
تاری شکده پرسنکتابخانه مرکزی برای کتابخانه داتوسط فهرست عناوین کتب فارسی خریداری شده 

 9911و مامایی شهید بهشتی رشت مرداد

 ردیف عنوان نویسنده مترجم سال تعداد

علی رضا کیا  1931 1

 منش

جان دبیلو کرسول     1 روش های پژوهش ترکیبی 

مهسا شریفی  1931 1

 نودهی

لینپامالباربارا    2 اصول پرستاری تیلور 

 

 اصول مدیریت پرستاری ناهید دهقان نیری  1931 1

 

9  

 اخالق در پرستاری طاهره برزویی  1931 1

 

4  

 پرکاربردترین نکات پرستاری شعیب دهقان  1931 1

 

5  

 راهنمای کاربردی پزشکی بالینی سپیده نصراله   1931 1

 

1  

امین نیک نهاد ،حامد   1931 1

 حسنی

  7 مطالعه موردی بیماران داخلی

 

مریلین هاکنبری  مهناز شوقی 1933 1  جلد دوم    ، ) کودک بیمار(پرستاری کودکان وونگ 

    

1  

 3 داروی شایع دستنامه دارویی پرستاری1111 مسلم مهدوی شهری  1937 1

 

 مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت پرستاری حمید حجتی  1933 2

 

11 

 و پری مرور آزمون مراقبت های پرستاری پوتر محمد رضا کریمی راد  1933 1

 

11 

  آشنایی با تجهیزات بیهوشی میثم حسینی امیری  1933 1

12 

 19 2121بیماری نوزادان نلسون  نلسون مریم ویسی  زاده 1933 2

 

 اصول و فنون هوشبری بتول پرورش  1931 1

 

14 

 15 مراقبتی بیماران عروق کرونر خود شکوفه شر فی  1931 1

 

 11 مراقبت از نوزادان بیمار و سالم فائزه جهان پور  1931 1



 ردیف عنوان نویسنده مترجم سال تعداد

وایلی لیندا زهرا رضایی  1931 1 بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان برای  

 ماماها

17 

 11 آمار و پژوهش در پرستاری حمید حجتی  1931 1

 

 سازی در علوم سالمتابزار  عباس عبادی  1931 1

 

13 

 علم و دانش در پرستاری مریم احسانی  1931 1

 

21 

 تشخیص های پرستاری ناندا تی هیترهردمن اکرم قهرمانیان 1933 1

 

21 

مجموعه مقاالت چالش های موجودی در تحقیقات  مهوش  صلصالی  1937 1

 کیفی

22 

 

 یآموزش بهداشت و ارتقانظریه ها ،مدلها و روشهای  محسن صفاری   1931 1

 سالمت

29 

 

 طب مکمل ،طب جایگزین و نقش پرستار در آنها مریم سعیدی  1935 1

 

24 

  اصول پرستاری در مراقبت های تسکینی منصوره بیغش  1931 1

25 

 انه گریفین پری ادریس عبدی فر 1935 1

 یاتریشا ای پوتر

 21 اصول و مهارت های بالینی پرستاری

 مار زیستیآ محمود پوسفی  1931 1

 

  27  

انوشیروان کاظم  1937 2

 نژاد

 21 روش های آماری مونرو استیس پلیختا

 ( EEG )اصول الکترو انسفا لو گرافی عالیا صابری  1931 9

 

23 

 آناتومی گری تنه جلد اول ریچارد ال دریک  1931 1

 

91 

 آناتومی گری اندام جلد دوم ریچارد ال دریک  1931 1

 

91 

1 

 

 

 آناتومی گری سر و گردن جلد سوم ریچارد ال دریک  1931

 

92 



 ردیف عنوان نویسنده مترجم سال تعداد

 محمد حسین نیک نام  1931 2

  

 99 ایمنی شناسی پزشکی

درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ترجمه کامل  برونر و سودارث  1931 17

 جلدی17

94 

 

2 

 95 اولبارداری و زایمان ویلیامز جلد  ف. گری کالینگهام مهر ناز ولدان 1937

2 

 

 91 بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم ف. گری کالینگهام مهر ناز ولدان 1937

2 

 

 97 بارداری و زایمان ویلیامز جلد سوم ف. گری کالینگهام مهر ناز ولدان 1937

عبداالرضا  1931 9

 منصوری راد

،الری جیمسون  

 انتو نی فوسی

 91 اعصاببیماری های مغز  :اصول طب داخلی هاریسون

،الری جیمسون مهدی منتظری 1937  9  

 انتو نی فوسی

بیماری روماتولوژی و  :اصول طب داخلی هاریسون

 دستگاه ایمنی

93 

،الری جیمسون مهشید نیک پور 1931 9  

 انتو نی فوسی

 41 بیماری های گوارش:اصول طب داخلی هاریسون 

،الری جیمسون روشنک ادهم 1931 9  

 انتو نی فوسی

 بیماری های انکولوزی:اصول طب داخلی هاریسون

 

 

41 

9  1931 ،الری جیمسون سیامک ملکی   

 انتو نی فوسی

 42 بیماری های هما تولورژی :اصول طب داخلی هاریسون

،الری جیمسون پروا نمیر انیان 1931 9  

 انتو نی فوسی

بیماری های  :اصول طب داخلی هاریسون

 ایدز،کرم()ویروس ،تک یاخته، فونیع

49 

،الری جیمسون فاطمه فرزان 1937 9  

 انتو نی فوسی

بیماری های کلیه و مجاری  :اصول طب داخلی هاریسون

 اداراری

44 

عبد الحسین  1937 9

 ستوده نیا

،الری جیمسون  

 انتو نی فوسی

 45 بیماری های دستگاه تنفس :اصول طب داخلی هاریسون

،الری جیمسون فاطمه تاجیک 1931 9  

 انتو نی فوسی

 

بیماری های کبد و مجاری  :اصول طب داخلی هاریسون

 صفراوی

41 

 الری جیمسون، عاطفه عباس زاده 1931 9

 انتو نی فوسی

 

بیماری های بیماری های  اصول طب داخلی هاریسون:

 عفونی )باکتریال(

47 

 



 ردیف عنوان نویسنده مترجم سال تعداد

همراه با نکات کلیدی بیماری های قلبی  2113برانوالد  بوجین برانوالد مسیح تاج دینی 1937 5

 جلدی(5)

 

41 

 

 43 (2و1روان پرستاری بهداشت روانی جلد) محسن کوشان  1933 2

 

 51 مراقبت های تسکینی پایان حیات فاطمه بهرام نژاد   1935 1

 

 51 2121بیماری های گوارش ،کبد و پانکراس نلسون  رابرت ام کلیکمن نوشین سجادی 1931 2

 

 52 بیماری های ناشی از آسیب های محیطی جودیت ای تینتینلی علی شهرامی 1932 1

 

 59 2121بیماری های روماتولوژی نلسون  رابرت ام کلیکمن پیمان صادقی 1931 2

 

عبداالحسین  1931 2

 ستوده نیا

استفان ربدل، استفان 

 مورس

 54 جلد اولمیکروب شناسی پزشکی جاوتز 

 

عبداالحسین  1931 2

 ستوده نیا

ربدل، استفان استفان 

 مورس

 55 میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم

  

مینا فتحی  1931 9

 کازرونی

 الری جیمسون،

 انتو نی فوسی

 

 51 اصول طب داخلی هاریسون:بیماری های قلب و عروق

 

 الری جیمسون، زهره مقسومی 1931 9

 انتو نی فوسی

 

      بیماری های غدد و  اصول طب داخلی هاریسون:

 لیسممتابو 

57 

 

 مریم خوشبخت 1931 1

 راضیه بندری

 51 اندازه گیری واندازه گیری تغیر دنیس اف پولیت

 

عاطفه اسد پور،سعیده   1933 1

 عزیزی مهکویه

 53 بانک آزمون جامع پرستاری

 

 اصول و فنون پرستاری )واحد عملی( آزیتا آریایی نژاد  1933 1

 

 

11 

1 

 

 

مونتگومریهانگ  شاهرخ علی نیا 1931  11 دستنامه تهویه مکانیکی                       

 



 ردیف عنوان نویسنده مترجم سال تعداد

 بهبود عملکرد مغز با تغذیه سالم جین کارپر یوسف فوالدی 1931 2

 

12 

مهدی نصر  1931 2

 اصفهانی

اکهارد اوتمرد،زیگلیند 

 اوتمر

جلد اول : بیمار  DSM-5اصول مصاحبه بالینی براساس 

 مشکل

19 

پانته آ احدیان  1933 2

 فرد

کارترین گاالنتر ،پیتر 

 جنسن

برای سالمت DSM-5 اهنمای درما نی و نمونه بالینیر

 روان کودک

14 

 15 بیماری های زنان برک و نواک) جلد اول( جاناتان برک، دبورا برک مهر ناز ولدان 1931 9

 

 دوم(بیماری های زنان برک و نواک) جلد  جاناتان برک، دبورا برک مهر ناز ولدان 1931 9

 

11 

کبری آخوند زاده  1937 5

 و دیگران

 اودری برمن،

 آدری برمان

 17 جلدی (5)  2111اصول پرستاری کوزیر 

مرتضی معدنی  1933 1

 ثانی

 11 2121بیماری های ریه نلسون  رابرت ام کلیکمن

میثم اخالق  1933 1

 دوست

 13 2121بیماری های عفونی )باکتریال( نلسون  رابرت ام کلیکمن

 2121بیماری های قلب و عروق نلسون  رابرت ام کلیکمن مریم نیکو فر 1933 1

 

71 

 زکری کریز سارا همتی 1931 1

 کسند را فریتز

 71 2121دستنامه درمان های طبی واشنگتن

 2113فیزیولوژی پزشکی گانونگ  گانونگ علی حائز روحانی 1931 1

 

72 

هادی احمدی  1931 5

 آملی

 79 جلدی(5)  2113جراحی شوارتزاصول  شیمورشوارتس

 

امیر پاشا  1931 9

 ابراهیمی

 74 جلدی(9)  2121ژنیکولوژی تلینداصول جراحی های  ویکتوریا لین هاندا 

 

... اکبرزاده پاشاحجت اال - 1937 1  75 اردر بیماریهای داخلی 

 

پاشا اکبرزاده... اال حجت - 1931 1  71 اردر زنان و زایمان و مامایی 

 
 


