
 کتابهای چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

 

  

 

 تحقیق عولکزدی در پزعتاری عنوان: 

 :نویسندگان

 دکتز طاّزُ طَالتی  

 دکتز سّزُ ًٍکی 

 دکتز رتاتِ هعواریاى 

 اًتؾارات اًذیؾِ رفیع ناشر: 

 6931سال: 

  

راّثزدّای آهَسػ تالیٌی در عنوان: 

  پزعتاری 

 :نویسندگان

  ؽیزیي حغًٌَذ دکتز  

  دکتز ًیز علواًی 

   اًتؾارات کتاب ًٍَط ناشر: 

 6931سال: 



  

 تغذیِ در چزخِ سًذگیعنوان: 

 :نویسندگان

 هزین الِ دادیاى 

 هضگاى جاًی قزتاًی

 فاطوِ جٌاًی

 هحثَتِ ؽزیفی

 پیواًِ ؽکزالْی

 فاطوِ هحوذی

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف ناشر: 

 آتاد

 6931سال: 

  

 

 (2:  پزعتاری تْذاؽت جاهعِ)عنوان

 )تْذاؽت خاًَادُ(

 نویسندگان: 
 فزیذُ هلکؾاّی

 آراد کتاب ناشر:

 6939 سال:



  

تزهیٌَلَصی راٌّوای جاهع عنوان:  

 2161کَّي 

 نویسندگان: 
 فاطوِ گَدرسی

 تْزاى: حیذری ناشر:

 6932 سال:

 تزجوِ

  

اٍرصاًظ ّای عالوٌذاى ٍ عنوان:  

 ّای پیؼ تیوارعتاًیهزاقثت 

 رضا حغیي آتادی نویسندگان:

 رٍیاى پضٍُناشر: 

 6932سال: 

 تزجوِ



  

 تالیٌی یرٍػ ّای پزعتارعنوان:  

 نویسندگان:
 علیزضا خاتًَیدکتز 

 دکتز ًاّیذ رصُ

 فاطوِ گَدرسی

 ؽْزساد پاؽایی پَر

... ٍ 

 جاهعِ ًگزناشر: 

 6931سال چاپ: 

 تزجوِ

  

کوک ّای اٍلیِ اهذادگز ٍ عنوان: 

 اٍرصاًظ

 نویسندگان:
 حؾوت اهلل حیذری

 هٌَچْز ؽوظ خزم آتادی

 اًتؾارات ؽاپَر خَاعتناشر: 

 6931سال: 



راٌّوایی تزای )رصین درهاًی عنوان:   

 (پزعتاراى

 نویسندگان:
 دکتز هٌْاس هزداًی 

 فاطوِ هحوذی پَر

 ؽاپَر خَاعت ناشر: 

 6931 سال:

 تزجوِ

 خالصِ اصَل تیَْؽی هیلز عنوان:   

 نویسندگان:
 فاطوِ گَدرسی

 آرسٍ ؽْغَاری

 اًذیؾِ رفیع  ناشر:

 6933  سال:

 تزجوِ



  

 اًظ ًوایِ ٍخاهت اٍرصعنوان:  

 نویسندگان:
 اهیز حغیي هیز حقی 

 اصغز گل افؾاًی 

 فاطوِ هحوذی پَر 

 ّذف   ناشر:

 6933  سال:

 تزجوِ

  

راٌّوای هصَر جغتجَی عنوان: 

 6هقاالت پشؽکی 

 نویسندگان:

 اصغز گل افؾاًی

 اهیز حغیي هیز حقی

 فاطوِ هحوذی پَر

 هعصَهِ هٌَچْزی

 اًتؾارات ّذفناشر: 

 6933 :سال



  

 

ٍریذی تزای هایع درهاًی عنوان: 

 پزعتاراى

 نویسندگان:
 فزساًِ گل آقایی

 هضگاى خادهی

 راّشاًی  کثزی

... ٍ 

 حکین ّیذجی ناشر:

 6931 سال:

 تزجوِ

  

 پزعتاری در صذهات عزعنوان:  

 نویسندگان:
 هضگاى خادهی

 ًصزاهلل علیوحوذی

 درعا دّقاى اًاری

 داًؾگاُ علَم پشؽکی اراک  ناشر:

 6931 سال:



  

آسهایؼ ّای کارتزدی در عنوان:  

 هاهایی

 نویسندگان:
 فاطوِ یاری

 دکتز عپیذُ ٍّاتی

 فاطوِ جٌاًی

 دکتز علی رضا یاری

 تی ًایت ناشر:

 6931 سال:

  

عزطاى پغتاى ٍ راُ ّای عنوان:  

 تؾخیص ٍ درهاى آى

 نویسندگان:
 فاطوِ یاری

 هزضیِ هَهي ًغة

 عیذ ععیذ ًجفی

 تی ًْایت ناشر:

 6931 سال:



  

 تٌظین خاًَادُعنوان:  

 نویسندگان:
 فاطوِ یاری

 تی ًْایت ناشر:

 6931 سال:

 


