تازه های کتب منتشر شده ( اداره کتب و انتشارات)
سرشناسه

سال انتشار

عنوان

نخعی ،محمودرضا

۱۳۹۷

مراقبتهای جامع در سرطان پستان

انوشیروانی ،علیآرش

۱۳۹۷

ضایعات اعصاب محیطی اندام فوقانی

ریاحی ،آزاده

۱۳۹۷

گلآقایی ،فرزانه

۱۳۹۶

مهارتهایی برای تمرین در کار درمانی

دانکن ،ادوارد ا .اس

۱۳۹۶

اصول کشت سلول و روشهای رفع آلودگی

مسیبی ،قاسم

۱۳۹۶

دالوند ،حمید

۱۳۹۶

یادگاری ،نسرین

۱۳۹۵

مبانی تغذیه :ویتامینهای محلول در چربی و
شبه ویتامینها

فرآیند آموزش به مددجو در مراقبتهای
بالینی و سرپایی

توانبخشی اختالالت تغذیه در کودکان دارای
فلج مغزی
آشنایی با غذاهای سنتی استان مرکزی
چارچوب تشکیل ستاد عملیات بحران مراکز

۱۳۹۵

بهداشتی درمانی PHEOC
توانبخشی اختالالت خواب در کودکان دارای
فلج مغزی
آزمایشات بیوشیمی بالینی  ، Iآزمایشات
بیوشیمیایی عمومی خون

دالوند ،حمید

۱۳۹۵

امری ،جمال

۱۳۹۵

کتاب جامع سنجش و کنترل درد کودکان

۱۳۹۵

مقیاس عملکرد کاری کانادایی

۱۳۹۴

پرستاری بیماریهای مغز و اعصاب

مومنی ،حمید

۱۳۹۴

بیوشیمی

سالمی ،زهرا

۱۳۹۳

کتاب جامع سنجش و کنترل درد کودکان
فیزیولوژی کلیه

۱۳۹۳
کوپن ،بروس

توصیههایی برای پیشگیری و کنترل فشار

۱۳۹۲

خون
انگلشناسی پزشکی برای دانشجویان
پرستاری ،مامایی و بهداشت
نشانهشناسی و معاینات بدنی در اورژانسهای
پیش بیمارستانی
اصول برنامهریزی در نظام بهداشتی و درمانی
کتاب مقاالت همایش کشوری قرآنپژوهی و
طب اسفند۱۳۹۱
شیمیدرمانی و آنچه بیماران تحت درمان باید
بدانند

۱۳۹۳

اسالمی راد ،زهرا

۱۳۹۲

کوهستانی ،حمیدرضا

۱۳۹۱

جدیدی ،رحمتالله

۱۳۹۱
۱۳۹۱
۱۳۹0

بیماریهای شایع کلیه در کودکان

یوسفی ،پارسا

تشریح عمومی

۱۳۹0

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

۱۳۹0

بهداشتی درمانی استان مرکزی سال۱۳۸۹
ذرات در آب :خصوصیات و فرآیندها

گرگوری ،جان

کتاب مقاالت همایش منطقهای قرآنپژوهی و

فرآیند آموزش به مددجو در مراقبتهای
بالینی و سرپایی
تغذیه در بارداری

۱۳۹0
۱۳۹0

طب اسفند۱۳۹0
پرستار کودک خود باشیم

۱۳۹0

خورسندی ،محبوبه

۱۳۸۹

گلآقایی ،فرزانه

۱۳۸۹

نخعی ،محمودرضا

۱۳۸۹

اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۸۹

اراک سال۱۳۸۹

۱۳۸۹

راهنمای اخالق پزشکی
راهنمای دانشجویان برای موفقیت در امتحانات

تریسی ،آیلین

۱۳۸۹

راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

کوهستانی ،حمیدرضا

۱۳۸۸

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

۱۳۸۸

بهداشتی ،درمانی استان مرکزی سال۱۳۸۷
مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی

عنبری ،زهره

۱۳۸۸

حسهای اختصاصی در علوم پایه اعصاب

بیات ،پرویندخت

۱۳۸۸

محقق ،فتحالله

۱۳۸۸

مفاهیم پرستاری کودکان

سجادیهزاوه ،محبوبه

۱۳۸۸

پرستاری قلب

مومنی ،حمید

۱۳۸۷

احیاء قلبی  -ریوی ( )CPRدر اطفال

باغچقی ،نیره

۱۳۸۷

پرتودرمانی و کاربرد آن در درمان تومورهای
بدخیم (سرطان)

۱۳۸۷

دارودرمانی در اورژانسهای قلب و عروق
مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان

جدیدی ،رحمتالله

۱۳۸۷

فرآیند پرستاری در مراقبت از کودکان

سجادیهزاوه ،محبوبه

۱۳۸۶

کلیات جراحی و آب و الکترولیتها

نارنجی ،فرشته

۱۳۸۶

روش کار با موش آزمایشگاهی (رات)

پالیزوان ،محمدرضا

۱۳۸۶

دانستنیهای آب و الکترولیت و اسید و باز
بخشهای پشتیبانی در بیمارستان
کاهش سطح هوشیاری

ابراهیمیفخار،
حمیدرضا
عنبری ،زهره
ابراهیمیفخار،
حمیدرضا

۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۶

اولین سمینار علمی و تخصصی سالمت و

۱۳۸۶

صنعت
برنامه جلب مشارکت مردمی در استان مرکزی
آشنایی با کشت سلول

۱۳۸۵
مسیبی ،قاسم

۱۳۸۵

ابراهیمی ،رضا

۱۳۸۵

یاوری ،مسعود

۱۳۸۵

پرستاری در صدمات سر

خادمی ،مژگان

۱۳۸۵

تداخالت آزمایشگاهی داروها

قلعهنویی ،بهنام

۱۳۸۳

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ،درمانی استان مرکزی سال۱۳۸۳
وظایف تیمهای بهداشتی  -درمانی در حوادث
غیر مترقبه

راهنمای دانشگاه علوم پزشکی اراک
انگلشناسی پزشکی روشهای عملی و اطلس

۱۳۸۲
دوامی ،محمدحسن

۱۳۸۲

روابط زناشوئی و بهداشت خانواده

فراهانی ،قنبر

۱۳۸۲

اصول جراحی اعصاب

کای ،آندرو

۱۳۸۱

اطلس حشرهشناسی پزشکی

سلیمی ،مینا

۱۳۸۱

گیلباد ،جان

۱۳۸۱

آموزشی

پیشگیری از بارداری و پاسخ به پرسشهای
شما

۱۳۸۱

رویکردی نوین به درد زایمان
درمان کودکان دچار اختالل مزمن (روش

۱۳۸۱

معمول)

۱۳۸۱

مشکالت هماتولوژیک نوزادی
مراقبت از مادران

براندن ،پنیسسلر

۱۳۸۱

آلرژی و عدم تحمل غذایی

پورقاسمگرگری ،بهرام

۱۳۸0

کنر ،کارل

۱۳۸0

هانتر ،لیندسی

۱۳۸0

سیورن ،آندرو

۱۳۸0

قاضیسعیدی ،مرضیه

۱۳۸0

هادی ،محمدعلی

۱۳۸0

راهنمای پرستاری بالینی مراقبت از نوزاد
()Neonatal Care
بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و
شیرخوارگی
عناوین اساسی درد مزمن
کاربرد مواد ضدعفونیکننده در بیمارستانها و
کنترل عفونتهای بیمارستانی
بالیا را بشناسیم و عوارض آنها را کاهش دهیم

۱۳۸0

بیماریهای شایع زنان با رویکرد حل مساله
اصول مراقبت از زخم

حکمتپو ،داوود

۱۳۷۹

ایمنی در برابر انگلها

ویکلین ،درک

۱۳۷۹

شکم حاد جراحی و تظاهرات آن در حاملگی

علیزاده ،شعبانعلی

۱۳۷۹

عصب صورت

جعفری ،ابوالفضل

۱۳۷۹

مهارتهای بالینی پرستاری
مبانی تغذیه

۱۳۷۹
نخعی ،محمودرضا

۱۳۷۷

