
    99آباد در سال خرم کتابخانه پرستاری و مامایی فارسی کتب تازه های  لیست 

 ردیف  عنوان کتاب              نویسنده

ویراست دهم –مبانی پرستاری )ترجمه (  کوزیر و ارب  1 

 2 روش تحقیق آمار در پرستاری  حمید حجتی

 3 پرستاری سالمت جامعه                                               QRS مازیار دوگوهر

 4 پرستاری کودکانQRS مازیار دوگوهر

روان پرستاری  مازیار دوگوهر QRS  5 

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان  مازیار دوگوهر QRS 6 

 7 ضروریات روانپرستاری ترجمه زینب محمدیان

 8 برای پرستاران  EKGپرکاربردترین نکات  شعیب دهقانی

 9 مرور آزمون مبانی مراقبت های پرستاری پوتروپری محمرضا کریمی راد

 10 داروهای کاربردی در روانپرستاری حمید حجتی

 11 پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی منصور عزیزی

 12 سالمت جامعه  یپرستار درسنامه  ایلدرآبادی

 13 اصول و فنون پرستاری  بابک روزبهان

 NICU 14 کوریکولوم اصلی ملیحه کدیور

 15 مفاهیم و نظریه های پرستاری  ثریا قدکپور

 16 نکات کلیدی مفاهیم و نظریه های کاربردی در پرستاری حمید حجتی

 17 ساندرزNCLEXRNمجموعه سواالت  پانویه سید روغنی

2018درمانی در پرستاری بر اساس دودک تغذیه و تغذیه  زهرا تذکری  81  

 19 تکنیک ها و تدابیر مراقبتی در پیوند ارگان ها فریدونی

2019فارماکولوژی مصور لیپینکات  متولیان  20 



 21 داروهای ترالی اورژانس با تکیه بر اقدامات مهم پرستاری  نورالدینی

 22 پرکاربردترین داروها شعیب دهقانی

 23 روان شناسی سالمندی علی صدرالهی

 24 سالمندی و پرفشاری خون سمیه شریفی

 25 آناتومی برای پرستاران با رویکرد بالینی احسان گلچینی

 26 همه چیز در مورد بیماری آلزایمر هما رسولی

 27 پل مارینو ICUکتابچه   شاهرخ علی نیا

 28 مروری بر اورژانسهای پیش بیمارستانی مظفر محمدی

یزدی مقدم حمیده  29 راهنمای ترالی اورژانس 

 30 راهنمای بالینی  مراقبت های اولیه در عفونت های مقاربتی نسیبه روزبه

 31 بیماریهای زنان و روشهای تشخیص آن میترا صفری

 32 درسنامه پروتکل بالینی مامایی و زنان مولود آقا جانی دالور
ترجمه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم 

تبریزپزشکی   
 33 2020 تشخیص های پرستاری ناندا

 34 تنه  1جلد  2020 آناتومی گری گری

 35 اندام  2جلد 2020 آناتومی گری 
 36 سرو گردن 3جلد  2020 آناتومی گری 
 37 2019 جنین شناسی پزشکی النگمن 

 38 جدیدترین ویرایش فارماکولوژی برای پرستار عبدالرسول سبحانی
 39 2020میکروب شناسی پزشکی جاوتز  
 40 2018 ایمونولوژی ابوالعباس 
 2 E  41 ایمونولوژی 
2018آسیب شناسی پایه  عمومی رابینز    42 



2018آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز    43 

 44 تروماها عزیز شهرکی واحد

2019 اپیدمیولوژی گ.ردیس گوردیس  45 

 46 روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت  ژیال عابد سعیدی

 47 اصول تغذیه رابینسون رابینسون

 48 کتاب کوچک روش گرفتن شرح حال و معاینات بالینی باربارابیتس باربارابیتس

 49 اصول شرح حال گیری و معاینه بالینی کودکان مهران کریمی

 50 پرستاری بهداشت خانواده  میمنت حسینی

جدید هاریسونسری  هاریسون  51 

 52 صفر تا صد نوار قلب داریوش حسن زاده

 53 بیماریهای مغز و اعصاب  سلطان زاده

 54 درسنامه اختالالت جنسی  شایسته جهانفر

اورژانسهای جراحی، اورولوژی، اورتوپدی و تکنیکهای عملی   CMMD  55 

 56 مدیریت پرستاری و مامایی  یعقوبیان

2017بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک پرستاری  لودرمیلک  57 

جراحی  –مرور جامع پرستاری داخلی    DRS   58 

 59 آنچه مدیران پرستاری باید بدانند 

 60 اصول مراقبت های ویژه احیای قلبی ریوی مغزی 

 61 الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی سالمندی 

 62 درسنامه ایمونولوژی  

 63 مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز گلبان  

 64 هندبوک معاینه فیزیکی باربارا بیتز 

 65 خواندن فوری الکترو کاردیوگرام دوبین  



  

99 سال در کتابخانه پرستاری و مامایی خرم آباد التین کتبتازه های   لیست  

 

 نویسنده عنوان ردیف
1 Family Health Care Nursing 2019 - 

2 Gynecology Berek & Novak 2Vols 2020 Berek & Novak 

3 Speroffs Clinical Gynecologic Endocrinology 2020 Speroff 

4 Core Curriculum For Neonatal Intensive Care Nursing 2020 McCuistion 

5 Nursing Practice Knowledeg & Care2018 - 

6 Nursing Ethics:Across the Curriculum and …2019  

 

 

 

 

 



 

 















 

 



 


