ردیف

عنوان

1

نام نويسندگان و مترجمين

دکتر سید حمید هاشمی  -دکتر محمود غلیاف
سل ریوی

کارآموزی آزمایشگاهی

دکتر بهروز شیشه ئیان  -فرزین سعیدی

2

3

مکانیسم عمل داروهای ضد میکربی

دكتر رسول یوسفی مشعوف  -دکتر ملیحه
عراقچی

4

آناتومی عمومی

ابراهیم نصیری  -ولی هللا مرادی

5

ژنتیک پزشکی

دکتر حمید پور جعفری  -دکتر نسرین شیخ

6

اصول و روشهای توانبخشی

محمود صفری

7

مهندسی صدا و ارتعاش

رستم گلمحمدی

8

میکرب شناسی پزشکی پایه

دکتر مسعود حاجیا  -دکتر خورشید رسولی -
دکتر محمد تقی رسولی

9

روان پرستاری و بهداشت روان

فرشید شمسایی  -فاطمه چراغی

11

پونومونی های آتیپیک

دکتر مسعود حاجیا

11

تهویه مکانیکی ریه

محمود صفری

12

شاخص های توموری و کاربردهای آن

دكتر محمد تقی گودرزی ـ دكتر نسرین شیخ

13

راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و
تستهای آزمایشگاهی

محسن توکل  -دکتر غالمحسین صدری

14

روابط زناشویی در سکته قلبی

محمد علی چراغی

15

پرستاری جراحی عروق کرونر

محمود صفری

تاريخ انتشار

قيمت

16

تداخل اثر داروها با تستهای
آزمایشگاهی

دکتر نسرین شیخ  -دکترملیحه عراقچیان

17

نمونه برداری و تجزیه آالینده ها در هوا

دکترعبدالرحمان بهرامی

18

اصولو فنون پرستاری بالینی

علی اصغر حیدری

19

تشخیص و درمان بیماریهای دهان

دکتر حمید رضا عبدالصمدی

21

رشد و تکامل کودک تا شش سالگی

افسر امیدی  -سودابه آقابابایی

21

اختالالت تمایز جنسی

دکتر زهرا رضوی  -دکتر محمود امدادی

22

اختالل وسواسی جبری

دکتر عبدهللا فرهادی نسب  -عزت الملوک
شهیدی

23

زایمان در منزل

هدیه ریاضی

24

بیماری های آمیزشی و ایدز

ديف

عنوان

26

ايدز

دکتر محمود فرشچیان  -دکتر مهدی پیله ور -
دکتر سید حمید هاشمی

نام نويسندگان و مترجمين

دكتر محمود فرشچیان ـ دكتر
مهدي

تاريخ انتشار

قيمت

1375

پیله ور ـ دكتر سیدحمید هاشمي

27

كهیر و انژيوادم

دكتر آمنه يزدانفر

1375

دكتر مهدي پیله ور ـ دكتر اكرم
انصار
28

ساختمان پوست

29

31

دكتر محمود فرشچیان

1375

هیرسوتیسم

دكتر آمنه يزدانفر

1375

سندرم قبل از قاعدگي

بتول خداكرمي ـ مژگان احمدي ـ
نوشین محمدپور ـ زهرا معصومي

1375

 2511لاير

31

روانپرستاري و بهداشت روان

فرشید شمسائي

1375

32

آناتومي عمومي (ويرايش جديد)

ابراهیم نصیري ـ ولي هللا مرادي

1375

مراقبتهاي تغذيه اي در بیماران تحت درمان
هموديالیز

ش  .برهاني

چاپ خارج از
دانشگاه

34

انتقادپذيري

محمد دوست پرور

1376

35

شاخصهاي توموري و كاربردهاي بالیني آن

دكتر نسرين شیخ ـ دكتر
محمدتقي گودرزي

1376

36

مقدمه اي بر آمار در تحقیقات پزشكي

دكتر شروين شهابي

1376

37

بیماريهاي پوستي نوزادان

دكتر اكرم انصار ـ دكتر مهدي
پیله ور

1376

ابراهیم نصیري ـ سیدمحمد
حسیني پناه

1376

33

38
نورو آناتومي

 25111لاير

 3211لاير

مهرداد شیخ وطن

39

بیماريهاي دستگاه گوارش

دكتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده

1376

41

علل ريزش مو و پیشگیري از آن

دكتر اكرم انصار

1376

41

اصول مراقبتها و روش كار در اطاق عمل

علي اصغر حیدري

1376

42

مراقبتهاي پرستاري در بیماران تحت عمل
جراحي پیوند عروق كرونر

محمود صفري

1376

43

ارزيابي ريه قبل از عمل جراحي

دكتر مصطفي انصاري

1376

44

چقدر فرق است میان دو عمل

محمود صفري

1376

45

زيست شناسي براي دانشجويان پزشكي و
پیراپزشكي

ولي هللا مرادي ـ ابراهیم نصیري

1377

46

مهندسي صدا و ارتعاش

رستم گلمحمدي

1378

47

اصول گزارش نويسي در پرستاري

مهین بغارپوش ـ مرضیه حسنیان

1378

 7311لاير

48

مروري بر عوامل باكتريايي پنومونیهاي اتیپیك

دكتر مسعود حاجیا

1378

 3111لاير

49

روشهاي نمونه برداري و تجزيه

دكتر عبدالرحمان بهرامي

1378

 17111لاير

 8111لاير

آالينده هاي هوا (جلد )1
51

مكانیسم داروهاي ضد میكروبي

دكتر ملیحه عراقچیان ـ دكتر
رسول يوسفي

1379

 3711لاير

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

51

كلیات پزشكي (جهت
استفاده دانشجويان رشته هاي
بهداشت)

دكتر عباس زمانیان

1379

درد

سعید بشیريان ـ دكتر عهديه غفاري

1381

 8111لاير

53

فوريتهاي پرستاري قلب و عروق

محمدعلي چراغي

1379

 3111لاير

54

تهويه مكانیكي ريه

محمود صفري

1379

 4511لاير

52

قيمت

دكتر مسعود حاجیا ـ دكتر رسولي
55

1379

میكروبشناسي پزشكي پايه
دكتر محمدتقي گودرزي

56

سل ريوي

57

اصول و فنون پرستاري بالیني

دكتر سیدحمیدهاشمي ـ دكترمحمود غلیاف

علي اصغر حیدري ـ نجیبه جعفريان

1379

1379

مهري ناصري
58

روشهاي نمونه برداري و تجزيه آالينده
هاي هوا (جلد )2

دكتر عبدالرحمان بهرامي

چاپ خارج از
دانشگاه

59

فوريتهاي پرستاري سیستم ريوي

محمدعلي چراغي

1379

61

بیماريهاي انگلي حاصل از كرمها

دكتر محمدرضا سیاوشي

1379

روش كار در اتاق عمل

علي اصغر حیدري ـ امیر صادقي

1379

61

 4111لاير

فاطمه معصوم فنوتي
62

مباني و كاربرد كرايوتراپي در بیماريهاي
پوستي

دكتر اكرم انصار ـ دكتر عباس زمانیان

1381

63

اصول اپیدمیولوژي و روشهاي آماري در
اپیدمیولوژي

دكتر غالمحسین صدري ـ دكتر حسین
محجوب

1381

 3511لاير

64

سردرد در بچه ها و نوجوانان

دكتر شهیر مظاهري

1381

 3511لاير

65

بیماريهاي سیستم اشكي

دكتر مرتضي سمواتي

1381

 7111لاير

66

تكنیكهاي جراحي پوست با لیزر

دكتر اكرم انصار ـ دكتر عباس زمانیان

چاپ خارج از
دانشگاه

دكترمهدي پیله ور ـ دكتر محمود فرشچیان ـ
دكتر آمنه يزدانفر
67

بافت شناسي و زيست شناسي سلولي

مريم سهرابي

1381

 11111لاير

68

تومورهاي اندوكرين دستگاه گوارش

دكتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده

1381

 5511لاير

دكتر محمدطاهر رجبي ودكتر مهرداد شیخ
وطن
69

آمادگي براي زايمان

هديه رياضي

1381

 9111لاير

71

مراقبتهاي ويژه در ديالیز

سیدرضا برزو ـ دكتر فرهاد خوشجو

تجديد چاپ

 21111لاير

بیتا تركمان
دكتر مسعود حاجیا ـ يوسف علیخاني

71

1381

 7111لاير

PCRنگاهي به
72

مروري بر روشهاي ارزيابي و پیشگیري از
ضايعات شنوايي

فرانك امامي

1383

73

ارزيابي كمي ايمني

ايرج محمدفام

1381

74

بیماريهاي ناخن

دكتر محمود فرشچیان ـ دكتر عباس زمانیان
ـ دكتر مهدي پیله ور

چاپ خارج از
دانشگاه

75

راديكالهاي آزاد در سیستمهاي بیولوژيك

محمدرضا صفري

1381

 15111لاير

76

بیماريهاي ارثي و مشاوره ژنتیك

دكتر حمید پورجعفري

1381

 6511لاير

77

لوزه

دكتر فتح هللا بهنود

1381

 6511لاير

78

پژوهشنامه

معاونت پژوهشي دانشگاه

1381

رديف

عنوان

79

سئواالت بافت شناسي و زيست شناسي
سلولي

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

 16111لاير

قيمت

مريم سهرابي
1381
دكتر سیدمحسن شاه طاهري

 11111لاير

81

CCUراهنماي درمان بیماران بستري در

تومورهاي كبدي

دكتر شهرام همايونفر

دكتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده

1381

 6511لاير

1381
 24111لاير

81
دكتر احمد فرامرزي

82

اورژانسهاي نورولوژي

دكتر علي اكبر رضايي

83

خالصه مقاالت اولین كنگره تشخیص زودرس
بیماريها

معاونت پژوهشي دانشگاه

84

پاتوفیزيولوژي بیماريهاي كبد

دكتر محمدطاهر رجبي

چاپ خارج از
دانشگاه

1382

دكتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده
 16111لاير
1382

85

رفتارهاي بهداشتي  ،باورها و نگرشها

حمید هللا وردي پور ـ دكتر علیرضا
حیدرنیا

1382

 8111لاير

86

نكات كلیدي در علم آبستني و زنان

پريسا پارسا

1382

 12111لاير

87

زردي نوزادان

دكتر فاطمه اقبالیان

1382

 6511لاير

88

نكات كلیدي در مامايي

گیتا سنگستاني

1382

 15111لاير

89

Sister chromatid exchange

دكتر حمید پورجعفري

1382

 5111لاير

91

مراقبتهاي پرستاري در بیماريهاي رواني شايع
كودكان و نوجوانان

محمدرضا مصطفايي

1382

 18111لاير

91

چكیده نامه چهارمین سمینار سالیانه
دانشجويان

رضوان قنديان
معاونت پژوهشي دانشگاه

1382

92

پرستاري بیماريهاي مجاري تنفسي

مهین بغارپوش

1382

 12111لاير

93

نقش پرستار در فرآيند احیاء قلبي ريوي كودكان

محمدرضا مصطفايي

1382

 11111لاير

حسن تكمه داشي

1382

 9111لاير

95

اورژانسهاي گوارشي

دكتر امیر مجلسي ـ دكتر
محمدمهدي كريمي

1382

 21111لاير

96

روشهاي تشخیصي (جلد اول)

رويا امیني ـ میترا زنديه

1382

 24111لاير

94

بررسي آزمايشگاهي و بالیني اختالالت
خونريزي دهنده

97

روشهاي آزمايشگاهي در انگل شناسي
پزشكي

دكتر محمدفالح

1382

 13111لاير

98

آلزايمر از ديدگاه مولكولي

محمدرضا صفري ـ ولي هللا مرادي

1382

 8111لاير

دكتر نسرين شیخ
99

تدابیرپرستاري درد در جراحي عروق كرونر

آرزو كرمپوريان ـ بهزاد ايمني

1382

111

طراحي  ،پژوهش و آمار در ايمني و بهداشت

ايرج محمدفام

1383

 8111لاير

مهندس زينب السادات نظام
الديني

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

قيمت

111

اصول تجزيه و دفع لجنهاي فاضالب

دكتر مهدي فرزادكیا

1383

 23111لاير

112

باكتريهاي بیماريزا در پزشكي

دكتر رسول يوسفي ـ دكتر سیاووش صادقیان

1383

 28111لاير

113

تجزيه و تحلیل هاي آماري با نرم افزار
S-Plus

سعید امیري ـ دكتر حسین محجوب

1383

 21111لاير

114

اختالالت تمايز جنسي

دكتر زهرا رضوي ـ دكتر محمود امدادي

1383

 9111لاير

115

چكیده اي از كارهاي عملي فیزيولوژي

رفعت زارع اكباتاني
تجديد چاپ

 21111لاير

دكتر سیدمنصور ملكوتي

دكتر فاطمه اقبالیان
116

تشخیص و مديريت تشنج نوزادان

117

پرستاري در اتاق عمل و ريكاوري

1383

 21111لاير

دكتر محمدمهدي تقديري
علي اصغر حیدري ـ امیر صادقي
فاطمه معصوم قنوتي

1383
 16511لاير

118
119

فلپ در درمانهاي پريودنتال

دكتر بهزاد هوشمند

1383

 11111لاير

كمر درد از ديدگاه آناتومي

دكتر ابراهیم نصیري

1384

 9111لاير

دكتر محسن پورقاسم
111

مراقبتهاي پرستاري از نوزاد سالم با
تاكید بهداشت مادر و كودك

محمدرضا مصطفائي

1384

 17511لاير

پرستو نجفي
111

اصول كلي نمونه برداري و تجزيه

دكتر احمد جنیدي

1384

 24111لاير

آالينده هاي شیمیايي محیط
112

اساس فارماكولوژي درمان گودمن ـ
گیلمن

دكتر فاطمه زراعتي ـ دكتر ملیحه عراقچیان دكتر
ابراهیم نادي ـ دكتر مهرانگیز وهابیان

1384

 32111لاير

113

بافت شناسي و زيست شناسي
سلولي

مريم سهرابي ـ دكتر سیدمحسن شاه طاهري

1384

 34111لاير

ولي هللا مرادي
114

درسنامه ژنتیك پزشكي

دكتر حمید پورجعفري ـ دكتر نسرين شیخ

تجديد چاپ

 29111لاير

115

اصول روشهاي توانبخشي

محمود صفري

تجديد چاپ

 12511لاير

116

پرستاري و بهداشت خانواده

ناهید محمدي

تجديد چاپ

 23111لاير

117

كلیات باكتري شناسي پزشكي

دكتر رسول يوسفي ـ دكتر سیاووش صادقیان

تجديد چاپ

 23111لاير

118

بافت شناسي پزشكي

ولي هللا مرادي

چاپ خارج از
دانشگاه

--

119

مجموعه مقاالت چهارمین كنگره
سراسري بهداشت حرفه اي

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

121

پروتئینهاي فاز حاد

رقیه پوركبیره ـ دكتر محمدتقي گودرزي

1384

 8511لاير

121

بیست مشكل شايع در سالمندان

دكتر محمدعلي سیف ربیعي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

122

پیشرفتهايي در سمان هاي گالس
آينومر

دكتر زهرا خاموردي

1384

 45111لاير

123

مقدمه اي بر تحلیل داده هاي رسته
اي

سعید امیري ـ دكتر حسین محجوب

تجديد چاپ

165111
لاير

124

اختالل وسواسي ـ جبري

دكتر عبدهللا فرهادي نسب

1384

 38111لاير

125

خالصه عملكرد فعالیتهاي پژوهشي

عزت الملوك شهیدي
معاونت پژوهشي

1384

-

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

قيمت

126

زايمان در منزل (چاپ جديد)

هديه رياضي

1384

 34111لاير

127

مشاوره ژنتیك در خانواده

دكتر حمید پورجعفري

چاپ خارج از
دانشگاه

-

(براي زوجهاي جوان)
128

هیدرولیك كاربردي

دكتر علیرضا رحماني

1384

 23111لاير

129

روشهاي نمونه برداري و تجزيه

دكتر عبدالرحمن بهرامي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

آالينده ها در هوا (جلد سوم)
131

راهنماي تحلیل كنترل فرآيند آماري با استفاده از
PSPC

سعید امیري ـ حسین حسني

1384

 16511لاير

دكتر يدهللا حمیدي
131

مكانیسم هاي بیوشیمیايي انعقاد خون

رقیه پوركبیره ـ دكتر نسرين شیخ

1384

 14111لاير

132

تشخیص و درمان بیماريهاي دهان

دكتر حمیدرضا عبدالصمدي

1384

 35111لاير

133

اورژانسهاي چشم پزشكي

دكتر مرتضي سمواتي ـ دكتر
سیامك اكبرزاده

1384

 15111لاير

134

اصول بیومكانیك در ايمپلنتهاي دنداني

دكتر بهزاد هوشمند ـ دكتر علي
طايفه دولو

1384

 15111لاير

135

نحوه گچ گیري و آتل گیري

دكتر حسن كیهان شكوه

1385

 8511لاير

136

رشد و تكامل كودك تا  6سالگي

افسر امیدي ـ سودابه آقابابايي

1385

 21111لاير

137

توسعه كاركنان سازمان با تأكید بر توسعه كاركنان
سازمان پرستاري

مرضیه حسنیان

1385

 11111لاير

138

مباني خون شناسي عملي

حسن تکمه داشي _ دکتر بهروز
شیشه ئیان

1385

لاير 21111

139

مالحظات پريودنتال در درمانهاي پروتز

دکتر سودابه باخور _ دکتر بهزاد
هوشمند

1385

لاير 22111

141

آفت کشها و نحوه اثر آنها

دکتر عارف صالح زاده

1385

لاير32111

141

خالصه عملکرد فعالیتهاي پژوهشي

معاونت پژوهشي

1385

)(84-85
142

خالصه مقاالت همايش ارتقاء سالمت

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

143

پاتولوژي استخوان در ناحیه دهان  ،فک و صورت

دکتر سوسن ايراني

1385

لاير 35111

144

غربالگري سرطان ها

دکتر ملیحه عرب

1385

لاير 45111

145

اصول پايه احیاء قلبي ريوي

امیر اسدي فخر

1386

لاير 11111

146

روشهاي اساسي در تشخیص باکتري شناسي
بالیني

دکتر محمد نجفي مصلح

1386

لاير45111

147

بیوشیمي آزمايشگاهي

دکتر نسرين شیخ  -رقیه پورکبیر

1386

لاير25111

)چاپ دوم(
148

اپیدمیولوژي اعتیاد

دکتر غالمحسین صدري

1386

لاير21111

149

مروري بر نورولوژي بالیني

دکتر مهردخت مزده

1386

لاير 41111

151

روش کار در اتاق عمل

علي اصغر حیدري و همکاران

1386

لاير 19111

) ويرايش دوم (
رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمین

تاريخ انتشار

151

مجموعه مقاالت دهمین همايش ملي بهداشت
) دوره  2جلدي(محیط

معاونت پژوهشي دانشگاه

چاپ خارج از
دانشگاه

)خالصه گزارش فعالیت هاي پژوهشي (85-86

معاونت پژوهشي دانشگاه

1386

قیمت

-

152

153

برنامه استراتژيک و عملیاتي حوزه معاونت
پشتیباني سال  (85-86دوره  2جلدي )

دانشگاه علوم پزشکي همدان

چاپ خارج از
دانشگاه

مباني ويروس شناسي

دکترمسعود صبوري ،هادي
شهرابي

1386

-

-

154

155

لاير 24111

مباحث جراحي قلب بالغین

دکتر غالمرضا صفرپور

1386

لاير 58111

صرع  ،روشهاي درمان و بیهوشي

دکتر کورش قره گزلي-دکتر
ابراهیم خوش رفتار

1386

لاير 27111

157

حل مشکالت کلینیکي در ارتدنسي

دکتر سید مصطفي ابطحي

چاپ خارج از
دانشگاه

158

کلیات زنان و زايمان در پیراپزشکي

گیتا سنگستاني

1386

159

تصفیه فاضالب شهري و صنعتي

دکتر رضا شکوهي

چاپ خارج از
دانشگاه

161

بیماريهاي خوش خیم پستان

دکتر بهروز نصر

161

راهنماي ارجاع بیمار به سطوح دو و سه درماني

156

-

1387

دکتر حمیدرضا خورشیدي
معاونت درمان

1387

لاير24111

لاير 25111

-

162

خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللي
دانشجويان علوم پزشکي کشور

کمیته تحقیقات دانشجويي

چاپ خارج از
دانشگاه

163

بیماريهاي انگلي و قارچي در انسان

دکتر احمدرضامبین

1387

164

يو.اس.ام.ال.اي

-

لاير 88111

دکتر محمد فالح
دکتر سیامک شهیدي

1387

لاير 41111

فیزيولوژي
165

اعتیاد ،شکوخیدن وگرداب

دکتر عبداله فرهادي نسب

1387

لاير 33111

166

 ،روشهاي درمان و بیهوشي MS

دکتر کورش قره گزلي

1387

لاير 16111

دکتر ابراهیم خوشرفتار
167

روشهاي حذف ترکیبات تري هالومتان از آب
آشامیدني

دکتر محمدتقي صمدي

1387

لاير 31111

168

برنامه استراتژيک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني همدان

دکتر يداله حمیدي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

1388-1386
169

خالصه مقاالت همايش سراسري جامعه سالم

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

171

شناسنامه شغلي کارکنان حوزه معاونت
پشتیباني دانشگاه

معاونت پشتیباني

چاپ خارج از
دانشگاه

-

171

ضروريات بافت شناسي پزشکي

ولي اله مرادي

1387

لاير 26111

172

خالصه مقاالت همايش دستیاران تخصصي دندان
پزشکي

مرکز تحقیقات دندان پزشکي

چاپ خارج از
دانشگاه

-

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمین
معاونت پژوهشي

173

تاريخ انتشار
چاپ خارج از
دانشگاه

قیمت
-

خالصه مقاالت سومین کنگره ملي آموزش
بهداشت و ارتقاء سالمت
174

نکات کلینیکي در درمان ريشه دندان

دکتر شهريار شهرياري

175

معرفي دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

) امکانات و توانمنديها (

1387
چاپ خارج از
دانشگاه

لاير 41111
-

176

معرفي دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از
دانشگاه

-

) فعالیتهاي پژوهشي (

177

178

عملکرد پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي همدان

معاونت تحقیقات و فناوري

1387

-

تصويربرداري راديوگرافیک چسني
کريم قاضي خانلو

1387

لاير 113111

179

ايمني شناسي عمومي

دکتر علیرضا زماني  ،دکتر بهروز
شیشه ئیان

1388

لاير 42111

181

بیوشیمي عمومي

دکترنسرين شیخ

1388

لاير 93111

دکترحیدر طويالني

181

بهداشت باروري و مروري بر اختالالت جنسي

182

)تست هاي تشخیصي (جلد دوم

طیبه آرتیماني

1388

لاير 16111

دکتر عبداله فرهادي نسب
میترا زنديه

چاپ خارج از
دانشگاه

-

رويا امیني
183

رشد و تکامل در کودکان با تاکید بر ديدگاههاي
اسالم

محمدرضا مصطفايي

1388

لاير 26111

184

آنتي بیوتیک و پزشک

دکتر ايرج صديقي

1388

لاير 47111

دکتر طراوت صدر السادات
185

) معرفي دانشکده بهداشت ( فعالیتهاي آموزشي

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از
دانشگاه

-

186

خالصه عملکرد فعالیتهاي پژوهشي دانشگاه (مهر
) 87لغايت 88

معاونت تحقیقات و فناوري

1388

-

187

کاربرد فن آوري زيستي دربهسازي محیط

دکتر علیرضا رحماني

1389

لاير 41111

188

مروري بر قصور پزشکي درپرونده هاي زنان و
مامايي

دکتر شهره علیمحمدي

1389

لاير 25111

189

ضروريات بافت شناسي

دکتر سید محسن شاه طاهري

1389

لاير 47111

191

آفت کشها و نحوه اثر آنها

دکتر عارف صالح زاده

1389

لاير 56111

191

بایسته های اخالق در آموزش دانشگاهی

کمیته اخالق در آموزش

چاپ خارج از
دانشگاه

-

1389
192

خالصه عملکرد و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه (
) مهر  88لغایت 89

معاونت تحقیقات و فناوری

1389

-

193

خطرات پنهان مصرف گیاهان دارویی

دکتر احمد مرادی  ،دکتر میسور
البعلبکی

1391

لاير 22111

194

آناتومی اندامهای فوقانی و تحتانی

دکتر زهره علیزاده

1391

لاير 145111

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمین

تاريخ انتشار

قیمت

195

) مدلهای سرآمدی و جوایز کیفیت ( جلد اول

معاونت پشتیبانی دانشگاه

چاپ خارج از
دانشگاه
1391

196

راهنمای اخالق در دندانپزشکی

دکتر افشین فرهانچی

1391

ریال 27111

197

خالصه عملکرد و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری

1391

-

مهر ماه 89
لغایت 91
198

 End Noteراهنمای آشنایی با نرم افزار

دکتر محمد محمدی

1391

ریال 32111

199

مراقبت از کودک بیمار

محمد رضا مصطفایی

1391

ریال 51111

211

ایمن سازی وپیشگیری از بیماریهای عفونی

دکتر ایرج صدیقی

1391

ریال 92111

211

مدیریت و درمان زخمهای سوختگی

دکتر محمود فرشچیان

1391

ریال 61111

212

)مبانی خون شناسی عملی (ویرایش 2

حسن رفیعی مهر

1391

ریال 55111

213

برنامه استراتژیک دانشگاه 1391-1394

دکتر رضا صفی آریان

چاپ خارج از
دانشگاه

-

1391
214

فوریتهای ایست قلبی

امیر اسدی

1391

ریال 56111

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمین

تاريخ انتشار

قیمت

215

کاربرد بالینی ایمونوگلوبولینها

دکتر ایرج صدیقی

1391

216

صد پرسش و پاسخ درباره اختالل وحشت زدگی

دکتر محمد احمد پناه

1391

ریال 47111

217

ارزشیابی عملکرد اعضاءهیات علمی نظام
سالمت

دکتر مهناز خطیبان

1391

ریال 114111

218

طراحی و کاربرد اسکرابرها در کنترل آلودگی هوا

دکتر فرشید قربانی شهنا

ریال 117111

__

چاپ خارج از
دانشگاه
1391
ویرایش جدید

219

تدابیر پرستاری درد

آرزو کرمپوریان

211

راهنمای مدیریت تغییر در ایمنی فرایندی

دکتر ایرج محمد فام

1391

211

پری کلینیک ارتدنسی

دکتر نسرین فرهادیان

چاپ خارج از
دانشگاه

212

مهارت بکارگیری تفکر انتقادی

دکتر فرشید شمسایی

1392

213

الکتروکاردیوگرافی

محسن صلواتی

چاپ خارج از
دانشگاه

ریال 82111

1391
ریال 78111
__

1392
ریال 41111
-

1392
214

عملکرد معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه از
مهرماه  91لغایت مهرماه 92

معاونت تحقیقات وفناوری

1392

-

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمین

تاريخ انتشار

قیمت

215

ترمینولوژی بیماری های دهان

دکتر حمیدرضا عبدالصمدی

1392

ریال 35111

216

مقدمه ای بر نانو ذرات و سمیت آنها

دکتر اکرم رنجبر

1392

ریال 35111

217

مبانی ایمونولوژی

دکتر محمدمهدی افتخاریان

1392

ریال 145111

218

حلزون شناسی پزشکی وبیماری های منتقله از
حلزون ها

خسرو سرداریان

1392

ریال 151111

219

)حافظه (جلد اول

دکتر محمد احمدپناه

1392

ریال 141111

221

مالحضات اخالقی درمراقبت از بیمار مبتال به
سرطان

دکتر افشین فرهانچی

1392

ریال 121111

221

جنبه های درمانی میوه های قرآنی

دکتر فاطمه زراعتی

1392

ریال 55111

222

باکتری شناسی پزشکی

دکتر محمدیوسف علیخانی

1392

ریال 161111

223

سرطان بیضه

دکتر شهریار امیرحسینی

چاپ خارج از
دانشگاه

---

224

جراحی واژینال برای ارولوژیست

دکتر محمدعلی امیر زرگر

225

معاینات بالینی در کودکان

طیبه حسن طهرانی

1392
چاپ خارج از
دانشگاه

---

1392
1392

ریال 85111

226

برنامه استراتژیک و عملیاتی دانشگاه

دکتر حبیب ا ...موسوی بهار

1393

---

227

خالصه مقاالت همایش غدد درون ریز و متابولیسم
کودکان

معاونت تحقیقات و فناوری

چاپ خارج از
دانشگاه

---

1393
228

Current Terms in Biotechnology

دکتر مسعود سعیدی جم

1393

ریال 125111

229

خون شناسی و انتقال خون

حسن رفیعی مهر

1393

ریال 71111

231

اصول حفاظت تشعشعی در مراکز دندان پزشکی

دکتر امیر اسکندرلو

1393

ریال 111111

231

میکروب شناسی تشخیصی

دکتر محمدیوسف علیخانی

1393

ریال 311111

232

سندرم نفروتیک در کودکان و شیرخواران

دکتر حسین عماد ممتاز

1393

ریال 51111

233

)حافظه (جلد دوم

دکتر محمد احمد پناه

1393

ریال 131111

234

عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه

1393

-

از مهر  92لغایت مهر 93
235

)تصفیه فاضالب شهری و صنعتی (ویرایش2

دکتر رضا شکوهی

236

شبکه های جمع آوری فاضالب و آب های سطحی

دکتر رضا شکوهی

1393

-

چاپ خارج از
دانشگاه
1393

-

چاپ خارج از
دانشگاه
237

اقتصاد اطالعات

دکتر هادی شریف مقدم

1393

ریال 81111

238

آشنایی با الکترومیوگرافی سطحی و سوزنی

دکتر صدیقه سادات نعیمی

1394

-

239

مهندسی آب و فاضالب

دکتر مصطفی لیلی

241

سنگ های کلیه و مجاری ادراری

دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار

جاپ خارج از
دانشگاه
1394

-

چاپ خارج از
دانشگاه
1394

-

چاپ خارج از
دانشگاه
241

اخالق بالینی در بیهوشی

گروه مترجمین

1394

ریال 51111

242

مروری بر آپوپتوز

دکتر ایرج خدادادی

1394

ریال 85111

243

)بیوشیمی آزمایشگاهی (ویرایش 2

دکتر نسرین شیخ

1394

ریال 141111

244

عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه

1394

-

از مهر  93لغایت مهر 94
245

مبانی ساختاری یادگیری مبتنی بر رویکردهای
کاردرمانی

مهدیه سیدی

1394

ریال 161111

246

فرایند عملیات اورژانس پیش بیمارستانی

علی افشار

1394

-

چاپ خارج از
دانشگاه
247

گفتاردرمانی در کودکان مبتال به اوتیسم

فرشته محمدظاهری

1394

ریال 51111

248

روان شناسی بین فرهنگی

دکتر محمد احمدپناه

1394

ریال 115111

249

 Cو  Bمشاوره کاربردی در هپاتیت

دکتر محمدمهدی مجذوبی

1394

ریال 75111

251

مکتب سده

دکتر منصور حیدری

1395

ریال 161111

251

اصول و مبانی زایمان فیزیولوژیک

دکتر زهرا معصومی

1395

ریال 115111

252

سیستم های دارورسانی نانو

دکتر کتایون درخشنده

1395

ریال 161111

253

 stataراهنمای جامع

دکتر جالل پورالعجل

1395

چاپ خارج از
دانشگاه

254

دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال 1394

معاونت تحقیقات و فناوری

1395

-

255

سیمای بروسلوز در همدان

دکتر فریبا کرامت

1395

ریال 65111

256

مشکالت گفتاری ماندگار در کودکان

نسیم احمدی

1395

چاپ خارج از
دانشگاه

257

)گفتاردرمانی در کودکان مبتال به اوتیسم (جلد 2

فرشته محمدظاهری

1395

ریال 48111

258

کالبدشناسی انسانی اندام ها

دکتر زهره علیزاده

1395

ریال 125111

259

)مکانیسم ببیماریزایی (جلد اول

دکتر محمدرضا عربستانی

1395

ریال 225111

261

)مکانیسم بیماریزایی (جلد دوم

دکتر محمدرضا عربستانی

1395

ریال 225111

261

اصول تغذیه در جراحی

مریم مدی نشاط

1395

ریال 65111

