
 تازه های کتب منتشر شده ) اداره کتب و انتشارات(

 ارشتان الس هاسنرشس واننع

و  یربدر چ وللحم ایهنیامت: ویهذیغت یانبم

 اهنیامتوی هبش
 ۱۳۹۷ اودرضمح، میعخن

 ۱۳۹۷ آرشیل، عیروانیوشان انتسپ رطاندر س عامج ایهتبراقم

 ۱۳۹۷ ، آزادهیاحری یانوقف دامان طییحم ابصاع اتعایض

 ایهتبراقو در مددجم هب وزشد آمنرآیف

 یایرپو س ینیالب
 ۱۳۹۶ هرزان، فیایآقلگ

 ۱۳۹۶ ، ادوارد ا. اسنکدان یانار درمدر ک نریمت رایب یایهارتهم

 ۱۳۹۶ ماس، قیبیسم یودگآل عرف ایهو روش وللس تشک ولاص

 دارای انودکدر ک هذیغت الالتتاخ یشخبوانت

 زیغم جلف
 ۱۳۹۶ دیمد، حوندال

 ۱۳۹۵ نریس، ناریادگی زیرکم انتاس یتنس ایذاها غب یاینآش

ز راکم رانحب اتیلماد عتس لیکشت وبارچچ

 PHEOC یاندرم یتداشهب
  ۱۳۹۵ 

 دارای انودکدر ک وابخ الالتتاخ یشخبوانت

 زیغم جلف
 ۱۳۹۵ دیمد، حوندال

 اتشای، آزم I ینیالب یمیوشیب اتشایآزم

 ونخ یوممع یاییمیوشیب
 ۱۳۹۵ الم، جریام

 ۱۳۹۵   انودکدرد ک رلتنو ک شجنس عامج ابتک

 ۱۳۹۴   یادایانک اریرد ککلمع اسیقم

 ۱۳۹۴ دیم، حینومم ابصز و اعغم ایهاریمیب اریترسپ

 ۱۳۹۳ را، زهیمالس یمیوشیب

 ۱۳۹۳   انودکدرد ک رلتنو ک شجنس عامج ابتک

 ۱۳۹۳ روس، بنوپک هیلک وژیولزییف

ار شف رلتنو ک رییگشیپ رایب یایههیوصت

 ونخ
  ۱۳۹۲ 

 انویجشدان رایب یکزشپ یاسنشلگان

 تداشهو ب یایام، ماریترسپ
 ۱۳۹۲ راراد، زه یالماس

 ایهسدر اورژان یدنب اتنایعو م یاسنشهانشن

 یانتارسمیب شیپ
 ۱۳۹۱ ادرضیم، حیانتسوهک

 ۱۳۹۱ هلالتم، رحدیدیج یانو درم یتداشهب ظامدر ن زیریهامرنب ولاص

و  یژوهپرآنق وریشک شایمه االتقم ابتک

  ۱۳۹۱دنفاس طب
  ۱۳۹۱ 

د ایب اندرم تحت ارانمیب هچو آن یاندرمیمیش

 دندانب
  ۱۳۹0 



 ۱۳۹0 اارس، پیفوسی انودکدر ک هیلک عایش ایهاریمیب

 ۱۳۹0   یوممع حریشت

 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان اریآم هامنالس

  ۱۳۸۹الس زیرکم انتاس یاندرم یتداشهب
  ۱۳۹0 

 ۱۳۹0 ان، جوریرگگ ادهنرآیو ف اتیوصص: خدر آب ذرات

و  یژوهپرآنق ایهطقنم شایمه االتقم ابتک

  ۱۳۹0دنفاس طب
  ۱۳۹0 

 ۱۳۸۹ هوببح، مدینورسخ میاشود بخ ودکار کترسپ

 ایهتبراقو در مددجم هب وزشد آمنرآیف

 یایرپو س ینیالب
 ۱۳۸۹ هرزان، فیایآقلگ

 ۱۳۸۹ اودرضمح، میعخن ارداریدر ب هذیغت

 یکزشپ وملع اهگشدان یاتقیقحت ایهتویاول

  ۱۳۸۹الس اراک
  ۱۳۸۹ 

 ۱۳۸۹   یکزشپ القاخ ایمنراه

 ۱۳۸۹ نیل، آییسریت اتانحتدر ام تیقوفم رایب انویجشدان ایمنراه

 ۱۳۸۸ ادرضیم، حیانتسوهک یداروی اتباسحم ردیاربو ک عامج ایمنراه

 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان اریآم هامنالس

  ۱۳۸۷الس زیرکم انتاس یان، درمیتداشهب
  ۱۳۸۸ 

 ۱۳۸۸ ره، زهریبنع یاندرم یتداشهز براکر مب ظارتو ن تریدیم

 ۱۳۸۸ تدخنروی، پاتیب ابصاع هایپ وملدر ع یاصصتاخ ایهسح

 ایورهومت اندر درم رد آناربو ک یانودرمرتپ

 (رطان)س میدخب
 ۱۳۸۸ هلالحت، فققحم

 ۱۳۸۸ هوببح، مزاوههادیجس انودکک اریترسپ میاهفم

 ۱۳۸۷ دیم، حینومم بلق اریترسپ

 ۱۳۸۷ رهی، نیقچاغب الدر اطف (CPR) ویری - یبلاء قیاح

 ۱۳۸۷   روقو ع بلق ایهسدر اورژان یاندارودرم

 ۱۳۸۷ هلالتم، رحدیدیج انتارسمیدر ب یکزشپ زاتیهجت تریدیم

 ۱۳۸۶ هوببح، مزاوههادیجس انودکاز ک تبراقدر م اریترسد پنرآیف

 ۱۳۸۶ هترش، فیجارنن اهتیرولتکو ال و آب یراحج اتیلک

 ۱۳۸۶ ادرضمح، مزوانیالپ ()رات یاهگشایآزم وشا مار بک روش

 ازد و بیو اس تیرولتکالو  آب ایهینتسدان
ار، خفیمیراهاب

 ادرضیمح
۱۳۸۶ 

 ۱۳۸۶ ره، زهریبنع انتارسمیدر ب یانبیتشپ ایهشخب

 ارییوشه طحس شاهک
ار، خفیمیراهاب

 ادرضیمح
۱۳۸۶ 



و  تالمس یصصخو ت یملعار نیمس نیاول

 تعنص
  ۱۳۸۶ 

 ۱۳۸۵   زیرکم انتدر اس یردمم تارکشم بلج هامرنب

 ۱۳۸۵ ماس، قیبیسم وللس تشا کب یاینآش

 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان اریآم هامنالس

  ۱۳۸۳الس زیرکم انتاس یان، درمیتداشهب
 ۱۳۸۵ ا، رضیمیراهاب

 وادثدر ح یاندرم - یتداشهب ایهمیت فوظای

 هبرقتر میغ
 ۱۳۸۵ ودعس، ماوریی

 ۱۳۸۵ انژگ، میمادخ رس اتدمدر ص اریترسپ

 ۱۳۸۳ امنه، بیوینهعلق اداروه یاهگشایآزم التداخت

 ۱۳۸۲   اراک یکزشپ وملع اهگشدان ایمنراه

 سو اطل یلمع ایهروش یکزشپ یاسنشلگان

 یوزشآم
 ۱۳۸۲ نسدحمح، میدوام

 ۱۳۸۲ ربن، قیانراهف وادهانخ تداشهو ب یوئاشط زنرواب

 ۱۳۸۱ درو، آنایک ابصاع یراحج ولاص

 ۱۳۸۱ انی، میمیلس یکزشپ یاسنشرهشح ساطل

 ایهشرسپ هب خاسو پ ارداریاز ب رییگشیپ

 امش
 ۱۳۸۱ اناد، جبلیگ

 ۱۳۸۱   انمدرد زای هب نوین ردیکروی

 )روش نزمم اللتار اخدچ انودکک اندرم

 (ولمعم
  ۱۳۸۱ 

 ۱۳۸۱   وزادین کوژیولاتمه التکشم

 ۱۳۸۱ رلسسین، پدنرانب ادراناز م تبراقم

 ۱۳۸0 رامه، بریرگگماسورقپ یذایغ لمحت دمو ع رژیآل

وزاد از ن تبراقم ینیالب اریترسپ ایمنراه

(Neonatal Care) 
 ۱۳۸0 ارلر، کنک

و  ارداریب در دوران دانو دن انده تداشهب

 یوارگرخیش
 ۱۳۸0 یدسنیر، لتانه

 ۱۳۸0 درو، آنورنیس نزمدرد م یاساس ناوینع

ا و هانتارسمیدر ب دهننکیونفدعواد ضرد ماربک

 یانتارسمیب ایهتونفع رلتنک
 ۱۳۸0 هیرض، مدییعسیاضق

 ۱۳۸0 یلدعمح، مادیه میده شاها را کهآن وارضو ع میاسنشبا را الیب

 ۱۳۸0   هالسم لرد حکا رویب انزن عایش ایهاریمیب

 ۱۳۷۹ و، داوودپتمکح ماز زخ تبراقم ولاص

 ۱۳۷۹ ، درکنیلکوی اهلگر انرابدر ب ینمای



 ۱۳۷۹ یلعانبع، شزادهیلع یگلامدر ح آن راتظاهو ت یراحاد جح مکش

 ۱۳۷۹ لضفوال، ابریفعج ورتص بصع

 ۱۳۷۹   اریترسپ ینیالب ایهارتهم

 ۱۳۷۷ اودرضمح، میعخن هذیغت یانبم

 


