشخیص های پرستاری ناندا 2020
تالیف دکتر قهرمانیان  •
چاپ اول 99   •
زیر چاپ  •

کد: 118191

ضروریات روان پرستاری
تالیف زینب محمدیان  •
چاپ اول 99   •
زیر چاپ  •

کد: 117121

بانک آزمون میکروطبقه بندی شده ارشد پرستاری
تالیف امین حسینی، محمد صفری و...  •
چاپ اول 99   •
زیر چاپ  •

کد: 118159
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مرور جامع مبانی مراقبت های پرستاری
تالیف نورالدینی، نصرآبادی  •
چاپ اول 99   •
زیر چاپ  •

کد: 118170

کتاب بیست آزمون شبیه ساز کنکور ارشد پرستاری
تالیف مهدی محمودی  •
چاپ اول 99   •
زیر چاپ  •

کد: 118178

پرکاربردترین نکات پرستاری داخلی جراحی
تالیف رقیه میرجلیلی  •
چاپ اول 99   •
زیر چاپ  •

کد: 118197

روش تحقیق در پرستاری
تألیف حسین شهدادی و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 120 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 108716

روش تحقیق و آمار در پرستارى
تالیف حمید حجتي، سید حمید شریف نیا  •
ویراست جدید، چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 108276

اپیدمیولوژی برای پرستاران
تالیف دکتر خدیجه حاتمی پور، دکتر فلورا رحیم آقایی  •
چاپ دوم 98  •
وزیري 118 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 114418

اپیدمیولوژى جامع در علوم بهداشتى
تالیف پروانه خراساني، منیژه اسکندري  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 106523

اخالق در پرستاری
تألیف طاهره برزویی، مهناز موقر  •
چاپ دوم 98   •
وزیری 82 صفحه  •
بها 119000 ریال  •

کد: 116157

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای
تألیف منصوره تجویدی  •
چاپ چهارم 98   •
وزیری 80 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 114683

مبانی الکتروکاردیوگرافی بالینی
تالیف مهدی طالبی، مهدی ترکمانی، داود ترک  •
ویراست دوم چاپ اول 98  •
وزیری 290 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 117910

اصول درمان وریدى
تالیف دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر فرهاد رمضاني بدر، دکتر علیرضا   •

خاتوني
چاپ چهارم 98  •
پالتویی 228 صفحه  •
کد: 107520بها 149000 ریال  •

اصول آموزش به بیمار 
)مطابق با آخرین سر فصل شوراى عالی برنامه ریزى(

تالیف دکتر محبوبه صفوي، طاهره برزویي  •
چاپ هشتم 98  •
وزیری 136 صفحه  •
کد: 105951بها 199000 ریال  •

اصول آموزش به بیمار
تالیف تانیا مهاجر  •
چاپ هفتم 97  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 100023

مراقبت های پرستاری در منزل
تالیف مهدی محمودی، علی صدرالهی و همکاران  •
چاپ دوم 98   •
ویراست دوم  •
وزیری 420 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 116176

کتابچه بالینی پرستاری
تالیف شادی عبداله زرگر، جواد فخرپور، سمانه پارچه بافیه  •
چاپ دوم 98  •
پالتویی 184 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 111319

راهنمای ترالی اورژانس
تالیف حمیده یزدی مقدم  •
ویراست سوم چاپ اول 98  •
پالتویی 132 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 107519
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تفسیر تست های آزمایشگاهی 
)بر اساس سرفصل دروس(

تالیف راضیه السادات حسینی، راحله جوان بختیان، معصومه علیجان پور  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111266

زخم فشاری
تالیف حسین رفیعی، دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد  •
چاپ سوم 98  •
رقعی 44 صفحه  •
بها 119000 ریال  •

کد: 113431

QRS پرستاری کودکان

گردآوری مازیار دوگوهر  •
چاپ اول 98  •
وزیری 188 صفحه  •
بها 369000 ریال  •

کد: 117898

QRS پرستاری سالمت جامعه

گردآوری مازیار دوگوهر  •
چاپ اول 98  •
وزیری 120 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 117900

QRS روان پرستاری

گردآوری مازیار دوگوهر  •
چاپ اول 98  •
وزیری 188 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 117897

QRS پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

گردآوری مازیار دوگوهر  •
چاپ اول 98  •
وزیری 104 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 117896

پرستاری در بهداشت روان
تالیف صدرالهی، محمودی، قربانی، فریدونی، حیدری  •
چاپ اول 99  •
پالتویی 342 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 117889

ضروریات روانپرستاری 
ترجمه زینب محمدیان  •
چاپ اول 98  •
وزیری 220 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 117121

پرکاربردترین نکات ECG برای پرستاران 
تالیف شعیب دهقانی  •
چاپ دوم 98  •
پالتویی 118 صفحه  •
بها 99000 ریال  •

کد: 118029

مراقبت های پرستاری در منزل
تالیف نرگس رسولی امیر حاجلو  •
چاپ اول 98  •
وزیری 220 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 117270

درسنامه مراقبتهای ویژه قلب و عروق
تالیف داود مردانی، حمید بیگدلیان  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 462 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 117117

درسنامه جامع ارشد پرستاری
گروه مولفان و مدرسین تخصصی پرستاری  •
چاپ اول 98  •
ویراست سوم  •
وزیری 1400 صفحه  •
کد: 107779بها 2990000 ریال  •

پرکاربردترین لغات زبان ارشد
گردآوری و ترجمه مازیار دوگهر  •
چاپ دوم 98  •
پالتویی 152 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 117096

برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سالمت
ترجمه دکتر حسین رنجبر  •
چاپ اول 98  •
وزیری 168 صفحه  •
بها  199000 ریال  •

کد: 117115

مدیریت برنامه های بهداشتی مبتنی بر جامعه
تالیف فائزه صهبایی، دکتر طاهره نصرآبادی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 480 صفحه  •
بها  499000 ریال  •

کد: 117122

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک 
ترجمه مطهره خردمند، مهناز شوقی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 600 صفحه  •
بها  990000 ریال  •

کد: 109534
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مرور آزمون مبانی مراقبت های پرستاری پوتر و پری
ترجمه محمدرضا کریمی راد و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 396 صفحه  •
بها  790000 ریال  •

کد: 117125

مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت پرستاری 97
گردآوری حمید حجتی  •
ویراست دوم / چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 117052

تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری)دودک 2018(
تالیف و ترجمه دکتر تذکری، نمادی وثوقی و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 300 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 112709

پرستاری سالمندی
ترجمه دکتر اسدی نوقابی، سیامک قاسمی و همکاران  •
ویراست دوم،  چاپ اول 99  •
وزیری 600 صفحه  •
زیر چاپ  •

کد: 111623

راهنمای کاربردی اصول و نگارش برگه خالصه 
بیماران برای تازه واردان بیمارستان 

تالیف دکتر پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 98  •
رقعی 80 صفحه  •
کد: 117120بها  149000 ریال  •

سالمت جامعه، سالمت فرد و خانواده، بهداشت محیط
تالیف اسحاق ایلدرآبادی  •
ویراست سوم،  چاپ دوم 98  •
وزیری 476 صفحه  •
بها  569000 ریال  •

کد: 101416

داروهای کاربردی در روان پرستاری 
تالیف حمیدحجتی، احمد فخری،  عادله صادقلو  •
چاپ دوم 98  •
رقعی 160 صفحه  •
بها  159000 ریال  •

کد: 108160

روان شناسى اجتماعى براى پرستاران
تالیف جبار حیدري، یداهلل جنتي  •
چاپ نهم 98  •
رقعی 276 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 102004

پرستاری بهداشت روان 1
)بر اساس آخرین سرفصل دروس وزارت بهداشت(

تالیف دکتر جنتی، حسینی، دکتر عظیمی الموتی، دکتر محمودی عالمی  •
ویراست دوم چاپ چهارم 98  •
وزیری 144 صفحه  •
کد: 100052بها 219000 ریال  •

پرستاری بهداشت روان 2
)بر اساس آخرین سرفصل دروس وزارت بهداشت(

تالیف دکتر جنتی، حسینی، دکتر عظیمی الموتی، دکتر محمودی عالمی  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 296 صفحه  •
کد: 101419بها 449000 ریال  •

پرستاری بهداشت روان باربارا بوئر
تالیف دکتر فرخنده شریف، کوروش زارع  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 392 صفحه  •
بها 479000 ریال  •

کد: 106727

مرور جامع

پرستاری بهداشت روان پرستاری
تالیف دکتر حمید حجتی  •
ویراست دوم چاپ هشتم 98  •
وزیری 466 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 108124

مرور جامع 

پرستاری کودکان
تالیف حامد مرتضوی، محبوبه طباطبایی چهر  •
ویراست دوم چاپ سوم 98  •
وزیری 448 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 107473

نکات طالیی ارشد پرستاری داخلی جراحی
تالیف مجید صحت، مریم نجات الهی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 196 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 112168

نکات طالیی آزمون های داخلی جراحی
تالیف مجتبی قنبری قلعه سری  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 400 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 112486

روانشناسی فردی و اجتماعی برای پرستار
تالیف دکتر حمید حجتی  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113433
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پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی-جراحی
تالیف منصور عزیزی  •
زیرنظر اسماعیل مقصودی، یعقوب نادری  •
چاپ دوم 98  •
پالتویی 350 صفحه  •
کد: 115894بها 349000 ریال  •

اصول مدیریت خدمات پرستارى
تالیف ایروان مسعودي اصل  •
چاپ هشتم 98  •
وزیری 232 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 107783

اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
تالیف محمد رحیمی مدیسه، زهرا ایازی، سجاد رحیمی مدیسه  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 306 صفحه  •
بها 549000 ریال  •

کد: 114921

پرستاری سالمت فرد و خانواده لنکستر ج1
تالیف دکتر سید وحیده حسینی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 166 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 112710

پرستاری سالمت جامعه لنکستر ج2
تالیف سیده وحیده حسینی و سایر همکاران  •
ویراست دوم چاپ اول 98  •
وزیری 240 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 112713 

پرستاری و بهداشت محیط لنکستر ج3
تالیف دکتر سیده وحیده حسینی  •
چاپ اول 96    •
وزیری144صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 112714

مرور جامع پرستاری داخلی جراحی
تالیف سمیه غفاری، مهدی محمودی  •
چاپ سوم 98  •
وزیري 1223 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 107782

آناتومی برای پرستاران با رویکرد بالینی
تالیف احسان گلچینی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 386 صفحه  •
بها  999000 ریال  •

کد: 115021

درسنامه 

 پرستارى و بهداشت مادران و نوزادان لیفر 2013
ترجمه مهناز شوقي، مهناز سنجري  •
چاپ هفتم 98  •
وزیری 536 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 100361

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 
)براساس سرفصل(

تالیف ربابه ضیغمي، محمود بختیاري، الهه دشتي  •
چاپ هشتم 98  •
وزیری 512 صفحه  •
کد: 100154بها 590000 ریال  •

مرور جامع 

پرستاری سالمت جامعه
تالیف اسحق ایلدرآبادی  •
ویراست چهارم چاپ اول 98  •
وزیری 518 صفحه  •
بها 779000 ریال  •

کد: 106020 

اصول و فنون پرستارى
تالیف بابک روزبهان، شادي دهقان زاده  •
ویراست دوم چاپ چهارم 98   •
وزیری 632 صفحه  •
بها 899000 ریال  •

کد: 108850

بررسی وضعیت سالمت
تالیف حسین شهدادی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 100278

معاینه فیزیکى براى پرستاران
)بر اساس سر فصل دروس(

تالیف فضل اهلل احمدي، عیسي محمدي  •
ویراست چهارم چاپ چهارم 98  •
وزیری 248 صفحه  •
کد: 100254بها 299000 ریال  •

بررسی وضعیت سالمت برای پرستاران
)بر اساس باربارابیتز(

تالیف دکتر نجفی قزلچه، محدث اردبیلی، بزرگ نژاد  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 200 صفحه  •
کد: 110704بها 399000 ریال  •

اپیدمیولوژی برای پرستاران
تالیف دکتر خدیجه حاتمی پور،دکتر فلورا رحیم آقایی، ویدا دلفان  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 118 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 114418
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بیوشیمی برای پرستاران
تالیف حافظ حیدری زرنق  •
ویراست دوم چاپ سوم 98  •
وزیری 140 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108277

راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی
تالیف زارع، صید محمدی، سلیمی پارسا، طالبی، نوریان  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 150 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 111954

آنچه مدیران پرستاری باید بدانند
تالیف توکلی قینانی، نرگس ارسالنی، مسعود فالحی خشکناب  •
چاپ اول 98   •
رقعی شومیز 66 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 118105

فرآیند مشکل گشایی در مدیریت پرستاری
تالیف زهره ونکی  •
چاپ اول 98   •
وزیری شومیز 184 صفحه  •
بها 369000 ریال  •

کد: 118038

مبانی مراقبت های پرستاری مرور محتوا همراه با 
سواالت کاربردی دیویس

تالیف خدایاری مطلق، زهرا محمدی، صدیقه جهانیان  •
چاپ اول 98   •
رحلی شومیز 704 صفحه  •
کد: 117123بها 1790000 ریال  •

مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر 
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 356 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 116144

روش های پرستاری اورژانس
ترجمه شاهرخ علی نیا، نسرین سرابي  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 816 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 109839

کوریکولوم اصلی
)NICU پرستارى مراقبت هاى ویژه نوزادان(

ترجمه ملیحه کدیور و همکاران  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 1056 صفحه  •
کد: 112177بها 1490000 ریال  •

تفسیر ECG به روش سریع
تالیف علیرضا خاتوني، فاطمه دارابي  •
چاپ پنجم )گالسه رنگی( 98  •
جیبی 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108606

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

ترجمه دکترفروزان آتش زاده و همکاران  •
ویراست جدید / چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 104146

مفاهیم و نظریه های پرستاری
)مطابق با سرفصل(

تالیف ثریا قدکپور، دکتر الدن زرشناس  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113436

نکات کلیدی دکتری اصول و نظریه های مدیریت
تالیف و گردآوری دکتر حمید حجتی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 296 صفحه  •
بها 359000 ریال  •

کد: 115225

نکات کلیدی مفاهیم و نظریه های کاربردی در پرستاری
تالیف دکتر حمید حجتی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 368 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 113411

نکات کلیدی آمار و پژوهش در پرستاری
تالیف دکتر حمید حجتی  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 186 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 113918

پرستاری شاهدمحور
کولوم، سیلیسکا، مارکز   •
ترجمه صداقتی، حامدی  •
چاپ دوم 99  •
وزیری 256 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 108717 

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

پرستاری وزارت بهداشت
تالیف حمید حجتی، راضیه حسینی، سمیه سیاحی و همکاران  •
ویراست هشتم چاپ اول 98  •
وزیری 812 صفحه  •
کد: 109532بها 990000 ریال  •
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اخالق حرفه ای برای مشاغل علوم پزشکی
تالیف زهرا ایازی، مهدی رحیمی  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 138 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 112184

RN 3000 نکته پرستارى

تالیف رستم جاللي، نسترن حیدري خیاط، پروین محمدي، نرگس   •
حیدري خیاط

چاپ دوم 98  •
وزیری 176صفحه  •
کد: 109382بها 269000 ریال  •

مجموعه سواالت

 NCLEXRN ساندرز
ترجمه پانوئه سید روغني  •
چاپ دوم 98  •
رحلي 680 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 110339

مرور جامع پرستاری

NCLEXRN برای آزمون 
تالیف دکترمصطفی شوکتی احمدآباد  •
چاپ دوم 98  •
رحلی 1090 صفحه  •
بها 2990000 ریال  •

کد: 110753

نکات طالیى پرستارى
تالیف مصطفي شوکتي احمدآباد، سمیه غفاري  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 336 صفحه  •
بها 549000 ریال  •

کد: 107441

آخرين کتاب پرستارى

بهداشت جامعه
تالیف محمدادریس ارباب شبستان، عزیزاله اربابي سرجو  •
چاپ اول 89  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 108290

پرکاربردترین نکات پرستاری
تالیف و گردآوری شعیب دهقانی، بهاره نجفی، و همکاران  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 289 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 115709

5000 نکته که هر پرستار باید بداند
ترجمه فرزانه فالحت پیشه، اعظم قربانی، مریم مومنی  •
چاپ دوم 97  •
پالتویی 422 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

 

فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی
تالیف محمد گلی طالب، مختارمحمودی، معصومه سادات موسوی  •
چاپ چهارم 98   •
وزیری 286 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 112833کد: 115606

نقش معنا درمانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران 
سرطانی

تالیف اعظم مزروعی سبدانی، دکتر موسی علوی، دکتر حیدرعلی عابدی  •
چاپ اول زمستان 96  •
وزیری 94 صفحه  •
کد: 115324بها 149000 ریال  •

خود مراقبتی بیماران عروق کرونر
تالیف وگردآوری شکوفه شرفی، دکتر طاهره نصرآبادی، دکتر افسانه   •

بیرانوند، دکترعالالدین شیخی
چاپ اول تابستان 96  •
وزیری 113 صفحه  •
کد: 115451بها 169000 ریال  •

آموزش بالینى پرستارى چالش ها،روش ها، راهبردها
تالیف محسن حجت، دکتر لیلي مصلي نژاد  •
چاپ اول 91  •
وزیري 96 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 110280

کتابچه تشخيص هاى پرستارى ناندا
ویراست سیزدهم

ترجمه نسرین عالئی، همت اهلل مومن آبادی  •
ویراست جدید چاپ اول 96  •
پالتویی 408 صفحه  •
کد: 111108بها 399000 ریال  •

ارزیابی خدمات بالینی پرستاری در برنامه اعتبار 
بخشی بیمارستان

تالیف دکتر سریه پورتقی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 68 صفحه  •
کد: 110617بها 79000 ریال  •

مراقبت های تسکینی پایان حیات
تالیف فاطمه بهرام نژاد، ندا ثنایی، پروانه عسگری، پویا فرخ نژاد افشار  •
چاپ اول 95  •
وزیری 332 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 113793

راهنمای کاربردی پزشکی بالینی
ترجمه سپیده نصراله، طاهره نصرآبادی  •
چاپ اول زمستان 96   •
وزیری 164 صفحه  •
بها 390000 ریال  •

کد: 115669
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راهنمای بالینی اصول و فنون پرستاری مفاهیم، 
فرآیند، مهارت )کوزیر(

ترجمه شاکه خدابخشیان، آلیس خاچیان  •
چاپ اول 93  •
پالتویی 276 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111559

راهنمای سریع پرستار رادیولوژی
تالیف دکتر فاطمه جعفرآقایی، لیال روحی  •
چاپ اول 96  •
پالتویی 303 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 115029

کتاب جامع دیابت و مراقبت از پای دیابتی
تالیف علی صادقی مقدم، محمدرضا آقابابائیان و همکاران  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111847

راهنماى آموزش مددجو براى مراقبت در منزل
تالیف فاطمه عالیي  •
چاپ دوم 90  •
وزیری 280 صفحه  •
بها 339000 ریال  •

کد: 108503

راهنمای بالینی پرستاری
تالیف دکتر فلورا رحیم آقایی  •
چاپ اول زمستان 94  •
پالتویی 360 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 106011

هندبوك آموزش به بیمار کانابیو
ترجمه دکتر خدیجه نصیریاني و محمدرضا خواجه امینیان، علیرضا   •

حبیبی، معصومه ایمانی
چاپ )رنگی( چهارم 96  •
پالتویی 832 صفحه  •
کد: 107784بها 499000 ریال  •

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی
تالیف احمد صادقی، فاطمه پورمحمد  •
چاپ اول 97  •
وزیری 132 صفحه  •
بها  149000 ریال  •

کد: 116951

 1000 داروی شایع دستنامه دارویی پرستاران
ترجمه سید مسلم مهدوی شهری  •
چاپ اول 97  •
پالتویی 902 صفحه  •
بها  699000 ریال  •

کد: 115898

پروتکل های رایج واحد مراقبت های ویژه
تالیف مجید صحت، امیر ساالری و همکاران  •
چاپ اول 97  •
وزیری 184 صفحه  •
بها  399000 ریال  •

کد: 117018

نگاهی بر پیوند قلب و مراقبت های پرستاری در آن
تالیف منعمیان،  عابدی، ناجی  •
چاپ اول 97  •
رقعی 54 صفحه  •
بها  99000 ریال  •

کد: 116746

حقایقی برای پرستاران جراحی قلب
تالیف رحمانی، قاسمی فرید،  محمودی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 130 صفحه  •
بها  299000 ریال  •

کد: 116688

راهنمای بالینی داروها برای پرستاران
تالیف پگاه مطوری و همکاران  •
چاپ اول 97  •
وزیری 312 صفحه  •
بها  449000 ریال  •

کد: 115888

پرستاری کودك سالم
ترجمه سعیه جعفرزاده، سعیده مکارم نیا، سمیه مکارم نیا، لیال نیک روز  •
چاپ اول 95  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 113434

بانک آزمون 

پرستاری کودکان
تالیف دکتر حمید حجتی  •
چاپ دوم 96  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 149000ریال  •

کد: 113432

بانک آزمون روان پرستاری
تالیف حمید حجتی  •
چاپ دوم 96  •
وزیری 620 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 108430

چکیده طالیی پرستاری داخلی جراحی با تاکید 
برنکات کنکوری

تالیف دکتر لیلی یکه فالح، حمیده عظیمی  •
چاپ دوم 97  •
وزیری 672 صفحه  •
کد: 113832بها 699000 ریال  •
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آخرين کتاب پرستارى

بیمارى هاى داخلى و جراحى
تالیف محمدادریس ارباب شستان، عزیزاله اربابي سرجو  •
چاپ دوم 91  •
وزیری 288 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 100249

بانک آزمون داخلی جراحی
تالیف دکتر لیلی یکه فالح، حمیده عظیمی  •
ویراست جدید  •
در حال چاپ  •

کد: 112335

همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی
ترجمه دکتر فرهاد بدر و همکاران  •
چاپ اول 96  •
پالتویی760 صفحه  •
بها  599000 ریال  •

کد: 115030

پرستاری و بهداشت محیط
تالیف علی منصوری  •
چاپ اول بهار96  •
وزیری 170 صفحه   •
بها 129000 ریال  •

کد: 115547

پرستاری سالمت فرد و خانواده
تالیف علی منصوری  •
چاپ اول 95  •
وزیری 180 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 114468

رهبرى و مدیریت در بخش
ترجمه پاشایي ثابت، ثابت سروستاني، زرشناس، دکتر نوروزي   •

تبریزي، هادیان شیرازي
چاپ )رنگی( دوم 94  •
پالتویي 456 صفحه  •
کد: 109826بها 199000ریال  •

مرور جامع 

بهداشت مادران و نوزادان
تالیف مهناز شوقی،  مریم کرمی، حمید حجتی  •
ویراست چهارم چاپ اول 97   •
وزیری 466 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 108138

چک لیست روش هاى پرستارى بالینى
تالیف شهناز کریمي، ابوالقاسم آوند  •
چاپ سوم 94  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 108170

راهنمای کاربردی پزشکی بالینی
ترجمه سپیده نصراله، طاهره نصرآبادی  •
چاپ اول زمستان 96   •
وزیری 164 صفحه  •
بها 390000 ریال  •

کد: 115669

فیزیولوژی برای پرستاران
تالیف دکتر فرناز نیکبخت، علی محمدخانی زاده، سارا حکیم زاده  •
چاپ اول زمستان 96   •
وزیری 152 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 115586

میکروب شناسی برای دانشجویان پرستاری و 
مامایی و اتاق عمل

تالیف دکتر صفورا درخشان  •
چاپ اول پاییز 96  •
وزیری 170 صفحه  •
کد: 115582بها 199000 ریال  •

اصول و فنون پرستاری عملی
تالیف آزیتا آریایی نژاد و همکاران  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 113435

اصول و مهارت های بالینی پرستاری
ترجمه ادریس عبدی فرد، دکتر آلیس خاچیان  •
چاپ اول آبان 95  •
وزیری 490 صفحه  •
بها 590000 ریال  •

کد: 114375

ایمونولوژى براى پرستاران
تالیف آرزو راستي، رضا غالم نژاد، یوسف عرفانی  •
چاپ چهارم 97  •
وزیری 160 صفحه  •
بها 190000 ریال  •

کد: 106002

رفرنس سریع پرستاری

تست های تشخیصی و آزمایشگاهی شایع
ترجمه یعقوب زاده، سلیمانی، صفدریان  •
چاپ اول 95  •
پالتویی 640 صفحه  •
کد: 113441بها 399000 ریال  •

قانون و گزارش پرستاری
تالیف زهرا ایازی، نسرین خسروی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 239000 ریال  •

کد: 108611
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مقدمه ای بر فلسفه ی علم و دانش در پرستاری
تالیف مریم احسانی، پرستو اوجیان، سیما بابایی، سهیال   •

جعفری میانایی، نسرین گله دار، سپیده محمدی
چاپ اول تابستان 96  •
وزیری 124 صفحه  •
کد: 115621بها 179000 ریال  •

آشنایى با خدمات پرستارى
)بر اساس آخرین سرفصل دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(

تالیف مالک رخشاني نژاد و همکاران  •
چاپ اول 88  •
وزیری 168 صفحه  •
کد: 109009بها 199000 ریال  •

راهنماى جیبى

آزمون هاى تشخیصى و آزمایشگاهى
برونر و سودارث

ترجمه دکتر ثروت هرو آبادي، سمیه تقي  زاده  •
چاپ اول 91  •
پالتویي 544 صفحه  •
بها 190000 ریال  •

کد: 110327

English For Nursing Student + CD

تالیف نسرین خاکي، حسن ایرواني، یداله جنتي  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 189 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 114247

مرور سریع پرستارى داخلى جراحى
تالیف علیرضا خاتوني  •
چاپ دوم 88  •
وزیری 360 صفحه  •
بها 549000 ریال  •

کد: 107451

تحویل شیفت پرستاری
تالیف لیال دکتر ثابت سروستانی، دکتر معطری، دکتر نیکبخت   •

نصرآبادی، دکتر مومن نسب، دکتر یکتاطلب
چاپ اول 93  •
وزیری 118 صفحه  •
کد: 111624بها 149000 ریال  •

آخرین کتاب پرستارى

مرور سریع وتشریحى بر 40دوره آزمون هاى پرستارى
تالیف محمدادریس ارباب شبستان و همکاران  •
چاپ اول 89  •
وزیری 1120 صفحه  •
بها 1290000 ریال  •

کد: 109231

اصول گزارش نویسى براى پرستاران به انضمام آشنایى 
با قصورات حرفه اى و راهکارهاى جلوگیرى از آن

تالیف عزیز شهرکي، مهدي حقیقي، آذر آوازه  •
ویراست دوم چاپ دوم 92  •
رقعی 144 صفحه  •
کد: 108409بها 149000 ریال  •

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

پرستاری تربیت مدرس
تالیف صفدریان، حجتی  •
چاپ اول 94  •
وزیری 188 صفحه  •
کد: 108269بها 229000 ریال  •

راهنمای بالینی پرستاری 
کاربردی . جامع . سریع

تالیف فلورا رحیم آقایی  •
چاپ اول زمستان 94  •
پالتویی 360 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 106011

مرجع سریع پرستاری
ترجمه مصطفی شوکتی احمدآباد، شاهرخ علی نیا  •
چاپ اول 92  •
وزیری 760 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 110438

پرستاری پیوند
تالیف بهرام نژاد، ثنایی، فرخ نژاد افشار، عارفی، مرادی مجد  •
چاپ اول 92  •
وزیری 360 صفحه  •
بها 539000 ریال  •

کد: 111114

راهنماى آموزش و مراقبت بالينى از

مددجویان مبتال به اختالالت دستگاه عصبى
تالیف نسرین علی رمائي، دکتر بهروز احسن  •
چاپ اول 90  •
رقعی 120 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 109279

کاربرد نظریه انگیزشی در پرستاری
تالیف ربابه معماریان، اشرف محمدی، افسانه محمدی، زهره ونکی  •
چاپ اول 94  •
وزیری 106 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 112865

پرستاری نظری رشد و توسعه میلیس
ترجمه مصطفی شوکتی احمدآباد، دکتر عیسی محمدی  •
چاپ اول 94  •
وزیری 630 صفحه  •
بها 949000 ریال  •

کد: 108443

کاربرد تفکر انتقادی
تالیف پنجوینی، ولیئی  •
ترجمه نیکبخت نصرآبادی  •
چاپ اول 88  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 290000 ریال  •

کد: 108432
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پایش هاى پیشرفته پرستارى
تالیف سینا ولیئي، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادي، محمد فتحي  •
چاپ اول 89  •
وزیری 192 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 109226

چگونه طرح درس بنویسیم
تالیف معصومه صابریان، صدیقه سالمي  •
چاپ سوم 90  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 100017

مراقبت هاى جامع پرستارى در بخش های ویژه
تالیف سیدمسلم مهدی شهری و همکاران  •
ویراست سوم چاپ دوم 98  •
وزیری 584 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 104294

2500 آزمون دکترى پرستارى

تالیف یداله جنتي، نسرین خاکي  •
چاپ دوم 89  •
وزیری 400 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 100363

نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری
تالیف عباس عباس زاده، مصطفی روشن زاده، سمیه محمدی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 111514

تحقیقات کیفى در پرستارى
ترجمه آلیس خاچیان، مصطفي شوکتي احمدآباد  •
چاپ دوم 94  •
وزیری 432 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 108319

مدیریت و رهبرى عملى در پرستارى سولیوان 2011
ترجمه عزیز اله اربابي سرجو  •
چاپ اول 90  •
وزیری 268 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 109324

رشد و تکامل از نوزادی تا نوجوانی
تالیف اعظم محمودی  •
چاپ دوم 94  •
وزیری 262 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 113246

راهنماى جیبى 

مبانى پرستارى مراقبت هاى ویژه
ترجمه مهدي اجري خامسلو، پویا فرخ نژاد افشار، جعفر علي حیدري  •
چاپ اول 90  •
خشتي 240 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 109757

PDQ برای مراقبت های ویژه

ترجمه مریم کرمی، علیرضا تمجیدی، المیرا حسن پور  •
رنگی اول زمستان 92  •
جیبی 216 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 111264

پرستاری مراقبت ویژه در یک نگاه
تالیف فرزانه راستگو  •
چاپ اول 92  •
جیبی 496 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111079

رفرنس سریع مراقبت های ویژه
ترجمه پروانه عسگری  •
چاپ اول زمستان 93  •
رقعی 272 صفحه  •
بها 150000 ریال  •

کد: 112145

رفرنس سریع مراقبت های ویژه
ترجمه پروانه عسگری  •
چاپ اول زمستان 93  •
رقعی 272 صفحه  •
بها 150000 ریال  •

کد: 109821

داروهاى جامع مراقبت هاى ویژه
تالیف رجبي، باقري، شیرکوند، برهاني، تنگستاني  •
چاپ اول 91  •
رقعي 742 صفحه  •
بها 749000 ریال  •

کد: 110353

اداره راه هوایى در بیماران بیهوش
تالیف سید ابراهیم مناقب  •
چاپ اول 91  •
وزیری 80 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 110012

دستنامه تهویه مکانیکی
تایف شاهرخ علی نیا  •
چاپ اول 96  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115034
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راه هوایی و تهویه مکانیکی
تالیف ابراهیمی فخار  •
چاپ اول 88  •
وزیري 104 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 102210

تهویه مکانیکی و دستگاه بیهوشی
تالیف عبداهلل رستمی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 136 صفحه  •
بها 259000 ریال  •

کد: 116167

اصول تهویه مکانیکی برای پرستاران
تالیف پروانه عسگری، هادی جعفری منش  •
چاپ دوم 97  •
وزیری132 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 113204

مراقبت های پرستاری سی سی یو
تالیف مقدم، پیغان، میرزایی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 88 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 114609

یادگیری ECG به صورت سیستماتیک در یک روز
تالیف دکتر هادی کیانور، دکتر الیانا نوعی  •
چاپ اول94  •
وزیری 92 صفحه  •
بها 99000 ریال  •

کد: 113157

کتاب کوچك

انفوزیون داخل وریدى داروهاى مراقبت ویژه
ترجمه ابوالفضل فرهادي، دکتر صادق فرهادي  •
چاپ دوم 89  •
جیبی 245 صفحه  •
کد: 107436بها 149000 ریال  •

تفسیر پیشرفته نوار قلب
تالیف محمدسعیدمیرزایی و همکاران  •
چاپ اول 96  •
وزیری 96 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115623

NICU پرستاری در بخش
تالیف عاطفه توکلی قلعه نو، علی منصوری  •
چاپ اول بهار 96  •
وزیری 110 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 115224

1000 داروی شایع دستنامه دارویی پرستاران

ترجمه سید مسلم مهدوی شهری  •
چاپ اول 97  •
پالتویی 902 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 115898

راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس
تالیف مهدی رضایی  •
چاپ اول 95  •
پالتویی 196 صفحه  •
بها 19900 ریال  •

کد: 114602

بانک آزمون کمک پرستاری
تالیف احمد جاللی  •
چاپ سوم 97  •
وزیری 158صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 114425

کتاب درسی کمک پرستاران
ترجمه پانوئه سیدروغنی، مهسا شریفی نودهی  •
چاپ اول 95  •
رحلی 838 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 115035

درسنامه جامع ارشد 

مراقبت های ویژه
تالیف فاطمه بهرام نژاد و همکاران  •
چاپ سوم 93  •
رحلی 1136 صفحه  •
بها 690000 ریال  •

کد: 109248

درسنامه جامع ارشد 

پرستاری ویژه نوزادان
تالیف صالحه تجلی  •
چاپ اول 92  •
رحلی 336 صفحه  •
بها 350000 ریال  •

کد: 110459

Scan qr-code enter the telegram channel



بانک آزمون کمک پرستاری
تالیف احمد جاللی  •
چاپ سوم 97  •
وزیری 158صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 114425

.........................

.........................

کتاب درسی کمک پرستاران
ترجمه پانوئه سیدروغنی، مهسا شریفی نودهی  •
چاپ اول 95  •
رحلی 838 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 115035

کتاب جامع کمک پرستاری یک کتاب کامل است که برای آماده سازی دانشجویان کمک پرستاری طراحی شده است، تا آنها بتوانند به عنوان کمک 
پرستار در هر نوع مرکز مراقبت بهداشتی کار کنند و نیز چشم آنها را به فرصت های شغلی که در زمینه مراقبت بهداشتی وجود دارد باز کرده و آنها را برای 

یادگیری بیشتر ترغیب کند. دانشجویان برای ورود به حرفه مراقبت بهداشتی با دانش و مهارت کافی آماده شوند و از آموزش و تعلیم ارائه شده به آنها 
اطمینان حاصل شود. بسیاری از عکس ها و تصاویر کتاب به طور اختصاصی برای کمک به آماده سازی دانشجویان برای کار بالینی طراحی شده اند.

یکی از اهداف اساسی در نگارش این کتاب، جالب و در دسترس بودن اطالعات و محتوای آن است. با کتاب مرجعی که مطالعه آن آسان و خوشایند است 
و با برنامه هنرمندان و وسایل کمک یادگیری تکمیل شده است، دانشجو مراقبت کامل را مشاهده می کند.

با مجوز رسمی از

 ناشر خارجی

جامعه نگر



کد: 116245

کد: 116246

کد: 116247

کد: 116248 کد: 116253

کد: 116249

کد: 116251

کد: 116250

کد: 116252

جلد اول

هورمون و عملکرد هورمون
ترجمه مهدی هدایتی، زهرا نزهت و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 130 صفحه  •
بها  600000 ریال  •

جلد دوم

هیپوتاالموس و هیپوفیز
ترجمه پوپک اسدی،  مهناز مرادی و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 334 صفحه  •
بها 1200000 ریال  •

جلد سوم

تیروئید
ترجمه تکتم کاملیان، مریم حیدرپور و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 166 صفحه  •
بها 800000 ریال  •

جلد پنجم

تولید مثل
ترجمه ندا مفتاح،  اشرف شاه علی و   •

همکاران
چاپ اول 97  •
رحلی 260 صفحه  •
بها 1300000 ریال  •

جلد هفتم

متابولیسم مواد معدنی 
ترجمه ندا مفتاح، فاطمه افتخاریان و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 151 صفحه  •
بها 700000 ریال  •

جلد چهارم

کورتکس آدرنال و فشارخون باالی 
اندوکرین 

ترجمه مریم حیدرپور، مریم کریمی فرد و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 110 صفحه  •
بها 500000 ریال  •

جلد ششم

تغییرات اندوکرین در طول زندگی 
ترجمه اعظم عرفانی فر،  مهناز مرادی و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 438 صفحه  •
بها 2200000 ریال  •

جلد هشتم

اختالالت متابولیسم کربوهیدرات و 
چربی

ترجمه اعظم عرفانی فر،  سارا صفاریان و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 382 صفحه  •
بها 1800000 ریال  •

جلد نهم

بیماری های پلی اندوکرین و 
نئوپالستیک

ترجمه  اشرف شاه علی، تکتم کاملیان و همکاران  •
چاپ اول 97  •
رحلی 162 صفحه  •
بها 800000 ریال  •

با تخفیف 20 درصدی

792000 تومان

دریافت کنید

خرید سری 9 جلدی 

990000 تومان

.........................

.........................

..................................................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................
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دکتری پزشکی عمومی

دکتری پزشکی عمومی

صفر تا صد نسخه نویسی پوست اطفال
تالیف دکتر حسن زاده  •
چاپ اول 99  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 1399000 ریال  •

کد: 118196

صفر تا صد تفسیرگرافی قفسه سینه
تالیف داریوش حسن زاده  •
ویراست دوم، چاپ اول 99  •
وزیری 234 صفحه  •
بها 550000 ریال  •

کد: 113452

صفر تا صد نسخه نویسی پوست
تالیف داریوش حسن زاده  •
چاپ اول 98  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 117081

صفر تا صد تفسیر نوار قلب
تالیف داریوش حسن زاده  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 164 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 114336

ایکتر نوزادی و پاسخ به سواالت رایج
تالیف دکتر سنگسری  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118180

اخالق و اخالق حرفه ای برای مشاغل علوم پزشکی
تالیف زهرا ایازی، مهدی رحیمی  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 112184

20 Ed

Principles of Internal M
edicine

2018

چاپ تمام رنگی از فایل اورجینال
فیلم هاى آموزشی 

فایل الکترونیک
4جلدى به انضمام فهرست و ایندکس کامل در هر جلد 
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آناتومی دستگاه عصبی
تالیف دکتر محمد صمدیان، دکتر علی احمدوند، دکتر شبنم موثقی،   •

امید احمدوند 
چاپ اول آبان95   •
وزیری 248 صفحه   •
کد: 113917بها 229000 ریال   •

راهنمای جیبی پاتوفیزیولوژی
ترجمه شاهرخ علی نیا، مریم نجفیان  •
چاپ دوم 98  •
پالتویی 420 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 110457

تفسیر پیشرفته نوار قلب
تالیف محمدسعیدمیرزایی، دکتر امیرحسین بیات، امین حق گو، طاهره   •

تمیمی، یعقوب پرندوار، زینب محمودی
چاپ اول تابستان 96  •
وزیری 96 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115623

راهنمای جیبی معاینه فیزیکی بیتز
ترجمه پروین امامی شوشتری  •
چاپ اول 96  •
پالتویی 392 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 110781

راهنمای حرفه ای عالئم و نشانه ها
ترجمه دکتر سعید یوسفی، دکتر مریم آقائی زاده ظروفی  •
چاپ اول 94  •
رقعی 960 صفحه  •
بها 109000 ریال  •

کد: 112176

تب های هموراژیک ویروسی
تالیف عبدالهی شهولی، نصرآبادی  •
چاپ اول 97  •
رقعی 92 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 116244

اصول به کارگیری ونتیالتور در نوزاد
تالیف دکتر راضیه سنگسری، دکتر ملیحه کدیور  •
ویراست دوم چاپ اول 97  •
رقعی 104 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 113046

سرطان شناسى بالینى
)عوارض متابولیک، عوارض خونی(

تالیف دکتر شهربانو کیهانیان، مریم ذاکري حمیدي  •
چاپ اول 91  •
وزیري 80 صفحه  •
بها 119000 ریال  •

کد: 110072

الفبای لوله ها، درن ها راه های عروقی قالب ها
تالیف دکتر رستم جاللی، مریم میرزایی  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 111709

راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفکس
تالیف دکتر ملیحه کدیور و همکاران  •
چاپ اول 96  •
رقعی 464 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 115032

CCHF تب خونریزی دهنده کریمه کونگو
تالیف معتمدی زاده، دبیرزاده، صاربان، رمضانی  •
چاپ اول 91  •
رقعی 54 صفحه  •
بها 45000 ریال  •

کد: 110013

تغذیه

تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری بر اساس 
دودک 2018

تالیف دکتر زهرا تذکری، نمادی وثوقی و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 300 صفحه  •
کد: 112709بها 449000 ریال  •

تغذیه و رژیم های درمانی
تالیف دکتر محمود نخعی  •
چاپ سوم 99  •
وزیری 358 صفحه  •
بها 429000 ریال  •

کد: 114192
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تکنولوژی جراحی و اتاق عمل

تکنولوژی جراحی و اتاق عمل

مرور جامع 

تغذیه
تالیف سهیل عباسی  •
ویراست دوم چاپ سوم 99  •
وزیری 871 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 112178

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

تغذیه
)براساس سرفصل دروس(

تالیف دکتر رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
ویراست چهارم، چاپ دوم 98  •
وزیری 662 صفحه  •
کد: 110892بها 990000 ریال  •

تغذیه در دوران زندگی
ترجمه دکتر فرزاد شیدفر، ناهید خلدی  •
چاپ اول 96  •
وزیری 280 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 115891

اصول تغذیه پزشکی
ترجمه دکتر فرزاد شیدفر، ناهید خلدی، مریم خزدوز، فهمیه آق  •
چاپ اول زمستان 96  •
وزیری 525 صفحه  •
بها 590000 ریال  •

کد: 115893

دانش نامه

رژیم هاى غذایى گیل
ترجمه رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
چاپ اول 92  •
رحلي 756 صفحه  •
کد: 105030بها 1190000 ریال  •

اصول تغذیه رابینسون
ترجمه ناهید خلدي  •
چاپ پانزدهم 97  •
وزیری 252 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 100018

مواد نیروزا یافته ها، تاثیرات و مضرات
تالیف علي کاشي، دکترمهدي کارگرفرد، زهراسرلک  •
چاپ دوم 89  •
وزیری 192 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 108522

متابولیسم مواد مغذی
ترجمه دکتر رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
چاپ اول 92  •
وزیری 464 صفحه  •
بها 549000 ریال  •

کد: 110428

مرور جامع تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف
مولف محمود مصطفوی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118160

برش های جراحی ارتوپدی
مولف جمال مجیدپور  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118161

ابزارهای اورولوژی و اندواورولوژی
مولف خلیل پور رحمانی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118162

کتاب جامع آشنایی با ابزار و تجهیزات پایه و تخصصی 
اتاق عمل

مولف تقی زادگان  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118172

آزمون استخدامی اتاق عمل
تالیف فرهاد شفیعی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118179

آزمون استخدامی اتاق عمل
تالیف فرهاد شفیعی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118179
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مرور آزمون تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی
تالیف دکتر احسان گلچینی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118166

مرور آزمون تکنیک اتاق عمل بری و کهن
تالیف دکتر احسان گلچینی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118171

Q.R.S مرور سریع تکنولوژی جراحی اتاق عمل
تالیف دهقان ابنوی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118195

جلد اول: جراحی عمومی
ترجمه لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ اول 98  •
 وزیری 122 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113450

جلد دوم: جراحی چشم، ENT، فک و صورت
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 146 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 113451

جلد سوم: جراحی های زنان، مامایی و اورولوژی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 192 صفحه  •
بها 389000 ریال  •

کد: 114419

جلد چهارم: جراحی اعصاب
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی، علی فصیحی رامندی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 76 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 117161

جلد پنجم: جراحی پالستیک و ترمیمی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی، ساناز توکلی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 84 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 117162

جلد ششم: جراحی ارتوپدی
ترجمه لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ اول 98  •
وزیری 116 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 117163

جلد هفتم: جراحی توراکس، قلب و عروق
ترجمه لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ اول 98  •
وزیری 146 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 117164

جلد هشتم: اصول کار در اتاق عمل
ترجمه لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ اول 99  •
وزیری  •
زیر چاپ  •

کد: 117165

جلد اول: اصول کار در اتاق عمل
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری   •
زیر چاپ  •

کد: 117146

جلد دوم: جراحی گوارش و غدد
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری   •
زیر چاپ  •

کد: 117147

جلد سوم: جراحی زنان، مامایی و اورولوژی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری   •
بها 499000 ریال  •

کد: 117148

جلد چهارم: جراحی چشم
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 72 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 117149

جلد پنجم: جراحی گوش و حلق و بینی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 88 صفحه  •
بها 290000 ریال  •

کد: 117150
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تکنولوژی جراحی و اتاق عمل

جلد ششم: جراحی ارتوپدی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 390000 ریال  •

کد: 117151

جلد هفتم: جراحی اعصاب
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 88 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 117152

جلد هشتم:جراحی پالستیک و ترمیمی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 72 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 117153

جلد نهم: جراحی توراکس، قلب و عروق
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 99  •
وزیری   •
زیر چاپ  •

کد: 117154

جلد دهم: جراحی اطفال
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 108 صفحه  •
بها 329000 ریال  •

کد: 117155

جلد یازدهم: جراحی تروما
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 48 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 116753

جلد دوازدهم: جراحی سالمندی، اقدامات مداخله ای، 
تصویربرداری، روش های درمانی مکمل و جایگزین

ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 120 صفحه  •
کد: 117881بها 390000 ریال  •

اصول و فنون تکنیک بخیه
تالیف مرتضی نصیری و همکاران  •
چاپ اول 98  •
 وزیری 194 صفحه  •
بها 290000 ریال  •

کد: 117142

اصول مراقبتهای ویژه و احیای قلبی ریوی مغزی
تالیف محمدسعید میرزایی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
 وزیری 96 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 117145

20 آزمون تالیفی شبیه ساز کنکور ارشد اتاق عمل
گردآوری و تالیف آرمین فریدونی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
 وزیری 218 صفحه  •
بها 849000 ریال  •

کد: 117191

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ اول 98  •
 وزیری 156 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 117923

راهنمای گام به گام جراحی الپاراسکوپی
تالیف فاطمه اعرابی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
 وزیری 132 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 116810

نکات طالیی ارشد اتاق عمل
تالیف فرهاد شفیعی  •
ویراست دوم، چاپ اول 99  •
 وزیری 705 صفحه  •
بها 999000 ریال  •

کد: 116153

الگوریتم جامع تکنولوژی های جراحی اتاق عمل
تالیف دکتر جمشید اسالمی و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
 بیاضی 118 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 116885

آزمون های کنکور ارشد پزشکی اتاق عمل
تالیف مهدی رضایی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113383

زبان تخصصی برای دانشجویان اتاق عمل
ترجمه دکتر حسینعلی صادقیان و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 98 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 116912
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راهنمای بالینی تکنولوژی جراحی
تالیف زهرا شادفرد، زهرا پیشگر و محمدعلی منتصری  •
چاپ اول 98  •
پالتویی 634 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 117156

بانک آزمون تکنولوژی جراحی اتاق عمل)النگ کیو ای(
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 392 صفحه  •
بها 579000 ریال  •

کد: 111132

ابزار جراحی برای پزشکان، رزیدنت های جراحی و 
دانشجویان اتاق عمل

ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ دوم 98  •
رحلی 368 صفحه  •
بها 739000 ریال  •

کد: 111113

تکنیک اتاق عمل
تکنیک اتاق عمل اصول کار در اتاق عمل بری و کهن 

جلد اول
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 982 صفحه  •
کد: 111268بها 1190000 ریال  •

تکنیک اتاق عمل
تکنیک اتاق عمل اصول کار در اتاق عمل بری و کهن 

جلد دوم
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی، ساناز توکلی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 498 صفحه  •
کد: 111267بها 590000 ریال  •

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب
تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ سوم 98  •
 وزیری 296 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 115895

بانک آزمون تشریحی

 اصول و فنون تکنولوژیست های جراحی
تالیف آزاده امیری، آرمین فریدونی، فاطمه فخرعالی زاده  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 412 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 116152

تکنولوژى جراحى ارتوپدى 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
ویراست دوم چاپ هفتم 98  •
وزیری 200 صفحه  •
کد: 107461بها 289000 ریال  •

تکنولوژی جراحی پالستیک و ترمیمی
تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی، علیرضا بیرامی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 112596

تکنولوژى جراحى اورولوژى 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ ششم 98  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 239000 ریال  •

کد: 109298

مقدمه ا ی بر تکنولوژی جراحی
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ ششم 98  •
وزیری 144 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 100092

تکنولوژى جراحى گوارش و غدد 
)طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل( 

ویراست دوم
تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ هشتم 98  •
وزیری 184 صفحه  •
کد: 100044بها 329000 ریال  •

مقدمه ا ی بر تکنولوژی جراحی
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف فاطمه قارداشی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 120 صفحه  •
کد: 108504بها 199000 ریال  •

تکنولوژی جراحیENT فک و صورت
تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 276 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 109301

درسنامه جامع کارشناسی، ارشد و اتاق عمل
اتاق عمل

تالیف مهدي رضایي  •
چاپ سیزدهم 98  •
وزیری 642 صفحه  •
بها 899000 ریال  •

کد: 108272

بانک آزمون جامع طبقه بندی شده 

ارشداتاق عمل
تالیف جمشید اسالمی، پیمان رضاقلی، عابد ابراهیمی، بهزاد خداویسی  •
چاپ ششم 98  •
وزیری 704 صفحه  •
بها 999000 ریال  •

کد: 115024
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تکنولوژی جراحی و اتاق عمل

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونى 
)طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 104 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 109914

راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی
تالیف مهندس زارع، دکتر صیدمحمدی، مهندس حسن سلیمی   •

پارسا، مهدی طالبی، فاطمه نوریان
چاپ چهارم 98  •
وزیری 160 صفحه  •
کد: 111954بها 249000 ریال  •

آشنایى با بیماری هاى داخلى
)رشته اتاق عمل(

تالیف مصطفي راد، حمیده یزدي مقدم  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 184 صفحه  •
کد: 109305بها 279000 ریال  •

چیدمان میز مایو جراحی
ویژه دانشجویان و کارکنان اتاق عمل

ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ دوم 98  •
خشتی 232 صفحه  •
بها 279000 ریال  •

کد: 110460

فارماکولوژی برای تکنولوژیست جراحی
ترجمه لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 332 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 111672

اصول تغذیه در جراحی
تالیف مصطفی روشن زاده، سمیه محمدی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 138 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 114477

تکنیک ها وتدابیر مراقبتی در پیوند ارگان ها
تالیف فریدونی، قنواتی، امیری  •
چاپ اول 99  •
وزیری شومیز 188 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 118094

تکنولوژى جراحى چشم 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 110154

اخالق حرفه ای در اتاق عمل
تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی، زینب نخبه دهقان  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 113373

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل
جلد اول

تالیف احسان گلچینی   •
چاپ دوم 98  •
وزیری 342 صفحه  •
بها 859000 ریال  •

کد: 115019

اصطالحات پزشکى
)طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 272 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 109325

اصول و فنون مهارت های بالینی اتاق عمل
تالیف مرتضی نصیری  •
چاپ دوم 98  •
وزیری140 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115581

مدیریت در اتاق عمل
تالیف معصومه صیدی  •
ویراست دوم چاپ سوم 98  •
وزیری 130 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 109315

رهبری و مدیریت در اتاق عمل
تالیف لیال ساداتی، بهروز پورآقا، احسان گلچینی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 276 صفحه  •
بها 329000 ریال  •

کد: 116151

تکنولوژى جراحى زنان و مامایى 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ 97  •
وزیری 144 صفحه  •
کد: 109307بها 179000 ریال  •

تکنولوژی جراحی اطفال
تالیف لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ دوم 96  •
وزیری 154 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 112173



35

مل
ق ع

اتا
 و 

حی
جرا

ی 
وژ

نول
تک

ww
w.

jph
.ir

گر 
ه ن

مع
جا

ت 
ارا

ش
انت

تکنولوژى تکنولوژی اتاق عمل در
اورژانس، تروما و مراقبت های آن

تالیف حسین شرفی، فاطیما رضایی، جمشید اسالمی  •
چاپ اول اسفند 96  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 279000 ریال  •

کد: 115737

تکنولوژى جراحى توراکس، قلب و عروق
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ پنجم 97  •
وزیری 328 صفحه  •
بها 389000 ریال  •

کد: 110153

خون شناسى و انتقال خون 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف پورفرزاد، قمری زارع، فرمهینی فراهانی  •
چاپ اول 92  •
وزیری112 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 110658

تکنولوژی جراحی چشم
تالیف اکرم اعرابی، فیروز خدادادی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 113455

تکنولوژی جراحی پوست و پیوند و سوختگی
تالیف حسین شرفی، فاطیما رضایی  •
چاپ دوم 95  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 239000 ریال  •

کد: 113802

آشنایى با ابزار و تجهیزات اتاق عمل 
)طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ سوم 96  •
وزیری 216 صفحه  •
کد: 109299بها 269000 ریال  •

تکنولوژى جراحى اعصاب 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف لیالساداتي، احسان گلچیني  •
ویراست دوم، چاپ پنجم 96  •
وزیری 148 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 109340

اصول کلى تکنولوژى جراحى
تالیف فاطمه قارداشي، رقیه زردشت  •
چاپ سوم 93  •
وزیری 408 صفحه  •
بها 489000 ریال  •

کد: 108435

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده، رقیه زردشت  •
چاپ سوم 96  •
وزیری  200 صفحه  •
بها 239000 ریال  •

کد: 108601

اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون
)طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل(

تالیف روشن زاده، بهروزی فر، خزاعی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 112 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 110997

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و استریلیزاسیون
تالیف حسنعلی نسایی، اسماعیل محمدعلی طایفه  •
ویراست دوم چاپ اول 94  •
وزیری 312 صفحه  •
بها 379000 ریال  •

کد: 112175

اصول مراقبت هاى ویژه در اتاق بهبودى
تالیف فاطمه قارداشي، رویا اکبرزاده  •
چاپ چهارم 94  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 108551

درسنامه جامع 
ارشد اتاق عمل

تالیف احسان گلچینی، دکتر لیلی یکه فالح  •
چاپ اول 96  •
رحلی 1148 صفحه  •
کد: 115844بها 1990000 ریال  •

اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی )ریکاوری(
تالیف لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ دوم 95  •
وزیری 160 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 110152

درسنامه داخلى جراحى به انضمام جراحى سیستم هاى 
مختلف بدن

تالیف مصطفي راد، حمیده یزدي مقدم  •
چاپ دوم 88  •
وزیری 208 صفحه  •
کد: 108125بها 239000 ریال  •

نکات جراحی راهنمای عملی اصول کار در اتاق عمل
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ اول 96  •
جیبی 192 صفحه  •
بها 329000 ریال  •

کد: 115025



مجموعه سواالت پرستارى اتاق عمل
تالیف رستم جاللي، شهرام قاسمي امرایي  •
چاپ سوم 90  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 107999

راهنمای جیبی بخیه و هموستاز جراحی
)قابل استفاده براى رزیدنت هاى جراحی، دانشجویان پزشکی، اتاق عمل و پرستارى(

ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ اول 92  •
خشتی 240 صفحه  •
کد: 110703بها 199000 ریال  •

کتاب جامع پرستاری داخلی و جراحی
)قابل استفاده براى گروه هاى پرستارى و اتاق عمل و هوشبرى(

تالیف مهدی محمودی، سمیه طالبی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 592 صفحه  •
کد: 111180بها 799000 ریال  •

دستنامه داروشناسی برای تکنولوژیست جراحی
ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ اول 91  •
پالتویی 192 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 110375

فلش کارت ابزار جراحی 1
تالیف نانسی ماری  •
ترجمه ساداتی، گلچینی  •
چاپ اول 92  •
بها 390000 ریال  •

کد: 110748

فلش کارت ابزار جراحی 2
تالیف نانسی ماری  •
ترجمه ساداتی، گلچینی  •
چاپ اول 92  •
بها 390000 ریال  •

کد: 110749

فلش کارت ابزار جراحی 3
تالیف نانسی ماری  •
ترجمه ساداتی، گلچینی  •
چاپ اول 92  •
بها 390000 ریال  •

کد: 110750
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تکنولوژی جراحی و اتاق عمل

روش کار در اتاق عمل )عمومى(
تالیف رقیه زردشت، فاطمه قارداشي  •
چاپ پنجم 97  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 106016

رهبری و مدیریت اتاق عمل
تالیف علی فصیحی رامندی با همکاری سپیده حسینی مطهره   •

ابراهیمی آتانی
چاپ دوم 97  •
وزیری 200 صفحه  •
کد: 112174بها 249000 ریال  •

اخالق حرفه اى در هوشبرى و اتاق عمل
تالیف عزیز شهرکي واحد، مرجان مرداني حموله  •
چاپ دوم 97  •
وزیری 192 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 100011

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل
جلد دوم

تالیف احسان گلچینی   •
چاپ دوم 98  •
وزیری 214 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 115020

گره های جراحی و تکنیک های بخیه
)قابل استفاده براى رزیدنت هاى جراحی، دانشجویان پزشکی، اتاق عمل و پرستارى(

ترجمه لیال ساداتی، احسان گلچینی  •
چاپ دوم 94  •
رقعی 56 صفحه  •
کد: 110461بها 99000 ریال  •

مراقبت هاى پرستارى در مرحله قبل، حین و بعد 
از جراحى

تالیف لیال ساداتي، احسان گلچیني  •
چاپ اول 91  •
وزیري 376 صفحه  •
کد: 110312بها 449000 ریال  •

راهنمای بالینی ابزارهای جراحی
تالیف مرتضی نصیری  •
چاپ اول 95  •
رقعی 134 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 113805

اصول پیشرفته و روش های کاربردی در ارتوترابی
)تکنولوژی ترموپالست(

تالیف نوید نوری منفرد   •
چاپ اول 97  •
رقعی 112 صفحه  •
کد: 115886بها 149000 ریال  •

 Product info on the
Instagram page
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توانبخشی

داروسازی و فارماکولوژی

اصول توانبخشی
تالیف فرهاد سخائی، اکرم سخائی، گلنوش گل محمدی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111082

فارماکولوژی مصور لیپینکات 2019
ترجمه دکتر متولیان، سید ظاهریانی و همکاران  •
چاپ اول 99  •
وزیری  •
زیر چاپ  •

کد: 110427

داروهای ترالی اورژانس با تکیه بر اقدامات مهم پرستاری
تالیف نورالدینی، مقیمی، اخلی، هادیانی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 138 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 117748

راهنماى جامع و کاربردى محاسبات دارویى
تالیف حمیدرضا کوهستاني، نیره باغچقي، کورش رضایي  •
چاپ ششم 98  •
وزیری 80 صفحه  •
بها 119000 ریال  •

کد: 108437

پرکاربردترین داروها
تالیف شعیب دهقانی  •
ویراست دوم چاپ سوم 98  •
پالتویی 192 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 112334

طراحی محاسباتی داروها
ترجمه دکتر رسول امیني، دکتر دباغ وثوق، پرهیزگار، وکیلي نژاد  •
چاپ سوم 99  •
وزیری 280 صفحه  •
بها 419000 ریال  •

کد: 109837

فارماکولوژی لیپینکات
تالیف منیژه متولیان، حمیده بشیری و...  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 110427

اطلس تصویری روش های دارو دادن
ترجمه  نسرین براهیمی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 113804

فارماکولوژی کاتزونگ و ترور )مرور و آزمون( 2015
ترجمه دکتر سعید مهرزادی و همکاران  •
چاپ اول 95   •
وزیری920 صفحه  •
بها 390000 ریال  •

کد: 111318

مدیریت و اقتصاد داروخانه
تالیف دکتر جعفر باباپور  •
چاپ اول 93  •
وزیری 140 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111316

گیاهان دارویی
)پرستارى و آموزش به بیمار(

تالیف دکتر محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده  •
چاپ دوم 95  •
وزیری 388 صفحه  •
کد: 112188بها 240000 ریال  •

مبانى الکتروفورزمویین و کاربرد آن در علوم زیستى 
و داروسازى

تالیف دکتر مجید زندکریمی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 168 صفحه  •
کد: 110409بها 179000 ریال  •

اخالق در داروسازى
تالیف عزیز شهرکي واحد، دکتر رسول دیناروند، دکتر فرشاد حسیني   •

شیرازي
چاپ اول90  •
وزیری 184 صفحه  •
کد: 106272بها 219000 ریال  •

Scan qr-code enter the telegram channel
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دندانپزشکی

زبان تخصصی و عمومی

مقدمه اى بر فارماکولوژى
ترجمه دکتر سعید یوسفي، فائقه شیریان  •
چاپ اول90  •
وزیری 464 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 106602

آناتومی پایه گری 3 " سر و گردن"
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 99  •
وزیری 218 صفحه  •
بها 759000 ریال  •

کد: 116802

آناتومی سر و گردن برای دندانپزشکی نتر 2017
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 680 صفحه  •
بها 1990000 ریال  •

کد: 116174

504 واژه ضروری
تالیف پیمان میکائیلی )دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118164

کتاب مرور سریع و تمرین 504 واژه ضروری 
تالیف پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118165

بانک آزمون طبقه بندی شده زبان ارشد علوم پزشکی 
جلد اول

تالیف پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118193

بانک آزمون هدفمند زبان ارشد علوم پزشکی جلد 
دوم

تالیف پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118194

28 گام طالیی تا آزمونهای زبان ارشد و دکتری

تالیف دکتر ابوالفضل شاهعلی، امیرحسین خدادادی  •
چاپ دوم 98   •
رحلی 278 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 117036

زبان تخصصی برای دانشجویان اتاق عمل
تالیف دکتر حسینعلی صادقیان، مهدی دوروباف و همکاران  •
چاپ دوم 98   •
وزیری 98 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 116912

انگلیسی برای دانشجویان دندانپزشکی
تالیف نسرین خاکی، آویده معبودی، پویا جنتی  •
چاپ دوم 98   •
وزیری 176 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 112182

پرکاربردترین لغات زبان ارشد
گردآوری و ترجمه مازیار دوگهر  •
چاپ دوم 98   •
پالتویی 154 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 117096

راهنمای جامع اصطالحات پزشکی گیلیس و ودینگ 2017
ترجمه لیال کالنی و همکاران  •
چاپ اول 97   •
وزیری 248 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 117095

DORLANDS POCKET MEDICAL DICTIONARY )29th)
چاپ اول 91   •
رقعي رنگی 848 صفحه  •
بها 380000 ریال  •

کد: 110257

 Scan me to enter
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MSRTدرسنامه جامع زبان
تالیف امیر لزگی  •
ویراست چهارم چاپ دوم 97  •
رحلی 704 صفحه  •
بها 1390000 ریال  •

کد: 111324

درسنامه جامع زبان آیلتس 
جلد اول

تالیف و گردآوری بیتا فخرالسادات  •
ویراست دوم چاپ دوم 97  •
رحلی 447 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 114178

درسنامه جامع زبان آیلتس 
جلد اول

تالیف و گردآوری بیتا فخرالسادات  •
ویراست دوم چاپ دوم 97  •
رحلی 456 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 114177

.........................

.........................

.........................

.........................

درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی
تالیف امیر لزگی  •
ویراست دوازدهم چاپ اول 98  •
رحلی 638 صفحه  •
بها 1299000 ریال  •

کد: 107773

به استناد منابع جدید وزارت
 بهداشت سال 97 به بعد



سالمندشناسی

فرهنگ اختصارات و سر واژه هاى پزشکى جابلونسکى
ترجمه دکتر سعید یوسفي  •
چاپ اول 91  •
جیبي 1360 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 110169

Similar Words in English)Words 604)
ترجمه رزگار حمیدی  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیري 370 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 112154

Davi-Ellen Chabner Medical Terminology An 
Illustrated Guide 2015

چاپ اول 94   •
وزیری رنگی 432 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 108950

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی فارسی 2013
ترجمه اکرم عبدی، دکتر عباس غفاری  •
چاپ اول 93  •
وزیری 1240 صفحه  •
بها 480000 ریال  •

کد: 111197

آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه متون پزشکی
تالیف ابوالقاسم آوند، دکتر علیرضا عسگری  •
چاپ اول 95  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 114064

جامعه شناسی و مبانی بهداشت سالمندی
تالیف علی صدرالهی  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 680 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 114331

روان شناسی سالمندی
تالیف علی صدرالهی، زهرا خلیلی، مریم احمدی خطیر، سید مسلم   •

مهدوی شهری
چاپ چهارم 98  •
وزیری 328 صفحه  •
کد: 113168بها 499000 ریال  •

سالمندی و پرفشاری خون
تالیف سمیه شریفی، مهین معینی، مصطفی شوکتی احمدآباد  •
اول 98  •
رقعی شومیز 80 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 118118

سالمندان خودکار آمدی و پرستاری
تالیف سارا ترکانی  •
چاپ دوم 97  •
وزیری 108 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 112876

بهداشت سالمندی
تالیف آرزو عبداللهی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 76 صفحه  •
بها 119000 ریال  •

کد: 110434

مجموعه آزمون های دکتری تخصصی 

سالمند شناسی
تالیف مجتبی آزاد بخت، امیر احمدی  •
اول دی 95  •
وزیری 272 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 114709

علوم آزمایشگاهی

ویروس شناسی گیاهی نوین به زبان ساده
تالیف حمزه چوبین  •
چاپ اول 99  •
رحلی 168 صفحه  •
بها 490000 ریال  •

کد: 118177

ازمون های کنکور ارشد پزشکی علوم آزمایشگاهی 3 
گردآوری هانیه خلیلی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 116883
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آزمون های کنکور ارشد پزشکی خون شناسی و بانک خون 
گردآوری هانیه خلیلی، مونا محروقی، روح اهلل سی سخت پور  •
چاپ اول 98  •
وزیری 318 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 115394

PCRو طراحی پرایمر به زبان ساده و کاربردی

تالیف چوبین، بامداد، یعقوبی، خوش چهره  •
ویراست دوم چاپ اول 98  •
وزیری 166 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 114993

تفسیر تست های آزمایشگاهی
)بر اساس سرفصل دروس(

تالیف راضیه سادات حسینی، راحله جوان بختیان ، معصومه علی جانپور  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111266

ABG یادگیری آسان گاز خون شریانی

تالیف فاطمه بهشت آیین، فاطمه افراسیابی  •
چاپ دوم 98  •
رقعی 170 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 115023

راهنمای علمی و عملی در آزمایشگاه ایمونوشیمی
تالیف دکتر رضا فلک، مزدک گنجعلی خانی حاکمی  •
ویراست دوم، چاپ اول 99  •
وزیری  •
بها 329000 ریال  •

کد: 112891

تکنیک های عملی در آزمایشگاه بالینی
تالیف معصومه قاسم نژاد، ندا سنائی، ابوذر بابایی، احمد حبیبی

ویراست دوم چاپ دوم 98  •
وزیری220 صفحه  •
بها 329000 ریال  •

کد: 113440

مرجع ویروس شناسی جانوری نوین به زبان ساده
تالیف حمزه چوبین، ساناز آسیایی، آال حبیبیان  •
چاپ اول 98  •
مکالمه 308 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 117470

مرور خودارزیابی طب انتقال خون
ترجمه دکتر مجید صفا، دکتر علیاکبر پورفالح  •
چاپ اول 98  •
وزیری 506 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 117212

فلوسایتومتری به زبان ساده و کاربردی
تالیف فاطمه رضایی کهمینی،شاه گلدی، حمزه چوبین  •
چاپ اول 98  •
وزیری 138 صفحه  •
بها 279000 ریال  •

کد: 117994

مرورجامع 

بیوشیمی بالینی
تالیف سعید ناظری، بهروز جوهری  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 395 صفحه  •

کد: 112864

مرور جامع 

ژنتیک انسانی
تالیف حسن عشوری  •
ویراست دوم چاپ اول 95  •
وزیری 214 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 112179

ISCN سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی
ترجمه دکتر مهتا مظاهري نائینی  •
چاپ اول ویراست دوم 94  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113098

کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
ترجمه مهتاب جعفرآبادی آشتیانی و همکاران  •
چاپ اول 97  •
وزیری 1118 صفحه  •
بها 1290000 ریال  •

کد: 101482

اصول عملی آزمایشگاه میکروب شناسی
تالیف بهروز جوهری و همکاران  •
چاپ اول 94  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 112915

از آزمایش تا پردازش
تالیف محمدجواد دهقان، عصمت آبادی  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 316 صفحه  •
بها 369000 ریال  •

کد: 113340

روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی
تالیف مزدک گنجعلی خانی حاکمی، مرضیه ضیایی قهنویه  •
چاپ دوم 96  •
وزیری 224 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 111232
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Atlas of Anatomy Sobatta

قطع: رحلی/788صفحه  •
ویراست شانزدهم  •
نوع جلد: هارد  •
بها  3990000 ریال  •

کد: 110080

آناتومی پایه گری 1 " تنه"
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 308 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 117056

آناتومی پایه گری 2 " اندام"
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 589000 ریال  •

کد: 116798

آناتومی پایه گری 3 " سر و گردن"
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 99  •
وزیری 218 صفحه  •
بها 759000 ریال  •

کد: 116802

آناتومی سطحی و اولتراسوند پایه ای برای 
تمرینات بالینی )گری(

ترجمه ثریا پروری، آرمین تاجیک  •
چاپ اول 98  •
وزیری 238 صفحه  •
کد: 117925بها 790000 ریال  •

آناتومی برای دانشجویان هوشبری
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 296 صفحه  •
بها 749000 ریال  •

کد: 117942

نوروآناتومی انسانی)پایه و بالینی( سینگ
ترجمه احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 296 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 117169

Rohen Anatomy A Photographic Atlas 2016

افست گالسه رنگی  •
رحلی 560 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 108633

کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسى
تالیف سعید امانلو، زهرا راشکي قلعه نو  •
چاپ دوم 93  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 109835

ویروس شناسی نوین به زبان ساده
تالیف حمزه چوبین،  ساناز آسیابی  •
چاپ اول 97  •
رحلی 336 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 117041

میکروب شناسی در یک نگاه
تالیف مهران علوی، احمد تاجمیری، شکوه امرائی  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 256 صفحه  •
بها 159000 ریال  •

کد: 113158

مبانی انگل شناسی1
تالیف دکتر محمدرضا فالحیان، آزاده علیشاهی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 160 صفحه  •
بها 169000ریال  •

کد: 111320

مبانی انگل شناسی2
تالیف دکتر محمدرضا فالحیان، آزاده علیشاهی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 220000 ریال  •

کد: 114310



تألیف: ریچارد درک،
 وین وگل، آدام میچل

ت دوم 2018
ویراس

▪  Gray’s Basic Anatomy ترجمه ویراست دوم )2018( کتاب 
خالصه ای از نکات اصلی کتاب آناتومی گری برای دانشجویان ▪
 دارای بیانی مناسب و تصاویری ساده و درعین حال کاربردی  ▪

عالوه بر مباحث آناتومی، به مباحث بالینی و رادیولوژیک مربوط به ساختارهای  ▪
آناتومیکی نیز پرداخته شده است. 

توضیحات آناتومی سطحی نیز یکی دیگر از مزایای این کتاب محسوب می شود.  ▪

 برای تمامی دانشجویان حوزۀ علوم 
پزشکی، به ویژه دانشجویان پزشکی، 
دندانپزشکی و رادیولوژی



آناتومی برای پرستاران با رویکرد بالینی 
تالیف احسان گلچینی   •
چاپ دوم 98  •
وزیری 386 صفحه  •
بها 999000 ریال  •

کد: 115021

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل
جلد اول

تالیف احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 342 صفحه  •
کد: 115019بها 859000 ریال  •

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل
جلد دوم

تالیف احسان گلچینی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 214 صفحه  •
کد: 115020بها 799000 ریال  •

آناتومى عمومى )رنگی(
تالیف ایمانه شمایلي یگانه  •
چاپ یازدهم 98  •
وزیری 344 صفحه  •
بها 690000 ریال  •

کد: 109877

بیوشیمی برای پرستاران
تالیف حافظ حیدری زرنق  •
ویراست دوم چاپ سوم 98  •
وزیری 140 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108277

بیوشیمی ویشالند
تالیف دکتر پیمان میکائیلی)دکتر کیمیا(  •
چاپ اول 99  •
وزیری 392 صفحه  •
بها 589000 ریال  •

کد: 117159

اطلس جنین شناسی انسانی نتر 
ترجمه پرفسور جغتایی، مجیدپور و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 356 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 117079

میکروب شناسی عمومی)باکتری شناسی پزشکی(
تالیف دکتر امید عزیزی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 1320 صفحه  •
بها 3490000 ریال  •

کد: 117089

مجموعه سواالت فیزیولوژی گایتون
ترجمه علی سیاه پشت خاچکی  •
چاپ اول 98  •
وزیری 220 صفحه  •
بها چهاررنگ  990000 ریال،       تک رنگ 479000 ریال  •

کدجلد هارد: 117090 / کدجلد شومیز تک رنگ: 117468

اطلس دیفیوره
ترجمه پرفسور جغتایی،مجیدپور و همکاران  •
چاپ اول 99  •
وزیری 480 صفحه  •
بها 1690000 ریال  •

کد: 116145

ایمونولوژی به زبان خودمانی
تالیف مزدک گنجعلی حاکمی  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 276 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 117091

خالصه آناتومی گری برای دانشجویان 2020
تالیف محبوبه موسوی، احسان گلچینی، رضا احدی  •
چاپ اول 98  •
وزیری شومیز 658 صفحه  •
بها 1699000 ریال  •

کد: 118119

جنین شناسی پزشکی النگمن 2018
مولف جمال مجیدپور  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 117080

مرور جامع 

شیمی عمومی
تالیف سردارآبادی، قادری، اسدی، قادری  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 302 صفحه  •
بها 469000 ریال  •

کد: 112763

اعصاب مغزی نتر
ترجمه جواد مهاجر انصاری، احسان گلچینی سید محمد هادی میراب  •
چاپ اول بهار 96  •
وزیري 144 صفحه  •
بها 490000 ریال  •

کد: 115682

Netter Atlas of Human Anatomy 7ed 2019

افست گالسه رنگی  •
بها 2490000 ریال   •

کد: 109378
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آناتومی بالینی نتر
ترجمه محبوبه موسوی، احسان گلچینی، سید محمد هادی میراب   •
چاپ اول آذر 95  •
وزیري 630 صفحه  •
بها 1590000 ریال  •

کد: 114424

آزمون های کنکور ارشد پزشکی

فیزیولوژی
تالیف علی محمدخانی زاده  •
چاپ اول 91  •
وزیری 384 صفحه  •
کد: 110151بها 590000 ریال  •

فیزیولوژی
تالیف اشرف نظری برون و سایر همکاران  •
چاپ اول 94  •
وزیری 152صفحه  •
بها 99000 ریال  •

کد: 112597

فشرده آناتومی رادیولوژیک نتر
ترجمه احسان گلچینی، دکتر رضا احدی  •
چاپ اول اسفند 95  •
وزیری 486 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 114854

مرور جامع 

آناتومی
تالیف احسان گلچینی  •
چاپ اول 96   •
وزیری 126 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 115544

فیزیولوژی گایتون2016
تک جلدى

ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 1430 صفحه  •
کد: 113054بها 700000 ریال  •

فیزیولوژی گایتون 2016
جلد دوم

ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 675 صفحه  •
کد: 110309بها 350000 ریال  •

فیزیولوژی گایتون 2016
جلد اول

ترجمه دکتر ابوالفضل ارجمند  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 739 صفحه  •
کد: 110308بها 350000 ریال  •

میکروب شناسی برای دانشجویان پرستاری و مامایی 
و اتاق عمل

تالیف دکتر صفورا درخشان  •
چاپ اول پاییز 96  •
وزیری 170 صفحه  •
کد: 115582بها 199000 ریال  •

بافت شناسی راس جلد اول

بافت شناسی عمومی
ترجمه جمال مجیدپور و همکاران  •
چاپ اول اسفند95  •
وزیری 486 صفحه  •
بها 990000 ریال  •

کد: 114953

بافت شناسی راس جلد دوم

بافت شناسی اختصاصی
ترجمه جمال مجیدپور و همکاران  •
چاپ اول 96  •
وزیری 648 صفحه  •
بها 1090000 ریال  •

کد: 115022

مرور جامع 

بافت شناسی
تالیف علیرضا رجب زاده و همکاران  •
چاپ اول 92  •
وزیری 320 صفحه  •
بها 379000 ریال  •

کد: 111107

مرور جامع 

ایمونولوژی
تالیف سعید ناظری، فرزاد نظری خوزانی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 168صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 113855

مرور جامع 

ریاضیات در علوم پزشکی
تالیف عباسعلی امینی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 368 صفحه  •
بها 449000 ریال  •

کد: 116184

مهندسی بافت پوست
تالیف علیرضا رضاپور، پیمان بروکی میالن  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 120 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 113267

کرم شناسی پزشکی
تالیف محمدامین قطعی، علی جمشیدی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 196 صفحه  •
بها 139000ریال  •

کد: 113806
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پاتولوژی عمومی رابینز
ترجمه دکتر محمد قره بیگلو  •
چاپ اول زمستان 93  •
پالتویی 874 صفحه  •
بها 390000 ریال  •

کد: 111852

علوم ژنتیک

ژنوم4
ترجمه فاطمه شجاعی جوشقانی و همکاران  •
چاپ اول 97  •
وزیری 692 صفحه  •
بها 790000 ریال  •

کد: 116180

مبانی ژنتیک پزشکی کانر
ترجمه دکتر شیرین شهبازی  •
چاپ اول 92  •
وزیری 396 صفحه  •
بها 199000ریال  •

کد: 110725

اصول بیو انفورماتیک
تالیف دکتر علی رمضانی  •
چاپ دوم 93  •
وزیری 320 صفحه  •
بها 389000 ریال  •

کد: 109828

الگوریتم ژنتیک پزشکی
تالیف و گردآوری امیر محمدی  •
چاپ اول پاییز 96  •
وزیری516 صفحه  •
بها 590000 ریال  •

کد: 115589

DNA مقدمه اى بر کلون سازى ژن و آنالیز
ترجمه شیرین قدمي، مرضیه موج بافان، بهمن اکبري  •
چاپ اول 91  •
وزیری 336 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 110410

کد: 115644

 778 صفحه، چاپ اول 96
 قطع وزیری

 بها 790000 ریال

اصول ژنتیک پزشکی 

امــری 

مرجع اصلی
 ارشد و دکترا

همراه با فرهنگ واژه ها

t.me/PhD_Pezeshki
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علوم صنایع غذایی
درسنامه جامع ارشد

بهداشت ایمنی مواد غذایی
تالیف بهادر حاجی محمدی و همکاران  •
چاپ اول 93  •
وزیری 310 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 111312 

درسنامه جامع ارشد 

سم شناسی
تالیف امیر قادری و همکاران  •
چاپ اول 92  •
وزیری 388 صفحه  •
بها 779000 ریال  •

کد: 110769

عمومی

همه چیز در مورد بیماری آلزایمر
تالیف هما رسولی، ناهید آزاد،رحیمیان  •
چاپ اول 98  •
رقعی 104 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 117984

سالم زیستن با پیشگیری از آلزایمر، آلودگی
تالیف فرخنده مهری  •
چاپ اول 97   •
وزیری 88 صفحه   •
بها 139000 ریال   •

کد: 116156

کمر درد و راهکارهای درمانی آن
ترجمه ولگا هوسپیان، زهرا بیات زیرنظر آلیس خاچیان  •
چاپ اول 97   •
رقعی 96 صفحه   •
بها 189000 ریال   •

کد: 116717

آموزش به بیمار در تعویض لگن
تالیف حجت ترکمندی  •
چاپ اول 97   •
رقعی 124 صفحه   •
بها 149000 ریال   •

کد: 116155

آموزش به بیمار در تعویض زانو
تالیف حجت ترکمندی  •
چاپ اول 97   •
رقعی 120 صفحه   •
بها 149000 ریال   •

کد: 116154

زندگی با پارکینسون
تالیف دکتر محمدعلی سلیمانی و سایر همکاران  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 188 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 112834

پرستاری از بیماران ضربه مغزی در خانه
تالیف هاشم رحمتی  •
چاپ اول زمستان 94  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 113059

خود مراقبتی بیماران عروق کرونر
تالیف وگردآوری شکوفه شرفی و همکاران  •
چاپ اول تابستان 96  •
وزیری 113 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 115451

شروع غذای جامد برای کودکان
تالیف دکتر رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
چاپ اول رنگی 93  •
پالتویی 84 صفحه  •
بها 59000 ریال  •

کد: 111226

تغذیه و دیابت
تالیف دکتر رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
چاپ رنگی اول 93  •
پالتویی 120 صفحه  •
بها 69000 ریال  •

کد: 111227

پزشک در خانه
تالیف دکتر ثروت هروآبادي  •
چاپ دوم 94  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108609

 Product info on the
Instagram page
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ت های پزشکی و اورژان

فوری

فناوری اطالعات و سالمت

فن آوری اطالعات در علوم پزشکی
تالیف طباطبایی، سبحانی،  امیر طباطبایی و همکاران  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 124 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 107307

راهنمای علمی و کاربردی جستجو تخصصی اطالعات 
در پایگاههای اطالعاتی عملی

تالیف رشا اطلسی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 176صفحه  •
کد: 115897بها  299000 ریال  •

بیماری شناسی اختصاصی )1( تنفس قلب و عروق گوارش
تالیف مهدی محمودی، حسن طالبی، صادق صفایی کوچکسرای  •
چاپ دوم 97  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 113454

بیماری شناسی اختصاصی )2( سرطان، خون، غدد، 
مغز و اعصاب، کلیه و تناسلی

تالیف مهدی محمودی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 210 صفحه  •
کد: 115028بها 259000 ریال  •

فوریت های پزشکی و اورژانس

فرآیند عملیات و اطالعات فنی
تالیف جعفری منش  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118173

گزارش نویسی در سیستم فوریت های پزشکی
تالیف جعفری منش  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118175

فرآیند عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و اطالعات فنی
تالیف علی افشاری و همکاران  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 113803

کتابچه ICU پل مارینو
ترجمه شاهرخ علي نیا  •
چاپ سوم 98  •
جیبی 649 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108289

آزمون های کنکور کاردانی به کارشناسی فوریت های پزشکی
تالیف محمودی، حسینی نژاد، صدرالهی  •
چاپ نهم 98  •
وزیری 206 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 112189

تروماها
)بر اساس سرفصل دروس کارشناسی فوریت هاى پزشکی(

تالیف شهرکي واحد، دکتر معصومي، دکتر رضواني  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 326 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 110347

داروشناسى براى فوریت هاى پزشکى
 )براساس سرفصل شوراى عالی برنامه ریزى(

تالیف عزیز شهرکی، دکتر میری، شهرکی واحد  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 388 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 110598

راهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین در حوادث و بالیا
تالیف نصیر امانت، سید حسین حسینی و همکاران  •
چاپ اول 97  •
وزیری 216 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 116952

اصول کمک های اولیه )خود امدادی و دگر امدادی 
در نظامیان(

تالیف حسین باباتبار درزی، دکتر علی رحمانی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 160 صفحه  •
کد: 116687بها 349000 ریال  •

فوریت های داخلی 1
تالیف نسرین رزمجوئی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 136 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 117108
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راهنمای جامع بررسی، ثبت و پایش عالئم حیاتی
تالیف آناهیتا تکبیری بروجنی، سید مسلم مهدوی شهری  •
چاپ اول 97  •
وزیری 174 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 117160

نشانه شناسى و معاینات بدنى در اورژانس هاى پيش 
بيمارستانى

)بر اساس سر فصل دروس(
تالیف حمیدرضا کوهستاني و همکاران  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 120صفحه  •
کد: 110233بها 179000 ریال  •

آشنایى و کار با تجهیزات پزشکى در فوریت هاى پزشکى 
)بر اساس سرفصل دروس کارشناسی فوریت هاى پزشکی(

تالیف حیدری علمدارلو، حسنی، بلندپرواز  •
چاپ شوم 98  •
وزیری 108 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 110591

اصول و فنون مراقبت ها در فوریت هاى پزشکى )بالینى(
)براساس سرفصل دروس(

تالیف سمیه بساک، حمیدرضا آقابابائیان، علي صادقي مقدم  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 188 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 110602

اصول کاربردى حمل، انتقال و جابجایى بیماران و مصدومین
)براساس سرفصل دروس فوریت هاى پزشکی(

تالیف حسین عجم زیبد  •
چاپ اول 92  •
وزیری 112 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 110599

اصول و فنون مراقبت های روناش پارسه
)بر اساس سرفصل دروس کاردانی فوریت هاى پزشکی(

تالیف آقابابائیان، صادقی مقدم، طاهری، بساک، عراقی اهوازی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 192 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 110600

بهداشت روان براى فوریت هاى پزشکى
)براساس سرفصل دروس کارشناسی فوریت هاى پزشکی(

تالیف فاطمه ابراهیمی بلیل  •
چاپ اول 92  •
وزیری 104 صفحه  •
بها 119000 ریال  •

کد: 110597

کتاب جامع تروما شکستگی، آتل و انتقال بیمار
ترجمه حامد حسنی، محمد فربودی، سارا خانی  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 248 صفحه  •
بها139000 ریال  •

کد: 111809

مدیریت سالمت در بحران
)براساس سرفصل دروس فوریت هاى پزشکی(

تالیف شهرکی واحد، دکتر عباس زاده، دکتر اردالن، حقیقی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 364 صفحه  •
بها 429000 ریال  •

کد: 110601

مراقبت هاى پيش بيمارستانى

)تروما( 1
تالیف حمیدرضا ابراهیمي فخار،  حمیدرضا کوهستاني، نیره باغچقي  •
چاپ چهارم 96  •
وزیری 248 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 108070

مراقبت هاى پيش بيمارستانى

)تروما( 2
تالیف حمیدرضا ابراهیمي فخار، حمیدرضا کوهستاني،  نیره باغچقي  •
چاپ پنجم 98  •
وزیری 168 صفحه  •
کد: 108302بها 289000 ریال  •

مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا بخش اورژانس
تالیف سیما سادات حجازی، نسا نوغان، علیرضا نظری شیهکی  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 248 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 112050

کمک هاى اولیه
تالیف زهرا استاجي، طاهره توفیقیان  •
چاپ هفتم 98  •
وزیری 272 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 106957

CPR 2020 کتاب جامع
تالیف حامدحسنی، پروفسور جوادکجوری، شیرین قنواتی، عبدالرضا   •

محمودی راد، دکتر محمد کالنتر میبدی
ویراست سوم چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 113808

کمک هاى اولیه و احیاء قلبى ریوى
تالیف دکتر عباس حق پرست، رضا میرزایي سیف آبادي  •
چاپ دوم 91  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108158

فوریت ها در شرایط خاص
تالیف مختار محمودی، هادی جعفری منش، محمدگلی طالب، پریا   •

وکیلیان
چاپ اول 96  •
وزیری 120 صفحه  •
کد: 115690بها 149000 ریال  •
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آخرین تغییرات احیای قلبی و ریوی 2015
تالیف جالل پوران فرد، امیر پیغان،  ظهراب چمن آرا،  ابوالفضل   •

دهبانی زاده، حسین محمدیان جهان آباد
چاپ دوم 97   •
وزیری 70 صفحه  •
کد: 113856بها 89000 ریال  •

تازه های احیای قلبی ریوی 2015
تالیف دکتر لیلی یکه فالح، دکتر طاهره صادقی، محدثه بابایی  •
چاپ دوم 96  •
وزیری 274 صفحه  •
بها 329000 ریال  •

کد: 114039

احیاى قلبى ریوى کودکان
تالیف نیره باغچقي، حمیدرضا کوهستاني، شراره خسروي  •
چاپ اول 91  •
وزیري 128 صفحه  •
بها 69000 ریال  •

کد: 110278

مراقبت هاى پیش بیمارستانى فوریت هاى پزشکى 
درگروه هاى خاص

تالیف نیره باغچقي، حمیدرضا کوهستاني، حمیدرضا ابراهیمي فخار  •
چاپ چهارم 99  •
وزیری 160 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 100155

فوریت های پزشکی در شرایط خاص
تالیف دکتر حسین ابراهیمی، زهرا اشرفی، سمانه محمدی  •
چاپ چهارم 99  •
وزیری 112 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 112922

اصول اکسیژن درمانى
)راهنماى علمی و عملی براى پرستاران، پزشکان و دانشجویان(

تالیف لیالسادات کهنگي و همکاران  •
چاپ سوم 99  •
وزیري 128 صفحه  •
کد: 109913بها 189000 ریال  •

اخالق مقررات حرفه ای فوریت های پزشکی با تاکید 
بر اخالق حرفه ای

تالیف عزیز شهرکی واحد، دکتر رضوانی، ذخیره داری  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 160 صفحه  •
کد: 113053بها 189000 ریال  •

تریاژ
تالیف حسین شهدادی، رضا محمدپور و همکاران  •
چاپ اول 96  •
وزیری 100 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 115033

نگاهی به تریاژ
تالیف حامدحسنی، شیرین قنواتی، دکتر مرادیان  •
چاپ اول 95  •
وزیری 60 صفحه  •
بها 69000 ریال  •

کد: 114445

مروری بر اورژانس های پیش بیمارستانی
تالیف مظفر محمدی  •
چاپ چهارم 99  •
وزیری 305 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 112180

تکنیک های بی حرکت سازی در ارتوپدی سرپایی و بستری
ترجمه مهدی طالبی، علی افشاری  •
چاپ اول زمستان 95  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 113159

اورژانس های طبی ارتوپدی از تروما تا درمان
تالیف هاشم رحمتی، محمد زرین  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 111810

راهنمای ترالی اورژانس
تالیف حمیده یزدی مقدم  •
ویراست سوم چاپ اول 98  •
پالتویی 132 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 107519

مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی
تالیف امین نیک نهاد، حامد حسنی، سارا خانی، اقلیمه ابراهیمی  •
چاپ دوم اسفند 96  •
وزیری 184 صفحه  •
بها 279000 ریال  •

کد: 112155

فوریت هاى پزشکى در بالیا
تالیف شهرکي واحد، دکتر محمدي، دکتر رضواني، حیدري اسدي بیدمشکي  •
چاپ دوم 92  •
وزیری 240 صفحه  •
بها 289000 ریال  •

کد: 109319

الفباى درمان وریدى
تالیف سید عبدالرضا محمودي راد  •
چاپ دوم 90  •
وزیری 208 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 108137
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چکیده بارداری و زایمان ویلیامز
تالیف شیشه گر، اخوان امجدی، راستین  •
چاپ اول 98  •
وزیری 952 صفحه  •
بها 1999000 ریال  •

کد: 107864

آموزش و مشاوره پس از ازدواج
تالیف فروزان الفتی حسن کیاده، زهرا باجالن  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118159

رشد و تکامل پس از تولد
تالیف دکتر میالنی فرد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118183

آناتومی برای مامایی
تالیف دکتر گلچینی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118184

اطلس جنین شناسی النگمن 2018
مولف جمال مجیدپور  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 117080

راهنمای کامل بارداری)راهنمای هفته به هفته برای عموم 
افرادی که می خواهند بارداری سالم داشته باشند(

ترجمه دکتر سعید یوسفی، دکتر مریم آقایی زاده ظروفی  •
چاپ اول 92 زمستان  •
وزیری 304 صفحه  •
کد: 111133بها 299000 ریال  •

راهنمای بالینی مراقبت های اولیه در عفونت های مقاربتی
تالیف نسیبه روزبه، فریده کاظمی، زینب علی مرادی  •
چاپ دوم 99  •
وزیری 199 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 115027

راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکان و پیراپزشکان
ترجمه لیال امیری فراهانی  •
چاپ چهارم 99  •
وزیری 560 صفحه  •
بها 799000 ریال  •

کد: 112120

پرستاری نوزادان و مراقبت های ویژه ی نوزادان
تالیف صالحه تجلی  •
چاپ اول زمستان 93  •
وزیری 320 صفحه  •
بها 299000 ریال  •

کد: 111317

راهنمای جامع تغذیه و سبک زندگی سالم در 
بارداری و شیردهی

تالیف دکتر رضا همایونفر، الهام احرام پوش  •
چاپ اول 97  •
وزیری 253 صفحه  •
کد: 115887بها 239000 ریال  •

بیماری های زنان و روش های تشخیص آن
تالیف میترا صفری، دکتر بهروز یزدان پناه  •
چاپ دوم 99  •
وزیری280 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 115890

آموزه های قانونی در مامایی
تالیف حمیده حاج نصیری، دکتر آسیه جعفری  •
چاپ سوم 97  •
وزیری 154 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 114005

مراقبت از نوزاد سالم و بیمار
تالیف دکتر فائزه جهان پور، سارا سیار، فروزان عضدی  •
چاپ زمستان96  •
وزیری 171 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115892

سالمت زنان و مردان در سنین باروری
تالیف دکتر شهزاد پاشایی پور و همکاران  •
چاپ اول 98  •
وزیری 110 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 117112
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آزمون های کنکور ارشد پزشکی مامایی 79 تا 99
تالیف هدی تفضلی هرندی، منصوره یزدخواستی  •
ویراست هفتم، چاپ اول 99  •
وزیری 926 صفحه  •
بها 1390000 ریال  •

کد: 103468

بارداری هفته به هفته )راهنمای جامع بارداری به 
زبان ساده(

تالیف علی فصیحی رامندی و همکاران  •
چاپ اول 98  •
رقعی 176 صفحه  •
کد: 116881بها 395000 ریال  •

درسنامه مامایی مایلز 
جلد اول

ترجمه دکتر زیبا تقی زاده  •
چاپ اول 95  •
وزیری 412 صفحه  •
بها 490000 ریال  •

کد: 114547

درسنامه مامایی مایلز 
جلد دوم

ترجمه نسرین براهیمی، دکتر زیبا تقی زاده  •
چاپ اول اسفند 95  •
وزیری 254 صفحه  •
بها 290000 ریال  •

کد: 114548

درسنامه مامایی مایلز 
جلد سوم

ترجمه دکتر زیبا تقی زاده  •
چاپ اول 96  •
وزیری 312 صفحه  •
بها 390000 ریال  •

کد: 114549

اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
تالیف زهرا تذکری، آسیه موحدپور  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 214 صفحه  •
بها 319000 ریال  •

کد: 101483

روان پزشکى در مامایى
تالیف یداله جنتي، نسرین خاکي  •
چاپ ششم 98  •
وزیری 272 صفحه  •
بها 399000 ریال  •

کد: 104795

درسنامه اختالالت جنسی
تالیف دکتر شایسته جهانفر، میترا موالیی نژاد  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 222 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 100070

50 شکایت شایع دوران بارداری

تالیف آسیه سادات بنی عقیل، صدیقه مقسمی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 148 صفحه  •
بها 99000 ریال  •

کد: 111313

معاینه فیزیکى براى مامایى
تالیف منصوره جمشیدي منش  •
چاپ دوم 91  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 108692

راهنماى جامع پیشگیرى از باردارى
تالیف زهرا دلگشا  •
چاپ دوم 88  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 35000 ریال  •

کد: 106012

English For Midwifer Students

ترجمه نسرین خاکی، زهره شاه حسینی، یداله جنتی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 182 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 114266

اصول آموزش و مشاوره در تربیت جنسی کودکان 
و نوجوانان

تالیف دکتر مژگان جوادنوری  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 210 صفحه  •
کد: 114042بها 329000 ریال  •

جمعیت و تنظیم خانواده
تالیف لیال زارعي، خدیجه حاتمي پور  •
چاپ دوم 90  •
وزیری 120 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 108671

بهداشت روان در باردارى و زایمان
)بر اساس سر فصل دروس مامایی(

تالیف مرضیه اکبرزاده  •
چاپ اول 91  •
وزیری 136 صفحه  •
بها 169000 ریال  •

کد: 110279

آزمایشات کاربردى در مامایى
تالیف سعیده حسیني، صدیقه امیرعلي اکبري  •
چاپ دوم 90  •
وزیری 104 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 108610
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جمعیت شناسی و خدمات باروری سالم
تالیف هادی علیزاده سیوکی، دکتر ایرج ضاربان، نازنین شماعیان رضوی  •
چاپ اول 93  •
وزیری 112 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 111304

درسنامه پروتکل بالینی مامایی و زنان
تالیف مولود آقاجانی دالور، صدیقه اسماعیل زاده  •
چاپ دوم 99  •
وزیری شومیز 646 صفحه  •
بها 1590000 ریال  •

کد: 118143

میکروب شناسی برای دانشجویان پرستاری و 
مامایی و اتاق عمل

تالیف دکتر صفورا درخشان  •
چاپ اول پاییز 96  •
وزیری 170 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115582 

)DRS مرور جامع ارشد و دکتری )سری
مرور جامع 

پرستاری کودکان
تالیف مهناز شوقی، حامد مرتضوی، محبوبه طباطبایی چهر  •
ویراست دوم چاپ سوم 98  •
وزیری 448 صفحه  •
بها 599000 ریال  •

کد: 107473

مرور جامع 

تغذیه
تالیف سهیل عباسی، فهمیه مرتمی  •
ویراست جدید، چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 112178

مرور جامع 

پرستاری سالمت جامعه
تالیف اسحق ایلدرآبادی  •
ویراست چهارم چاپ اول 98  •
وزیری 518 صفحه  •
بها 779000 ریال  •

کد: 106020

مرور جامع 

پرستاری بهداشت روان
تالیف دکتر حمید حجتی  •
ویراست دوم چاپ هشتم 98  •
وزیری 466 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 108124

مرور جامع 

بیوشیمی بالینی
تالیف سعید ناظری، بهروز جوهری  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 427 صفحه  •

کد: 112864

مرور جامع 

بهداشت مادران و نوزادان
تالیف مهناز شوقی،  مریم کرمی، حمید حجتی  •
ویراست چهارم چاپ دوم 98   •
وزیری 466 صفحه  •
بها 699000 ریال  •

کد: 108138

مرور جامع 

پرستاری داخلی جراحی
تالیف سمیه غفاری، مهدی محمودی  •
ویراست چهارم چاپ سوم 98  •
وزیری 1220 صفحه  •
بها 1190000 ریال  •

کد: 107782

مرور جامع 

شیمی عمومی
تالیف پروانه سرآبادی و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 302 صفحه  •
بها 469000 ریال  •

کد: 112763

مرور جامع 

آمار زیستی
تالیف محمود یوسفی، علیرضا محبوب اهری  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 340 صفحه  •
بها 339000 ریال  •

کد: 106023

مرور جامع 

آناتومی
تالیف احسان گلچینی  •
چاپ اول96   •
وزیری 126 صفحه  •
بها 189000 ریال  •

کد: 115544

 Scan me to enter
 the telegram

channel



54
ان

هر
ب ت

کتا
ی 

ملل
ن ال

 بی
گاه

ش
مای

ن ن
می

سو
 و 

سی

)DRS مرور جامع ارشد و دکتری )سری

مرور جامع 

ایمونولوژی
تالیف سعید ناظری، فرزاد نظری خوزانی  •
چاپ اول 95  •
وزیری 168 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 113855

مرور جامع 

ژنتیک انسانی
تالیف حسن عشوری  •
ویراست دوم چاپ اول 95  •
وزیری 214 صفحه  •
بها 249000 ریال  •

کد: 112179

مرورجامع 

ریاضیات در علوم پزشکی
تالیف عباسعلی امینی  •
چاپ اول97  •
وزیری 368 صفحه  •
زیر 449000 ریال  •

کد: 116184

مرور جامع 

NCLEXRN پرستاری
ترجمه دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد  •
چاپ دوم 98  •
رحلی 1090 صفحه  •
بها 2990000 ریال  •

کد: 110753

مرور جامع 

بیماری های واگیر عفونی
تالیف علی اسالمی فر و همکاران  •
چاپ اول 93  •
وزیری 178 صفحه  •
بها 219000 ریال  •

کد: 111718

مرور جامع 

اپیدمیولوژی
عرفان ایوبی و همکاران  •
چاپ اول 91  •
وزیری 288 صفحه  •
بها 349000 ریال  •

کد: 110117

مرور جامع 

زیست سلولی مولکولی
تالیف زیبا ویسی، ملک شاهی، ولید ابراهیمی زاده  •
چاپ اول 93  •
وزیری 395 صفحه  •
بها 479000 ریال  •

کد: 111311

مرور جامع 

مدیریت
تالیف هدایت ساالری، علیرضا حیدری  •
چاپ اول 89  •
وزیری 488 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 109125

مرور جامع 

بافت شناسی
تالیف علیرضا رجب زاده و همکاران  •
چاپ اول 92  •
وزیری 320 صفحه  •
بها 379000 ریال  •

کد: 111107

مرور جامع 

زیست شناسی عمومی
تالیف امیر قادری، فاطمه سمیعی  •
چاپ اول 91  •
وزیری 480 صفحه  •
بها 579000 ریال  •

کد: 110380

مرور جامع 

فارماکولوژی بیهوشی
تالیف مهدی رضایی  •
چاپ اول 90  •
وزیری 160صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 109383

مرور جامع 

بیماری های زنان و مامایی
تالیف مریم مریدی، دکتر مریم اصغرنیا  •
چاپ اول 92  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 111062

هوشبری

بیهوشی 1
تالیف دکتر مرادی مجد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118186

بیهوشی 2
تالیف دکتر مرادی مجد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118187
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بیهوشی 3
تالیف دکتر مرادی مجد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118188

بیهوشی 4
تالیف دکتر مرادی مجد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118189

دستنامه بیهوشی
تالیف فاطمه عالی نژاد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118167

مجموعه سواالت بیهوشی برای امادگی آزمون 
کارشناسی ارشد

تالیف علی خلفی، سارا آدرویشی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118169

تجهیزات بیهوشی برای دانشجویان کارشناس هوشبری
تالیف سارا آدرویشی  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118174

مرور جامع داروهای اختصاصی هوشبری
تالیف دکتر میالنی فرد  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118182

مرور جامع اصول و روش های بی هوشی
تالیف دکتر میالنی فر  •
چاپ اول 99  •
زیر چاپ  •

کد: 118181

آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
)طبق سرفصل دروس کارشناسی هوشبرى(

تالیف حمیده یزدی مقدم، مصطفی راد  •
چاپ سوم 98  •
وزیری 352 صفحه  •
بها 499000 ریال  •

کد: 101624

اصول مدیریت هوشبری
تالیف دکتر محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور، فاطمه امرالهی،   •

دکتر عبدالغنی عبدالهی محمد
چاپ سوم 98  •
وزیری 152 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 111915

مقدمه اى بر بیهوشى
تالیف سید ابراهیم مناقب، سبحاني، رحیمیان  •
چاپ چهارم 98  •
وزیری 160 صفحه  •
بها 229000 ریال  •

کد: 109271

اصول مراقبت های قبل و پس از بیهوشی
تالیف احمد انتظاری و همکاران  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 176 صفحه  •
بها 269000 ریال  •

کد: 117114

آشنایی با تجهیزات بیهوشی
تالیف میثم حسینی امیری  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 68 صفحه  •
بها 149000 ریال  •

کد: 116714

درسنامه 

جامع هوشبری
تالیف مهدی رضایی  •
چاپ هفتم 98  •
وزیری 620  صفحه  •
بها 899000  ریال  •

کد: 108442

دستنامه تهویه مکانیکی
تایف شاهرخ علی نیا  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 128 صفحه  •
بها 199000 ریال  •

کد: 115034

اصول مراقبت ویژه در بیهوشی
تالیف رستاک، کیالها، مهدی پور  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 396 صفحه  •
بها 579000 ریال  •

کد: 114682

اصول و فنون هوشبرى
تالیف بتول پرورش، سارا آدرویشی، معصومه آلبوقبیش  •
چاپ دوم 98  •
وزیری 200 صفحه  •
بها 239000 ریال  •

کد: 115857
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درسنامه جامع ارشد و دکتری

راهنمای کامل داروهای بیهوشی
تالیف مهدی رضایی، محبوبه صفوی  •
ویراست دوم چاپ دوم 97  •
پالتویی 232 صفحه  •
بها 265000 ریال  •

کد: 110437

تهویه مکانیکی و دستگاه بیهوشی
تالیف و گردآوری عبداهلل رستمی  •
چاپ اول 97  •
وزیری 136 صفحه  •
بها 259000 ریال  •

کد: 116167

آشنایی با اصول و تکنیک های کنترل درد
تالیف میثم حسینی امیری  •
چاپ اول زمستان 96  •
وزیری 112 صفحه  •
بها 139000 ریال  •

کد: 115619

راهنمای کامل داروهای بیهوشی
تالیف مهدی رضایی، محبوبه صفوی  •
چاپ دوم 97  •
پالتویی 232 صفحه  •
بها 265000 ریال  •

کد: 110437

اداره راه هوایى در بیماران بیهوش
تالیف سید ابراهیم مناقب  •
چاپ اول 91  •
وزیری 80 صفحه  •
بها 129000 ریال  •

کد: 110012

درسنامه جامع ارشد و دکتری

درسنامه جامع ارشد

بهداشت ایمنی مواد غذایی
تالیف بهادر حاجی محمدی و همکاران  •
چاپ اول 93  •
وزیری 310 صفحه  •
بها 179000 ریال  •

کد: 111312 

درسنامه جامع ارشد پرستاری
گروه مولفان و مدرسین تخصصی پرستاری  •
چاپ اول 98  •
ویراست سوم  •
وزیری 1400 صفحه  •
کد: 107779بها 2990000 ریال  •

درسنامه جامع ارشد 

مراقبت های ویژه
تالیف فاطمه بهرام نژاد و همکاران  •
چاپ سوم 93  •
رحلی 1136 صفحه  •
بها 690000 ریال  •

کد: 109248

درسنامه جامع 

مهندسی بهداشت محیط
تالیف دکتر کیومرث شرفی و همکاران  •
چاپ چهارم 98  •
رحلی 1006 صفحه  •
بها 1990000 ریال  •

کد: 113378

درسنامه جامع ارشد 

سم شناسی
تالیف امیر قادری و همکاران  •
چاپ اول 92  •
وزیری 388 صفحه  •
بها 779000 ریال  •

کد: 110769

 درسنامه جامع ارشد
 آموزش بهداشت

تالیف مجتبی آزادبخت، مجید امیرسرداری، فاطمه السادات ایزدخواه،   •
شادی فتحی زاده، زهره فکری زاده 

ویراست دوم چاپ اول 96  •
رحلی 657 صفحه  •
بها 1290000 ریال  •

کد: 110458

 درسنامه جامع ارشد
اتاق عمل

تالیف احسان گلچینی، دکتر لیلی یکه فالح  •
چاپ اول 96  •
رحلی 657 صفحه  •
بها 1990000 ریال  •

کد: 115844

 درسنامه جامع ارشد
ژنتیک

زیر چاپ  •

کد: 118457

Scan qr-code enter the telegram channel
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