
99لیست کتب فارسی خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی بهمن    

سال نشر  ناشر    عنوان                مترجم /نویسنده   ردیف 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9911

 مصطفی شوکتی

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

چالش های /مفاهیم و 8192جراحی 

 مراقبت از بیمار درد،آب والکترونیک

9 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9912

 آلیس خاچیان

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

  / اتاق عمل8192جراحی 

8 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9911

 مرضیه شبان

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 / تنفس و تباالت گازی8192جراحی 

9 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9912

 حسین اسمعیلی

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

/ مفاهیم بیوفیزیکی و 8192جراحی 

 روانی اجتماعی

4 

چیویر/ ترجمه کری اچ. جانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9912

 فروزان آتش زاده شوریده

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

/ ایمونولوزی، 8192جراحی 

 ایذر،آلرژی .....

5 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9911

 صدیقه عاصمی

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 /  خون شناسی8192جراحی 

6 

 کری اچ. چیویر/ ترجمهجانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9911

 ناهید دهقان نیری

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 کریند/ ا متابولیسم و آن8192جراحی 

 کبد،صفرا.....

7 

 کری اچ. چیویر/ ترجمهجانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9911

 فریبا نصیری  زیبا

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 ارتوپدی/ 8192جراحی 

2 

 کری اچ. چیویر/ ترجمهجانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9912

 اسماعیل شریعت

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 / پوست سو ختگی8192جراحی 

1 

 کری اچ. چیویر/ ترجمهجانیس ال .هینکل، جامعه نگر 9912

 محمد رضا حیدری

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 اورژانس عفونی و/ 8192جراحی 

91 

9912 

 

 

جامعه نگر  کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل، 

 میترا زندی

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

/ تولید مثل و بیماریهای 8192جراحی 

 پستان

 

99 

 جامعه نگر 9912

 

 

 

چیویر/ ترجمه کری اچ. جانیس ال .هینکل،

 دریا خت مسرور رودسری

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 / کلیه و مجاری ادراری8192جراحی 

 

98 

 



سال نشر  ناشر    عنوان                مترجم /نویسنده   ردیف 

 جامعه نگر 9911

 

 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل،

 منصوره علی اصغر

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 / چشم و گوش8192جراحی 

 

 

99 

 جامعه نگر 9912

 

 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل،

 شاهرخ علی نیا

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 /  مفاهیم پایه8192جراحی 

94 

 جامعه نگر 9911

 

کری اچ. چیویر/ ترجمه جانیس ال .هینکل،

 زهرا مشتاق

برونر و سودارث پرستاری داخلی و 

 /  مغزو اعصاب8192جراحی 

 

 

95 

رفعاندیشه  9911  ICU     96مارینو  .مارینو/ ترجمه پریسا مرادی مجدپل ال 

پرستاری سالمت جامعه بر گرفته از  میمنت حسینی  اندیشه رفع 9914

 کتاب لنکستر

97 

بانک سواالت درسنامه جامع پرستاری  احمدعلی اسدی نوقابی اندیشه رفع 9911

 و پرستاری مراقبت های ویژه....

92 

 جامعه نگر 9911

 

آمار و پژوهش در پرستاری براساس دو  حمید حجتی

 منبع اصلی.....

91 

ویراستار ف.گری کانینگهام ...ودیگران /   ارجمند 9917

 ترجمه مهرناز و لدان

.ویرایش 8192ویلیامز بارداری و زایمان

 بیست و پنجم

81 

حیدری  9917 آدری برمن /ترجمه کبری آخوندزاده ...و   

 دیگران

)مفاهیم  8192کوزیر  اصول پرستاری

 ،فرآیندها و اقدامات (. ویرایش دهم

89 

 


