
 

 زایمان و بارداری منابع –منابع کارشناسی ارشد مامایی 

(، تالیف بلوم، کانینگهام، لونو، هوث، راس، اسپونج، مترجمان بهرام قاضی جهانی و روشنک ۳و  ۲و  ۱کتاب بارداری و زایمان ویلیامز )جلد  -۱

 قطبی، ویراستار شهرزاد انصاری و ملک منصور اقصی، انتشارات گلبان.

(، تالیف دایان فریزر، مترجمان فاطمه واثق رحیم، زینب توکل و مهشید طاهری، ۱۱و  ۱۱درسنامه مامایی مایلز جلد اول )فصل کتاب  -۲

 انتشارات تحفه، بشری.

 (، تالیف دایان فریزر، مارگارت کوپر، انتشارات نشر و تبلیغ بشری، تحفه. ۲۲کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد دوم )فصل  -۳

(، تالیف دایان فریزر، مترجمان فاطمه واثق رحیم پرور، زینب توکل، انتشارات ۲۲درسنامه مامایی مایلز: )نوزادان( جلد سوم )فصل کتاب  -۴

 تحفه، بشری.

 کتاب درسنامه جامع مامایی، تالیف فهیمه فرشی و زیبا تقی زاده، انتشارات اندیشه رفیع. -۱

 یز قره خانی و سیداصغر ساداتیان، انتشارات شهرآب، آینده سازان.کتاب اصول بارداری و زایمان، تالیف پرو -۱

 بخش، انتشارات یادآوران دانش.کتاب مجموعه آزمونهای مامایی، تالیف آرزو نیکی -۲

 کتاب آزمون یار ارشد مامایی، تالیف آذر شمس، زیر نظر ناهید خداکرمی، انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. -۲

 بارداری و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران.جزوه  -۹

 جزوه بارداری و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. -۱۱

 جزوه بارداری و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران. -۱۱

 جزوه بارداری و زایمان موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر. -۱۲

 از اکثر منابع فوق می باشد. جزوه بارداری و زایمان سنجش امیرکبیر که برگرفته  -۱۳

 منابع بیماریهای زنان –منابع کارشناسی ارشد مامایی 

کتاب بیماریهای زنان برک و نواک، تالیف جاناتان برک، آزاده زنوزی، نسیم بهرامی، بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی، انتشارات  -１

 گلبان.

الیف اف.گری کانینگهام و جودی داش، مترجمان مهرناز ولدان، افسانه (، ت۳و  ۲و  ۱کتاب بارداری و زایمان ویلیامز )جلد  -۲

 آموزگار، مهشید نیک پور و عبدالرضا منصوری راد، انتشارات ارجمند.

کتاب بیماریهای زنان نواک جاناتان برک، امیل نواک، پریا سعادت، مهرناز ولدان، عبدالحسین ستوده نیا، عبدالرضا منصوری راد  -۳

 ارجمند.

 بخش، انتشارات یادآوران دانش.کتاب مجموعه آزمونهای مامایی، تالیف آرزو نیکی -۴

 کتاب آزمون یار ارشد مامایی، تالیف آذر شمس، زیر نظر ناهید خداکرمی، انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. -۱

 جزوه بیماری های زنان و سرطانهای شایع، دانشگاه تهران. -۱

 ای زنان و سرطانهای شایع، دانشگاه شهید بهشتی.جزوه بیماری ه -۲

 جزوه بیماریهای زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران. -۲

 جزوه بیماری های زنان و سرطانهای شایع، موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر. -۹

 جزوه بیماریهای زنان سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.  -۱۱



 منابع بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی –رشد مامایی نابع کارشناسی ام

 کتاب بارداری و زایمان ویلیامز )بخش بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی(، تالیف بلوم، کانینگهام، لونو، هوث، راس، اسپونج، مترجمان -۱

 اقصی، انتشارات گلبان.بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی، ویراستار شهرزاد انصاری و ملک منصور 

 کتاب بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی، تالیف نصرت بهرامی و سمیه خزاییان، انتشارات نشر و تبلیغ بشری، تحفه. -۲

 کتاب بارداری و زایمان و بیماری های داخلی و جراحی در مامایی، تالیف مریم امیری، انتشارات دیباگران تهران. -۳

 بخش، انتشارات یادآوران دانش.ونهای مامایی، تالیف آرزو نیکیکتاب مجموعه آزم -۴

 کتاب آزمون یار ارشد مامایی، تالیف آذر شمس، زیر نظر ناهید خداکرمی، انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. -۱

 های داخلی و جراحی در مامایی، دانشگاه تهران.جزوه بیماری -۱

 راحی در مامایی، دانشگاه شهید بهشتی.های داخلی و ججزوه بیماری -۲

 های داخلی و جراحی در مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران.جزوه بیماری -۲

 های داخلی و جراحی در مامایی، موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.جزوه بیماری -۹

 ابع فوق می باشد. های داخلی و جراحی در مامایی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منجزوه بیماری -۱۱

 منابع بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده –منابع کارشناسی ارشد مامایی 

های دوران بارداری و بعد از زایمان(، تالیف بلوم، کانینگهام، لونو، هوث، کتاب بارداری و زایمان ویلیامز )تنظیم خانواده و مراقبت -１

 انی و روشنک قطبی، ویراستار شهرزاد انصاری و ملک منصور اقصی، انتشارات گلبان.راس، اسپونج، مترجمان بهرام قاضی جه

هورمون شناسی بالینی زنان و روشهای تنظیم خانواده اسپیراف،تالیف مارک ا. فریترز،ترجمه روشنک قطبی، بهرام قاضی  -۲

 جهانی،انتشارات گلبان

(، کی. پارکر، جان اورت پارک، مترجمان ۱و  ۴و  ۳و  ۲فصل  – ۲کتاب درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی )جلد  -۳

 حسین شجاعی تهرانی و حسین ملک افضلی، انتشارات سماط.

 کتاب نوزادان نلسون )فصل رشد و نمو کودک(، تالیف ورنر نلسون، مترجم بهرام قاضی جهانی و آیدین تبریزی، انتشارات گلبان. -۴

 حسین شجاعی تهرانی و فربد عبادی فردآذر، انتشارات سماط. کتاب اصول خدمات بهداشتی، تالیف -۱

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف حسین حاتمی و سیدمنصور رضوی، انتشارات کتاب ارجمند. -۱

 سازی، انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.سازی، تالیف کمیته کشوری ایمنکتاب برنامه و راهنمای ایمن -۲

 سازی،ایمن کشوری کمیته تالیف واکسیناسیون، – مادر شیر –های مربوط به مراقبت های دوران بارداری ستورالعملکتاب د -۲

 .پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتشارات

 .دانش یادآوران انتشارات بخش،نیکی آرزو تالیف مامایی، آزمونهای مجموعه کتاب -۹

 تالیف آذر شمس، زیر نظر ناهید خداکرمی، انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. مامایی، ارشد یار آزمون کتاب -۱۱

 جزوه بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، دانشگاه تهران. -۱۱

 جزوه بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر. -۱۲

 باشد. کودک و تنظیم خانواده سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق میجزوه بهداشت، تغذیه مادر و  -۱۳

 

 

 



 شناسیمنابع جنین  –نابع کارشناسی ارشد مامایی م

 کتاب جنین شناسی پزشکی النگمن، تالیف جان النگمن، مترجم غالمرضا حسن زاده، انتشارات ابن سینا. -۱

 ن با رویکرد بالینی، تالیف کیت مور، تی. وی. ان پرساد، انتشارات اندیشه رفیع.کتاب جنین شناسی مور: انسان در حال تکوی -۲

 کتاب آزمون جنین شناسی النگمن، مترجم روشنک قطبی، بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان. -۳

وره موحدین، انتشارات کتاب بانک آزمون تحلیلی جنین شناسی، تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی و سردار مرادی، زیرنظر منص -۴

 نگر.جامعه

 کتاب درس و آزمون جنین شناسی، تالیف رکسانا قزوینی و منصور میرزایی، انتشارات کتاب میر. -۱

 کتاب آزمون تحلیلی جنین شناسی، تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی، سردار مرادی و منصوره موحدین، انتشارات جامعه نگر. -۱

 زشکی دانشگاه تهران.شناسی پجزوه جنین -۲

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی.جزوه جنین -۲

 شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران.جزوه جنین -۹

 شناسی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.جزوه جنین -۱۱

 باشد. سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می جزوه جنین شناسی -۱۱

 های مربوطهنابع نوزادان و مراقبتم –منابع کارشناسی ارشد مامایی 

کتاب نوزادان نلسون، تالیف ریچارد برمن و رابرت کلیگمن، مترجمان سیداحمد سیادتی، محمد بنی فضل، آمیتیس رمضانی و جواد  -１

 سیدحسینی، انتشارات طبیب.

تالیف فائزه غفوری، شهناز گلیان  ای و پاسخنامه(،های چهارگزینهکتاب نوزادان و مراقبتهای مربوطه: )خالصه درس، پرسش -۲

 تهرانی و سهیال بیاتی، انتشارات دیباگران تهران.

 بخش، انتشارات یادآوران دانش.کتاب مجموعه آزمونهای مامایی، تالیف آرزو نیکی -۳

 کی تهران.کتاب آزمون یار ارشد مامایی، تالیف آذر شمس، زیر نظر ناهید خداکرمی، انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزش -۴

 های مربوطه دانشگاه تهران.جزوه نوزادان و مراقبت -۱

 های مربوطه دانشگاه شهید بهشتی.جزوه نوزادان و مراقبت -۱

 های مربوطه دانشگاه علوم پزشکی ایران.جزوه نوزادان و مراقبت -۲

 های مربوطه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.جزوه نوزادان و مراقبت -۲

 باشد. های مربوطه سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق میان و مراقبتجزوه نوزاد -۹

 

 

 

 

 

 



 99-99نابع کنکور کارشناسی ارشد مامایی م

 مجموعه مامایی

 رشته های : مامایی و مشاوره در مامایی

 منابع دروس مربوطه

 بارداری و زایمان

  Obstetric Williams.1آخرین ویرایش 

  Myles 16th edition.2( به شرح زیر۱۲و۱۱و۱۱و۲)فصلهای 
8.Preparing for pregnancy and parent education 
10.Antenatal care  
16.The first stage of labour: physiology, care and management (in different environmental 

contexts, comfort and pain relief) promoting normality (including breech) 
17.Transition and the second stage Labour (including vaginal breech at term) 

 بیماریهای زنان
  Novak Gynecology.1  آخرین ویرایش

 Clinical gynecologic endocrinology and infertility  speroff.2آخرین ویرایش

بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به 

 مامایی
Williams Obstetric ویرایش آخرین مامایی در جراحی  بخش بیماریهای داخلی و 

 نوزادان

  Nelson textbook of pediatrics.1  آخرین ویرایش

  Myles 16th edition.2( به شرح زیر۲۹و۲۲فصلهای )
28.The baby at birth PLUS the healthy baby at term (including the midwife physiological 

examination) 
29.Resuscitation  

 دستورالعمل های کشوری مرتبط آخرین ویرایش -۳

بهداشت، تغذیه مادر و کودک و 

 سالمت باروری

۱. Williams obstetric بخش تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان آخرین ویرایش 

۲. Clinical gynecologic endocrinology and infertility speroff آخرین ویرایش 

 درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی آخرین ویرایش .۳

 کلیه دستورالعمل های کشوری مرتبط آخرین ویرایش .۴

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی )حاتمی( تعاریف بهداشت، سالمت، آموزش بهداشت .۱

 ویرایشمشاوره، بهداشت خانواده، باروری و شاخص های سالمت آخرین  .۱

۲. Nelson textbook of pediatrics آخرین ویرایش فصل رشد و نمو 

 جنین شناسی
Langman  و Morr  آخرین چاپ و کتابهای معتبر فارسی جنین شناسی پزشکی که با مراجع انگلیسی مذکور مطابقت داشته

 باشند. آخرین ویرایش

روانپزشکی در مامایی و اختالالت 

 جنسی

 کاپالن و سادوک بر اساس سرفصل دروس روانپزشکی در مامایی و اختالالت جنسی آخرین ویرایشخالصه روانپزشکی  .۱

 مشکالت شایع روانپزشکی( آخرین ویرایش -نواک )فصل های اختالالت جنسی .۲

 زبان عمومی

  

 زبان کارشناسی ارشد

 تالیف دکتر ناصر حاجی پور

 انتشارات علوم و فنون معین

   

  


