
 عنوان

 توسعه مهارت های مدیران

ه و رساله دانشگاهی پژوهش ، نگارش و دفاعپایان نام  

 چیستی علم

 آشنایی با ویراستاری و نشر

 ترسیم نقشه های علمی اصول ، فنون و ابزارها

 کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده و ..

 راهنمای استفاده از رده بندی کنگره

تاریخی به فلسفه  علمدرآمدی   

 آمار در علم سنجی و علم اطالعات و دانش شناسی

ICSسیستم فرماندهی حادثه 

 کتاب مرجع مخاطرات طبیعی ایران

 اصول و مبانی مدیریت بحران

در بحرانرهبری عملیاتی و پشتیبانی   

 پاسخ پزشکی به حوادث بیولوژیک ، شیمیایی و پرتوی

 راهنمای ارزیابی  سریع در بالیا

 برنامه ریزی اقتضایی تخلیه در حوادث

 دستورالعمل تمرینات و مانورهای مدیریت  حوادث

HDPطرح بحران بیمارستان 

بالیا طرح بحران بیمارستانبیمارستان   



 عنوان

 شناخت اجتماعی و آموزش تعامل

 مهارتهای ارتباط موثر

 روان شناسی حفاظت از محیط زیست

 راهنمای عملی روان شناسی تجربی

فردمدار راهنمای سریع مشاوره  

 مشاوره پیشگیرانه

 روانشناسی کاربردی برای معلمان

 مهارتهای موفقیت در دانشگاه

 راهنمای کاربردی تزریقات

8102بارداری و زنان ویلیامز ج اول   

8102بارداری و زنان ویلیامز ج دوم    

8102بارداری و زنان ویلیامز ج سوم    

 تکنیک های توانبخشی  سکته مغزی

8102بیهوشی میلر لاصو  

DSM-5 اصول مصاحبه بالینی  بر اساس  جلد اول   

اول لدزمینه روان شناسی هیلگارد ج  

دوم لدزمینه روان شناسی هیلگارد ج  

 رهایی از مشکالت بین فردی

 کتاب کار کاهش استرس برای نوجوانان



 عنوان

 تنظیم هیجان کودک

 آموزش مهارتهای نظم بخشی به کودکان مبتال به اختالل نقصان توجه

 مبانی اداره راه هوایی در بخش اورژانس

8102، 8ترجمه روزن  طب اورزانس تروما جلد   

8102،  0ترجمه روزن  تظاهرات اصلی  جلد   

8102ترجمه روزن  ارتوپدی    

8102ترجمه روزن گوارش    

8102ترجمه روزن زنان   

8102ترجمه روزن  عفونی  

8102ترجمه روزن کلیه   

8102ترجمه روزن قلب   

ENT ترجمه روزن  چشم و 

8102ترجمه روزن ریه   

8102ترجمه روزن  هماتولوژی و انکولوژی   

مسمومیت( 8102دانشنامه طب اورزانس ) تینتینالی   

آسیب محیطی( 8102دانشنامه طب اورزانس ) تینتینالی   

AHA) تازه های احیا  ) رنگی 

 آنچه که باید مرافبت از بیماران سالمند با اختالل ...

روانپزشکی آسکی  



 عنوان

8102معاینات بالینی و روش گرفتن ... باربارا بیتز   

 اورولوژی عمومی  سیم فروش

8102هاریسون کلیه   

 اصول و فنون پرستاری پوتروپری ویراست جدید

در حوادث و بالیاراهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین   

 آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریتهای پزشکی

 تروماها ) طبق سر فصل دروس کارشناسی فوریتهای پزشکی(

 فوریت ها در شرایط خاص 

 فوریت ها در شرایط خاص

 اصول اکسیزن درمانی

 تریاژ شهدادی

 فرایند عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و اطالعات فنی

 گزید گی ها

تک جلدی 8105درسنامه پرستاری کودکان ونگ   

D.R.S مرور جامع پرستاری کودکان 

 اصول به کارگیری ونتیالتور در نوزاد

D.R.S مرور جامع بهداشت مادر و نوزادان 

 راهنمای جامع طراحی و اجرای تمرین در حوادث و بالیا

 آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریتهای پزشکی



 عنوان

 اخالق مقررات حرفه ای فوریت های پزشکی  با ....

 اخالق حرفه ای برای مشاغل علوم پزشکی

8102مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار   3برونر جلد   

 مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

 اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی ایازی

پرستارانگزارش نویس برای   

 نکات کلیدی دکتری اصول و نظریه های پرستاری

 آموزه های قانونی در مامایی

 اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و ...

 جامعه شناسی و مبانی بهداشت سالمندی

 درسنامه اختالالت جنسی

 اصول اموزش مشاوره در تربیت جنسی کودکان و نوجوان

 فوریتهای  پزشکی در شرایط خاص

انس های طبی ارتوپدی از تروما تا درمانژاور  

 مراقبت در تروما

 مراقبت های پیش بیمارستانی  تروما

 تکنیک های بی حرکت سازی در ارتوپد ی سرپایی و بستری

 تهویه مکانیکی و دستگاه بیهوشی

 نکات کلیدی مفاهیم و نظریه های ...



 عنوان

پرستاران برای اصول تهویه مکانیکی  

 تفسیر سی تی اسکن جمجمه

 ICUبه زبان ساده 

 نقدی بر رایج ترین مدل ها و نظریه های پرستاری

 ضروریات پرستاری مراقبتهای ویژه

 مقدمه ای بر پژوهش پدیدار شناسی

) مونرو(ماری در پژوهش مراقبت بهداشتیآروش های   

 روانشناسی سالمندی

 روانشناسی فردی و اجتماعی

0پرستاری بهداشت روان   

8پرستاری بهداشت روان   

 روانشناسی اجتماعی برای پرستاران

 پرستاری بهداشت  روان )بار بار ابوئر(

 ضروریات روان پرستاری

 پروتکل های بارداری های پر خطر

 ارتباط آموزش بهداشت و مشاوره و کودک و باروری

 آشنایی با ساختار و مقررات اورژانس پیش بیمارستان

 


