رديف

عنوان

1

ايدز

2

كهير و انژيوادم

3

ساختمان پوست

نام نويسندگان و
مترجمين

تاريخ انتشار

قيمت

دكتر محمود فرشچيان
ـ دكتر مهدي
5731
پيله ور ـ دكتر
سيدحميد هاشمي

دكتر آمنه يزدانفر

5731

دكتر مهدي پيله ور ـ
دكتر اكرم انصار
دكتر محمود فرشچيان

5731

4

هيرسوتيسم

دكتر آمنه يزدانفر

5731

5

سندرم قبل از
قاعدگي

بتول خداكرمي ـ
مژگان احمدي ـ
نوشين محمدپور ـ
زهرا معصومي

5731

6

روانپرستاري و
بهداشت روان

فرشيد شمسائي

5731

7

آناتومي عمومي
(ويرايش جديد)

ابراهيم نصيري ـ
ولي هللا مرادي

5731

8

مراقبتهاي تغذيه اي
در بيماران تحت درمان
همودياليز

ش  .برهاني

چاپ خارج از دانشگاه

9

انتقادپذيري

محمد دوست پرور

5731

11

شاخصهاي توموري و
كاربردهاي باليني آن

دكتر نسرين شيخ ـ
دكتر محمدتقي
گودرزي

5731

مقدمه اي بر آمار در
تحقيقات پزشكي

دكتر شروين شهابي

5731

11

 0122لاير

 01222لاير

12

بيماريهاي پوستي
نوزادان

13
نورو آناتومي

دكتر اكرم انصار ـ
دكتر مهدي پيله ور

5731

ابراهيم نصيري ـ
سيدمحمد حسيني
پناه

5731

 7022لاير

مهرداد شيخ وطن

14

بيماريهاي دستگاه
گوارش

دكتر اميرهوشنگ
محمدعليزاده

5731

15

علل ريزش مو و
پيشگيري از آن

دكتر اكرم انصار

5731

16

اصول مراقبتها و
روش كار در اطاق
عمل

علي اصغر حيدري

5731

17

مراقبتهاي پرستاري
در بيماران تحت عمل
جراحي پيوند عروق
كرونر

محمود صفري

5731

18

ارزيابي ريه قبل از
عمل جراحي

دكتر مصطفي انصاري

5731

19

چقدر فرق است
ميان دو عمل

محمود صفري

5731

ولي هللا مرادي ـ
ابراهيم نصيري

5733

رستم گلمحمدي

5730

22

اصول گزارش
نويسي در پرستاري

مهين بغارپوش ـ
مرضيه حسنيان

5730

 3722لاير

23

مروري بر عوامل
باكتريايي پنومونيهاي
اتيپيك

دكتر مسعود حاجيا

5730

 7222لاير

24

روشهاي نمونه برداري
و تجزيه

دكتر عبدالرحمان
بهرامي

5730

 53222لاير

21

21

زيست شناسي
براي دانشجويان
پزشكي و پيراپزشكي
مهندسي صدا و
ارتعاش

 0222لاير

آالينده هاي هوا (جلد
)5

25

مكانيسم داروهاي
ضد ميكروبي

01

كليات پزشكي (جهت
استفاده دانشجويان
رشته هاي بهداشت)

دكتر مليحه
عراقچيان ـ دكتر
رسول يوسفي

5731

دكتر عباس زمانيان

5731

 7322لاير

درد

سعيد بشيريان ـ دكتر
عهديه غفاري

5702

 0222لاير

00

فوريتهاي پرستاري
قلب و عروق

محمدعلي چراغي

5731

 7222لاير

01

تهويه مكانيكي ريه

محمود صفري

5731

 0122لاير

03

72

ميكروبشناسي
پزشكي پايه

75
سل ريوي

70

اصول و فنون
پرستاري باليني

دكتر مسعود حاجيا ـ
دكتر رسولي
5731
دكتر محمدتقي
گودرزي
دكتر
سيدحميدهاشمي ـ
دكترمحمود غلياف
علي اصغر حيدري ـ
نجيبه جعفريان

5731

5731

مهري ناصري
دكتر عبدالرحمان
بهرامي

چاپ خارج از دانشگاه

77

روشهاي نمونه
برداري و تجزيه آالينده
هاي هوا (جلد )0

70

فوريتهاي پرستاري
سيستم ريوي

محمدعلي چراغي

5731

71

بيماريهاي انگلي
حاصل از كرمها

دكتر محمدرضا
سياوشي

5731

71

روش كار در اتاق
عمل

علي اصغر حيدري ـ
امير صادقي

5731

73

مباني و كاربرد
كرايوتراپي در
بيماريهاي پوستي

 0222لاير

فاطمه معصوم فنوتي
دكتر اكرم انصار ـ
دكتر عباس زمانيان

5702

70

اصول اپيدميولوژي و
روشهاي آماري در
اپيدميولوژي

دكتر غالمحسين
صدري ـ دكتر حسين
محجوب

5702

71

سردرد در بچه ها و
نوجوانان

دكتر شهير مظاهري

5702

 7122لاير

 7122لاير

02

بيماريهاي سيستم
اشكي

05

تكنيكهاي جراحي
پوست با ليزر

دكتر مرتضي
سمواتي
دكتر اكرم انصار ـ دكتر
عباس زمانيان

5702

 3222لاير

چاپ خارج از دانشگاه

دكترمهدي پيله ور ـ
دكتر محمود فرشچيان
ـ دكتر آمنه يزدانفر
00

بافت شناسي و
زيست شناسي
سلولي

مريم سهرابي

5702

 52222لاير

07

تومورهاي اندوكرين
دستگاه گوارش

دكتر اميرهوشنگ
محمدعليزاده

5702

 1122لاير

دكتر محمدطاهر
رجبي ودكتر مهرداد
شيخ وطن
00

آمادگي براي زايمان

هديه رياضي

5702

 1222لاير

01

مراقبتهاي ويژه در
دياليز

سيدرضا برزو ـ دكتر
فرهاد خوشجو

تجديد چاپ

 05222لاير

بيتا تركمان
دكتر مسعود حاجيا ـ
يوسف عليخاني

01

5702

 3222لاير

PCRنگاهي به
03

مروري بر روشهاي
ارزيابي و پيشگيري از
ضايعات شنوايي

فرانك امامي

5707

00

ارزيابي كمي ايمني

ايرج محمدفام

5702

01

بيماريهاي ناخن

دكتر محمود
فرشچيان ـ دكتر
عباس زمانيان ـ دكتر
مهدي پيله ور

چاپ خارج از دانشگاه

12

راديكالهاي آزاد در
سيستمهاي بيولوژيك

محمدرضا صفري

5705

 51222لاير

بيماريهاي ارثي و
مشاوره ژنتيك

دكتر حميد پورجعفري

5705

 1122لاير

لوزه

دكتر فتح هللا بهنود

5705

 1122لاير

پژوهشنامه

معاونت پژوهشي
دانشگاه

5705

15
10
17

10

سئواالت بافت
شناسي و زيست
شناسي سلولي

 51222لاير

مريم سهرابي
دكتر سيدمحسن شاه
طاهري

5705

 52222لاير

11

راهنماي درمان
بيماران بستري
CCUدر

تومورهاي كبدي
11

دكتر شهرام
همايونفر

دكتر اميرهوشنگ
محمدعليزاده

5705

 1122لاير

5705
 00222لاير

دكتر احمد فرامرزي
13

10

اورژانسهاي نورولوژي

دكتر علي اكبر
رضايي

خالصه مقاالت اولين
كنگره تشخيص
زودرس بيماريها

معاونت پژوهشي
دانشگاه

11

5700

دكتر اميرهوشنگ
محمدعليزاده
پاتوفيزيولوژي
بيماريهاي كبد

12

چاپ خارج از دانشگاه

دكتر محمدطاهر
رجبي

5700

حميد هللا وردي پور ـ
دكتر عليرضا حيدرنيا

5700

 0222لاير

نكات كليدي در علم
آبستني و زنان

پريسا پارسا

5700

 50222لاير

10

زردي نوزادان

دكتر فاطمه اقباليان

5700

 1122لاير

17

نكات كليدي در
مامايي

گيتا سنگستاني

5700

 51222لاير

10

Sister chromatid
exchange

دكتر حميد پورجعفري

5700

 1222لاير

11

مراقبتهاي پرستاري در
بيماريهاي رواني شايع
كودكان و نوجوانان

محمدرضا مصطفايي

5700

 50222لاير

11

چكيده نامه چهارمين
سمينار ساليانه
دانشجويان

13

پرستاري بيماريهاي
مجاري تنفسي

10

نقش پرستار در فرآيند
احياء قلبي ريوي
كودكان

15

رفتارهاي بهداشتي ،
باورها و نگرشها

 51222لاير

رضوان قنديان
معاونت پژوهشي
دانشگاه

5700

مهين بغارپوش

5700

 50222لاير

محمدرضا مصطفايي

5700

 55222لاير

11

بررسي
آزمايشگاهي و باليني
اختالالت خونريزي
دهنده

حسن تكمه داشي

5700

 1222لاير

32

اورژانسهاي گوارشي

دكتر امير مجلسي ـ
دكتر محمدمهدي
كريمي

5700

 05222لاير

35

روشهاي تشخيصي
(جلد اول)

رويا اميني ـ ميترا
زنديه

5700

 00222لاير

30

روشهاي آزمايشگاهي
در انگل شناسي
پزشكي

دكتر محمدفالح

5700

 57222لاير

37

آلزايمر از ديدگاه
مولكولي

محمدرضا صفري ـ
ولي هللا مرادي

5700

 0222لاير

دكتر نسرين شيخ
30

تدابيرپرستاري درد در
جراحي عروق كرونر

آرزو كرمپوريان ـ بهزاد
ايمني

5700

31

طراحي  ،پژوهش و
آمار در ايمني و
بهداشت

ايرج محمدفام

5707

 0222لاير

مهندس زينب
السادات نظام الديني

31
اصول تجزيه و دفع
لجنهاي فاضالب

 07222لاير

دكتر مهدي فرزادكيا

5707

باكتريهاي بيماريزا در
پزشكي

دكتر رسول يوسفي ـ
دكتر سياووش صادقيان

5707

تجزيه و تحليل هاي
آماري با نرم افزار
S-Plus

سعيد اميري ـ دكتر
حسين محجوب

5707

 05222لاير

اختالالت تمايز
جنسي

دكتر زهرا رضوي ـ دكتر
محمود امدادي

5707

 1222لاير

تجديد چاپ

 02222لاير

33

30

31

02

چكيده اي از كارهاي
عملي فيزيولوژي

 00222لاير

رفعت زارع اكباتاني
دكتر سيدمنصور ملكوتي

05

00

تشخيص و مديريت
تشنج نوزادان

پرستاري در اتاق
عمل و ريكاوري

دكتر فاطمه اقباليان
5707
دكتر محمدمهدي تقديري
علي اصغر حيدري ـ امير
صادقي

5707
 51122لاير

فاطمه معصوم قنوتي
07

00

 02222لاير

فلپ در درمانهاي
پريودنتال

دكتر بهزاد هوشمند

5707

 52222لاير

كمر درد از ديدگاه
آناتومي

دكتر ابراهيم نصيري

5700

 1222لاير

دكتر محسن پورقاسم
01

01

مراقبتهاي پرستاري
از نوزاد سالم با تاكيد
بهداشت مادر و كودك
اصول كلي نمونه
برداري و تجزيه

محمدرضا مصطفائي

5700

 53122لاير

پرستو نجفي
دكتر احمد جنيدي

5700

 00222لاير

آالينده هاي شيميايي
محيط
03

اساس فارماكولوژي
درمان گودمن ـ گيلمن

دكتر فاطمه زراعتي ـ
دكتر مليحه
عراقچيان دكتر ابراهيم
نادي ـ دكتر مهرانگيز
وهابيان

5700

 70222لاير

00

بافت شناسي و
زيست شناسي
سلولي

مريم سهرابي ـ دكتر
سيدمحسن شاه
طاهري

5700

 70222لاير

ولي هللا مرادي
01

درسنامه ژنتيك
پزشكي

دكتر حميد پورجعفري ـ
دكتر نسرين شيخ

تجديد چاپ

 01222لاير

12

اصول روشهاي
توانبخشي

محمود صفري

تجديد چاپ

 50122لاير

15

پرستاري و
بهداشت خانواده

ناهيد محمدي

تجديد چاپ

 07222لاير

10

كليات باكتري
شناسي پزشكي

دكتر رسول يوسفي ـ
دكتر سياووش صادقيان

تجديد چاپ

 07222لاير

ولي هللا مرادي

چاپ خارج از دانشگاه

--

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از دانشگاه

-

17

10

بافت شناسي
پزشكي
مجموعه مقاالت
چهارمين كنگره
سراسري بهداشت
حرفه اي

11

پروتئينهاي فاز حاد

رقيه پوركبيره ـ دكتر
محمدتقي گودرزي

5700

 0122لاير

11

بيست مشكل شايع
در سالمندان

دكتر محمدعلي سيف
ربيعي

چاپ خارج از دانشگاه

-

13

پيشرفتهايي در
سمان هاي گالس
آينومر

دكتر زهرا خاموردي

5700

 01222لاير

10

مقدمه اي بر تحليل
داده هاي رسته اي

سعيد اميري ـ دكتر
حسين محجوب

تجديد چاپ

 511222لاير

11

اختالل وسواسي ـ
جبري

دكتر عبدهللا فرهادي
نسب

5700

 70222لاير

522

خالصه عملكرد
فعاليتهاي پژوهشي

عزت الملوك شهيدي

525

520

زايمان در منزل (چاپ
جديد)
مشاوره ژنتيك در
خانواده

معاونت پژوهشي

5700

-

هديه رياضي

5700

 70222لاير

دكتر حميد پورجعفري

چاپ خارج از دانشگاه

-

(براي زوجهاي جوان)
527

هيدروليك كاربردي

دكتر عليرضا رحماني

5700

 07222لاير

روشهاي نمونه
برداري و تجزيه

دكتر عبدالرحمن بهرامي

چاپ خارج از دانشگاه

-

520
آالينده ها در هوا (جلد
سوم)

521

راهنماي تحليل كنترل
فرآيند آماري با
PSPCاستفاده از

سعيد اميري ـ حسين
حسني

5700

 51122لاير

دكتر يدهللا حميدي

521

مكانيسم هاي
بيوشيميايي انعقاد
خون

رقيه پوركبيره ـ دكتر
نسرين شيخ

5700

 50222لاير

523

تشخيص و درمان
بيماريهاي دهان

دكتر حميدرضا
عبدالصمدي

5700

 71222لاير

520

اورژانسهاي چشم
پزشكي

دكتر مرتضي سمواتي ـ
دكتر سيامك اكبرزاده

5700

 51222لاير

اصول بيومكانيك در
ايمپلنتهاي دنداني

دكتر بهزاد هوشمند ـ
دكتر علي طايفه دولو

5700

 51222لاير

نحوه گچ گيري و آتل
گيري

دكتر حسن كيهان شكوه

5701

 0122لاير

521

552

رشد و تكامل كودك تا
 1سالگي

افسر اميدي ـ سودابه
آقابابايي

5701

 02222لاير

555

550

توسعه كاركنان
سازمان با تأكيد بر
توسعه كاركنان
سازمان پرستاري

مرضيه حسنيان

5701

 55222لاير

557

مباني خون شناسي
عملي

حسن تکمه داشي _
دکتر بهروز شيشه ئيان

5701

لاير 02222

550

مالحظات پريودنتال در
درمانهاي پروتز

دکتر سودابه باخور _ دکتر
بهزاد هوشمند

5701

لاير 00222

551

آفت کشها و نحوه اثر
آنها

دکتر عارف صالح زاده

5701

لاير70222

551

خالصه عملکرد
فعاليتهاي پژوهشي

معاونت پژوهشي

5701

)(00-01
553

خالصه مقاالت
همايش ارتقاء
سالمت

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از دانشگاه

-

550

پاتولوژي استخوان در
ناحيه دهان  ،فک و
صورت

دکتر سوسن ايراني

5701

لاير 71222

551

غربالگري سرطان ها

دکتر مليحه عرب

5701

لاير 01222

502

اصول پايه احياء قلبي
ريوي

امير اسدي فخر

5701

لاير 52222

505

روشهاي اساسي در
تشخيص باکتري
شناسي باليني

دکتر محمد نجفي مصلح

5701

لاير01222

500

بيوشيمي
آزمايشگاهي

دکتر نسرين شيخ  -رقيه
پورکبير

5701

لاير01222

)چاپ دوم(
507

اپيدميولوژي اعتياد

دکتر غالمحسين صدري

5701

لاير02222

500

مروري بر نورولوژي
باليني

دکتر مهردخت مزده

5701

لاير 05222

501

روش کار در اتاق
عمل

علي اصغر حيدري و
همکاران

5701

لاير 51222

) ويرايش دوم (
501

مجموعه مقاالت
دهمين همايش ملي
دوره (بهداشت محيط
)  0جلدي

معاونت پژوهشي
دانشگاه

چاپ خارج از دانشگاه

-

503

500

خالصه گزارش فعاليت
هاي پژوهشي (-01
)01

معاونت پژوهشي
دانشگاه

برنامه استراتژيک و
عملياتي حوزه
معاونت پشتيباني
سال  (01-01دوره 0
جلدي )

دانشگاه علوم پزشکي
همدان

5701

چاپ خارج از دانشگاه

-

501
مباني ويروس
شناسي

دکترمسعود صبوري،
هادي شهرابي

5701

لاير 00222

572
مباحث جراحي قلب
بالغين

دکتر غالمرضا صفرپور

5701

صرع  ،روشهاي
درمان و بيهوشي

دکتر کورش قره گزلي-
دکتر ابراهيم خوش رفتار

5701

570

حل مشکالت
کلينيکي در ارتدنسي

دکتر سيد مصطفي
ابطحي

چاپ خارج از دانشگاه

577

کليات زنان و زايمان
در پيراپزشکي

گيتا سنگستاني

5701

570

تصفيه فاضالب
شهري و صنعتي

دکتر رضا شکوهي

چاپ خارج از دانشگاه

571

بيماريهاي خوش
خيم پستان

571

راهنماي ارجاع بيمار
به سطوح دو و سه
درماني

معاونت درمان

573

خالصه مقاالت
دومين کنگره بين
المللي دانشجويان
علوم پزشکي کشور

کميته تحقيقات
دانشجويي

لاير 10222

575
لاير 03222

-

دکتر بهروز نصر

5703

لاير00222

لاير 01222

دکتر حميدرضا خورشيدي
5703
-

چاپ خارج از دانشگاه

-

570

بيماريهاي انگلي و
قارچي در انسان

571

يو.اس.ام.ال.اي

دکتر احمدرضامبين

5703

لاير 00222

دکتر محمد فالح
دکتر سيامک شهيدي

5703

لاير 02222

فيزيولوژي
502

اعتياد ،شکوخيدن
وگرداب

دکتر عبداله فرهادي
نسب

5703

لاير 77222

505

 ،روشهاي MS
درمان و بيهوشي

دکتر کورش قره گزلي

5703

لاير 51222

دکتر ابراهيم خوشرفتار
500

روشهاي حذف
ترکيبات تري هالومتان
از آب آشاميدني

دکتر محمدتقي صمدي

5703

لاير 75222

507

برنامه استراتژيک
دانشگاه علوم
پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني
همدان

دکتر يداله حميدي

چاپ خارج از دانشگاه

-

5700-5701
500

خالصه مقاالت
همايش سراسري
جامعه سالم

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از دانشگاه

-

501

شناسنامه شغلي
کارکنان حوزه معاونت
پشتيباني دانشگاه

معاونت پشتيباني

چاپ خارج از دانشگاه

-

501

ضروريات بافت
شناسي پزشکي

ولي اله مرادي

5703

لاير 01222

503

خالصه مقاالت
همايش دستياران
تخصصي دندان
پزشکي

مرکز تحقيقات دندان
پزشکي

چاپ خارج از دانشگاه

-

500
خالصه مقاالت
سومين کنگره ملي
آموزش بهداشت و
ارتقاء سالمت

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از دانشگاه

-

501
نکات کلينيکي در
درمان ريشه دندان

512

دکتر شهريار شهرياري

5703

لاير 05222

معرفي دانشکده
بهداشت
دانشکده بهداشت

چاپ خارج از دانشگاه

-

امکانات و توانمنديها (
)
معرفي دانشکده
بهداشت

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از دانشگاه
-

515
فعاليتهاي پژوهشي (
)

510

517

عملکرد پژوهشي
دانشگاه علوم
پزشکي همدان

معاونت تحقيقات و
فناوري

تصويربرداري
راديوگرافيک چسني
کريم قاضي خانلو

510

5703
-

ايمني شناسي
عمومي

دکتر عليرضا زماني  ،دکتر
بهروز شيشه ئيان

5703

لاير 527222

5700

لاير 00222

دکترنسرين شيخ
511

511

بيوشيمي عمومي

دکترحيدر طويالني

5700

لاير 17222

بهداشت باروري و
مروري بر اختالالت
جنسي

طيبه آرتيماني

5700

لاير 51222

513

تست هاي تشخيصي
)(جلد دوم

دکتر عبداله فرهادي
نسب
ميترا زنديه

چاپ خارج از دانشگاه

-

رويا اميني
510

رشد و تکامل در
کودکان با تاکيد بر
ديدگاههاي اسالم

محمدرضا مصطفايي

5700

لاير 01222

511

آنتي بيوتيک و پزشک

دکتر ايرج صديقي

1388

لاير 03222

دکتر طراوت صدر السادات

512

معرفي دانشکده
بهداشت ( فعاليتهاي
) آموزشي

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از دانشگاه

-

515

خالصه عملکرد
فعاليتهاي پژوهشي
دانشگاه (مهر 03
)لغايت 00

معاونت تحقيقات و
فناوري

1388

-

510

کاربرد فن آوري
زيستي دربهسازي
محيط

دکتر عليرضا رحماني

1389

لاير 02222

517

مروري بر قصور
پزشکي درپرونده هاي
زنان و مامايي

دکتر شهره عليمحمدي

5701

لاير 01222

510

ضروريات بافت
شناسي

دکتر سيد محسن شاه
طاهري

5701

لاير 03222

511

آفت کشها و نحوه اثر
آنها

دکتر عارف صالح زاده

5701

لاير 11222

511

513

چاپ خارج از دانشگاه

بایسته های اخالق
در آموزش دانشگاهی

کميته اخالق در آموزش

خالصه عملکرد و
فعاليتهای پژوهشی
دانشگاه ( مهر 00
) لغایت 01

معاونت تحقيقات و
فناوری

5701

5701

-

510

خطرات پنهان مصرف
گياهان دارویی

دکتر احمد مرادی  ،دکتر
ميسور البعلبکی

5712

لاير 00222

511

آناتومی اندامهای
فوقانی و تحتانی

دکتر زهره عليزاده

5712

لاير 501222

532
خالصه مقاالت
سومين کنگره ملي
آموزش بهداشت و
ارتقاء سالمت

معاونت پژوهشي

چاپ خارج از دانشگاه

-

535
نکات کلينيکي در
درمان ريشه دندان

530

دکتر شهريار شهرياري

5703

لاير 05222

معرفي دانشکده
بهداشت
دانشکده بهداشت
امکانات و توانمنديها (
)

چاپ خارج از دانشگاه

-

معرفي دانشکده
بهداشت

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از دانشگاه

173

فعاليتهاي پژوهشي (
)

174

175

عملکرد پژوهشي
دانشگاه علوم
پزشکي همدان

معاونت تحقيقات و
فناوري

5703
-

تصويربرداري
راديوگرافيک چسني
کريم قاضي خانلو

531

ايمني شناسي
عمومي

533

دکتر عليرضا زماني  ،دکتر
بهروز شيشه ئيان

5703

لاير 527222

5700

لاير 00222

دکترنسرين شيخ

530

531

بيوشيمي عمومي

دکترحيدر طويالني

5700

لاير 17222

بهداشت باروري و
مروري بر اختالالت
جنسي

طيبه آرتيماني

5700

لاير 51222

تست هاي تشخيصي
)(جلد دوم

دکتر عبداله فرهادي
نسب
ميترا زنديه

چاپ خارج از دانشگاه

-

رويا اميني

502

رشد و تکامل در
کودکان با تاکيد بر
ديدگاههاي اسالم

505

آنتي بيوتيک و پزشک

محمدرضا مصطفايي

دکتر ايرج صديقي

5700

1388

لاير 01222

لاير 03222

دکتر طراوت صدر السادات
500

معرفي دانشکده
بهداشت ( فعاليتهاي
) آموزشي

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از دانشگاه

-

507

خالصه عملکرد
فعاليتهاي پژوهشي
دانشگاه (مهر 03
)لغايت 00

معاونت تحقيقات و
فناوري

1388

-

500

کاربرد فن آوري
زيستي دربهسازي
محيط

دکتر عليرضا رحماني

1389

لاير 02222

501

مروري بر قصور
پزشکي درپرونده هاي
زنان و مامايي

186

ضروريات بافت
شناسي

دکتر سيد محسن شاه
طاهري

187

آفت کشها و نحوه اثر
آنها

دکتر عارف صالح زاده

188

189

دکتر شهره عليمحمدي

5701

لاير 01222

5701

لاير 03222

5701

لاير 11222

چاپ خارج از دانشگاه

بایسته های اخالق
در آموزش دانشگاهی

کميته اخالق در آموزش

خالصه عملکرد و
فعاليتهای پژوهشی
دانشگاه ( مهر 00
) لغایت 01

معاونت تحقيقات و
فناوری

5701

5701

-

191

خطرات پنهان مصرف
گياهان دارویی

دکتر احمد مرادی  ،دکتر
ميسور البعلبکی

5712

لاير 00222

515

آناتومی اندامهای
فوقانی و تحتانی

دکتر زهره عليزاده

5712

لاير 501222

510

517

510

مدلهای سرآمدی و
جوایز کيفيت ( جلد
) اول

راهنمای اخالق در
دندانپزشکی
خالصه عملکرد و
فعاليتهای پژوهشی
دانشگاه

معاونت پشتيبانی
دانشگاه

دکتر افشين فرهانچی

معاونت تحقيقات و
فناوری

چاپ خارج از دانشگاه
5712

5712

ریال 03222

5712
مهر ماه  01لغایت 12

173

راهنمای آشنایی با
 End Noteنرم افزار

دکتر محمد محمدی

5712

ریال 70222

174

مراقبت از کودک بيمار

محمد رضا مصطفایی

5712

ریال 12222

175

ایمن سازی
وپيشگيری از
بيماریهای عفونی

دکتر ایرج صدیقی

5715

ریال 10222

531

مدیریت و درمان
زخمهای سوختگی

دکتر محمود فرشچيان

5715

ریال 12222

533

مبانی خون شناسی
)عملی (ویرایش 0

حسن رفيعی مهر

5715

ریال 11222

برنامه استراتژیک
دانشگاه 5712-5710

دکتر رضا صفی آریان

530

چاپ خارج از دانشگاه
5715

ریال 11222

531

فوریتهای ایست قلبی

امير اسدی

5715

502

کاربرد بالينی
ایمونوگلوبولينها

دکتر ایرج صدیقی

5715

505

صد پرسش و پاسخ
درباره اختالل وحشت
زدگی

دکتر محمد احمد پناه

5715

ریال 03222

500

ارزشيابی عملکرد
اعضاءهيات علمی
نظام سالمت

دکتر مهناز خطيبان

5715

ریال 550222

ریال 553222

507
طراحی و کاربرد
اسکرابرها در کنترل
آلودگی هوا

دکتر فرشيد قربانی
شهنا

چاپ خارج از دانشگاه

__

5715
ویرایش جدید

500

ریال 00222

تدابير پرستاری درد

آرزو کرمپوریان

راهنمای مدیریت تغيير
در ایمنی فرایندی

دکتر ایرج محمد فام

پری کلينيک ارتدنسی

دکتر نسرین فرهادیان

مهارت بکارگيری تفکر
انتقادی

دکتر فرشيد شمسایی

الکتروکاردیوگرافی

محسن صلواتی

عملکرد معاونت
تحقیقات وفناوری
دانشگاه از مهرماه
 91لغايت مهرماه
92

معاونت تحقیقات
وفناوری

1392

ترمینولوژی بیماری
های دهان

دکتر حمیدرضا
عبدالصمدی

1392

لایر 35111

مقدمه ای بر
نانو ذرات و سمیت
آنها

دکتر اکرم رنجبر

1392

لایر 35111

5715
501

186

5715

ریال 30222

چاپ خارج از دانشگاه
__
5710

187
188

5710

ریال 02222

چاپ خارج از دانشگاه
5710

189

191

515

-

510

مبانی ايمونولوژی

دکتر محمدمهدی
افتخاريان

517

510

1392

لایر 145111

حلزون شناسی
پزشکی وبیماری
های منتقله از حلزون
ها

خسرو سرداريان

1392

لایر 151111

)حافظه (جلد اول

دکتر محمد احمدپناه

1392

لایر 141111

مالحضات اخالقی
درمراقبت از بیمار
مبتال به سرطان

دکتر افشین فرهانچی

1392

لایر 121111

جنبه های درمانی
میوه های قرآنی

دکتر فاطمه زراعتی

1392

لایر 55111

باکتری شناسی
پزشکی

دکتر محمديوسف
علیخانی

1392

لایر 161111

سرطان بیضه

دکتر شهريار امیرحسینی

511

جراحی واژينال
برای ارولوژيست

دکتر محمدعلی امیر
زرگر

511

511

513

چاپ خارج از دانشگاه
510

--1392
چاپ خارج از دانشگاه
--1392

022

معاينات بالینی در
کودکان

طیبه حسن طهرانی

1392

لایر 85111

025

برنامه استراتژيک و
عملیاتی دانشگاه

دکتر حبیب ا ...موسوی
بهار

1393

---

020

خالصه مقاالت
همايش غدد درون
ريز و متابولیسم
کودکان

معاونت تحقیقات و
فناوری

چاپ خارج از دانشگاه
--1393

027

Current Terms
in
Biotechnology

دکتر مسعود سعیدی جم

1393

لایر 125111

020

خون شناسی و انتقال
خون

حسن رفیعی مهر

1393

لایر 71111

021

اصول حفاظت
تشعشعی در مراکز
دندان پزشکی

دکتر امیر اسکندرلو

1393

لایر 111111

021

میکروب شناسی
تشخیصی

دکتر محمديوسف
علیخانی

023

020

021

1393

لایر 311111

سندرم نفروتیک در
کودکان و
شیرخواران

دکتر حسین عماد ممتاز

1393

لایر 51111

)حافظه (جلد دوم

دکتر محمد احمد پناه

1393

لایر 131111

عملکرد معاونت
تحقیقات و فناوری
دانشگاه

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه

1393

-

از مهر  92لغايت
مهر 93
1393

052

تصفیه فاضالب
شهری و صنعتی
)(ويرايش2

دکتر رضا شکوهی

055

شبکه های جمع
آوری فاضالب و آب
های سطحی

دکتر رضا شکوهی

050

اقتصاد اطالعات

دکتر هادی شريف مقدم

057

آشنايی با
الکترومیوگرافی
سطحی و سوزنی

دکتر صديقه سادات
نعیمی

214

مهندسی آب و
فاضالب

دکتر مصطفی لیلی

215

سنگ های کلیه و
مجاری ادراری

دکتر سیدحبیب اله
موسوی بهار

چاپ خارج از دانشگاه
1393
چاپ خارج از دانشگاه
1393

لایر 81111

1394
جاپ خارج از دانشگاه
1394
چاپ خارج از دانشگاه
1394
چاپ خارج از دانشگاه

216

اخالق بالینی در
بیهوشی

گروه مترجمین

1394

لایر 51111

217

مروری بر آپوپتوز

دکتر ايرج خدادادی

1394

لایر 85111

218

بیوشیمی
آزمايشگاهی
)(ويرايش 2

دکتر نسرين شیخ

1394

لایر 141111

219

عملکرد معاونت
تحقیقات و فناوری
دانشگاه

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه

1394

-

از مهر  93لغايت
مهر 94

221

مبانی ساختاری
يادگیری مبتنی بر
رويکردهای
کاردرمانی

مهديه سیدی

221

فرايند عملیات
اورژانس پیش
بیمارستانی

علی افشار

222

1394

لایر 161111

1394
چاپ خارج از دانشگاه

گفتاردرمانی در
کودکان مبتال به
اوتیسم

فرشته محمدظاهری

1394

لایر 51111

223

روان شناسی بین
فرهنگی

دکتر محمد احمدپناه

1394

لایر 115111

224

مشاوره کاربردی در
 Cو  Bهپاتیت

دکتر محمدمهدی
مجذوبی

1394

لایر 75111

225

مکتب سده

دکتر منصور حیدری

1395

لایر 161111

226

اصول و مبانی
زايمان فیزيولوژيک

دکتر زهرا معصومی

1395

لایر 115111

227

سیستم های
دارورسانی نانو

دکتر کتايون درخشنده

1395

لایر 161111

228

 stataراهنمای جامع

دکتر جالل پورالعجل

1395

چاپ خارج از
دانشگاه

229

دستاوردهای
پژوهشی و فناوری
سال 1394

معاونت تحقیقات و
فناوری

1395

-

231

سیمای بروسلوز در
همدان

دکتر فريبا کرامت

1395

لایر 65111

231

مشکالت گفتاری
ماندگار در کودکان

نسیم احمدی

1395

چاپ خارج از
دانشگاه

232

گفتاردرمانی در
کودکان مبتال به
)اوتیسم (جلد 2

فرشته محمدظاهری

1395

لایر 48111

233

کالبدشناسی انسانی
اندام ها

دکتر زهره علیزاده

1395

لایر 125111

234

مکانیسم ببیماريزايی
)(جلد اول

دکتر محمدرضا
عربستانی

1395

لایر 225111

235

مکانیسم بیماريزايی
)(جلد دوم

دکتر محمدرضا
عربستانی

1395

لایر 225111

236

اصول تغذيه در
جراحی

مريم مدی نشاط

1395

لایر 65111

237

ناتوانی جنسی در
ضايعات نخاعی

دکتر ابراهیم خوشرفتار

1396

لایر 51111

238

تحلیل بیزی کاربردی

دکتر عباس مقیم يگی

1396

لایر 115111

239

اختالل بدشکلی بدن

دکتر محمد احمدپناه

1396

لایر 121111

241

میوه های قرآنی از
ديدگاه طب سنتی
ونوين

دکتر فاطمه زراعتی

1396

لایر 175111

241

عالئم در ذهن

دکتر رحمت سلگی

1396

لایر 231111

242

دستنامه توانبخشی
روانی اجتماعی

فرخنده جمشیدی

1396

لایر 211111

243

میکروب شناسی
پزشکی مورای
2116

دکتر محمد طاهری

1396

لایر 648111

244

گزارش عملکرد
معاونت دانشجويی و
فرهنگی

دکتر ابراهیم جلیلی

245

1396

-

مراقبت های
پرستاری در يماران
تحت درمان های
جايگزين کلیوی

دکتر خدايار عشوندی

1396

لایر 155111

246

طرح تحول نظام
سالمت

دانشگاه علوم پزشکی
همدان

1396

-

247

دستاوردهای
پژوهشی مرکز
تحقیقات علوم
بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی
همدان

1396

-

248

امتناع از رفتن به
مدرسه

دکتر محمد احمدپناه

1396

لایر 75111

249

فلوسايتومتری
تشخیصی

دکتر مهدی اله قلی
حاجی بهزاد

1396

لایر 251111

