
 تعداد  نام کتاب ردیف

1 DRS 3 فیزیولوژی میالنی 

2 DRS 4 مرور جامع بافت شناسی 

3 IQB  / 4 1398جلدی  2ایمنی شناسی 

4 Qr 5 2021مرجع سریع فیزیولوژی پزشکی گایتون 

 2 2019اپیدمیولوژی لئون گوردیس  5

 2 / قبادی2017آسیب شناسی پایه رابینز اختصاصی  6

 2 / ابوالعباس2018رابینز عمومی  پایه آسیب شناسی 7

 2 اصول بیوشیمی لنینجر ترجمه دکتر رضا محمدی 8

 4 اصول تشخیص مسمومیت ها 9

 3 2019/  1اصول جراحی شوارتز ج  10

 3 2019/  2اصول جراحی شوارتز ج  11

 3 2019/  3اصول جراحی شوارتز ج  12

 3 2019/  4اصول جراحی شوارتز ج  13

 3 2019/  5اصول جراحی شوارتز ج  14

 10 اصول ژنتیک پزشکی امری 15

 2 اصول ژنتیک سرطان / فرد بانز 16

 2 ترجمه زیبا مجیدی 1ج ۲۰۱۹های تشخیص مولکولی تیتز  اصول شیمی بالینی و روش 17

 2 ترجمه زیبا مجیدی 2ج ۲۰۱۹های تشخیص مولکولی تیتز  اصول شیمی بالینی و روش 18

 3 طب داخلی سیسیل  بافت همبند و روماتولوژی اصول 19

 3 اصول طب داخلی سیسیل  تنفس 20

 3 اصول طب داخلی سیسیل  خون و سرطان 21

 5 اصول طب داخلی سیسیل  عدد متابولیک 22

 5 اصول طب داخلی سیسیل  عفونی 23

 3 اصول طب داخلی سیسیل  قلب و عروق 24

 3 اصول طب داخلی سیسیل  کلیه 25

 5 اصول طب داخلی سیسیل  گوارش 26

 5 بیماری اعصاب 2018اصول طب داخلی هاریسون  27

 4 بیماری انکولوژی 2018اصول طب داخلی هاریسون  28

 4 بیماری تنفس 2018اصول طب داخلی هاریسون  29

 4 بیماری روماتولوژی 2018اصول طب داخلی هاریسون  30

 4 بیماری عفونی باکتریال 2018اصول طب داخلی هاریسون  31

 4 بیماری عفونی ویروس 2018اصول طب داخلی هاریسون  32



 4 بیماری غدد 2018اصول طب داخلی هاریسون  33

 5 بیماری قلب 2018اصول طب داخلی هاریسون  34

 4 بیماری کبد 2018اصول طب داخلی هاریسون  35

 4 بیماری کلیه 2018اصول طب داخلی هاریسون  36

 4 بیماری گوارش 2018اصول طب داخلی هاریسون  37

 4 بیماری هماتولوژی 2018اصول طب داخلی هاریسون  38

 2 اطلس بافت شناسی دیفیوره به همراه ارتباطات عملکردی 39

 2 اطلس جراحی رنگی زولینجر 40

 5 اطلس قارچ شناسی پزشکی 41

 1 جلد دوم اندام 2019آناتومی بالینی اسنل  42

 2 جلد اول تنه 2019آناتومی بالینی اسنل 43

 1 جلد سوم سر وگردن 2019آناتومی بالینی اسنل 44

 3 آناتومی بالینی نتر )بربرستانی( 45

 2 جلد اول تنه 2020آناتومی گری برای دانشجویان  46

 3 جلد دوم اندام 2020آناتومی گری برای دانشجویان  47

 3 جلد سوم سروگردن 2020آناتومی گری برای دانشجویان  48

 2 مارکلانگل شناسی پزشکی  49

 5 انگل شناسی پزشکی نوا براون / دکتر عمید اطهری 50

 10 ( دکتر سید محمد ضیاء حسینی1انگلیسی برای دانشجویان پزشکی ) 51

 2 2017ایمونوبیولوژی جنوی  52

 4 1398استاد  4ایمونولوژی  53

 5 1398ها و نقایص سیستم ایمنی  ایمونولوژی بالینی بیماری 54

 4 1398ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی  55

 1 2018بافت شناسی پایه جان کوئیرا  56

 4 عمومی 1بافت شناسی راس ج 57

 4 بیماری های انگلی در ایران : تک یاختگان اسماعیل صائبی 58

 8 صائبی) کرم شناسی( اسماعیل  2بیماری های انگلی در ایران جلد  59

 3 رضا محمدی (1)بیوشیمی بالینی تئوری  60

 3 رضا محمدی (2تئوری ) بیوشیمی بالینی 61

 3 بیوشیمی بالینی دولین ترجمه دکتر رضا محمدی 62

 2 1ج بختیاری ساالر دیویدسون ترجمه - بیوشیمی بالینی هنری 63

 2 2ج بختیاری ساالر دیویدسون ترجمه -بیوشیمی بالینی هنری 64

 3 بیوشیمی عمومی تئوری /رضا محمدی 65

https://www.gisoom.com/book/11121183/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-1/
https://www.gisoom.com/book/11121183/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-1/


 2 پورعادلی بیوشیمی لیپینکات  66

 3 تشخیص و درمان بیماریهای پوست هبیف 67

 CMMD 2تظاهرات اصلی جراحی اورولوژی  68

 2 تغذیه درمانی در بیماری ها 69

 2 جلد اول 2019جراحی الرنس  70

 2 جلد چهارم 2019جراحی الرنس  71

 2 جلد دوم 2019جراحی الرنس  72

 2 جلد سوم 2019جراحی الرنس  73

 2 اصول ژنتیک پزشکی امریخالصه  74

 2 خالصه آناتومی گری برای دانشجویان 75

 3 1خالصه روانپزشکی کاپالن ج 76

 3 2خالصه روانپزشکی کاپالن ج 77

 3 3خالصه روانپزشکی کاپالن ج 78

 20 دکتر متقی نژاد 2019خالصه فارماکولوژی کاتزونگ و ترور  79

 2 ( بدیعیEKG) روش ساده خواندن  خواندن فوری الکتروکاردیوگرام 80

 4 داروشناسی کاربردی 81

 4 داروهای ژنریک ایران 82

 4 درسنامه ارتوپدی و شکستگیها/ اعلمی هرندی 83

 5 دکتر رضا محمدی / سلول -درسنامه بیوشیمی پزشکی: بیوشیمی مولکول  84

 4 1درسنامه علوم پایه ج 85

 4 2درسنامه علوم پایه ج 86

 2 درسنامه مراقبت های ویژه قلب و عروق 87

 4 درسنامه معاینه فیزیکی شرح حال باربارا بیتز/ دکتر شاهی 88

 4 دستنامه روانپزشکی بالینی کاپالن 89

 2 راهنمای بالینی و مصور تشریح بدن انسان گری 90

 4 راهنمای معاینات بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز/ دکتر صالحی 91

 2 2019زنان و زایمان بکمن  92

 2 1سلولی و مولکولی لودیش /ج زیست شناسی 93

 2 2زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش/ج 94

 3 ژنتیک پزشکی تامپسون 95

 3 ژنتیک پزشکی کانر 96

 2 1ج 2019ژنتیک مولکولی انسانی استراخان  97

 2 2ج 2019ژنتیک مولکولی انسانی استراخان  98

https://www.gisoom.com/book/11562875/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84/


 2  سیتوژنتیک پزشکی گاردنر 99

 2 نسخه نویسی اطفالصفر تا صد  100

 2 2020ضروریات خون شناسی هافبراند  101

 20 فارماکولوژی پایه و بالینی ترجمه دکتر مجید متقی نژاد و دکتر منیژه متولیان 102

 3 فرهنگ اصطالحات پزشکی 103

 4 فرهنگ پزشکی دورلند 104

 4 فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات و اصطالحات بیلیر 105

 2 فشرده آناتومی رادیولوژیک نتر 106

 5 لوی -فیزیولوژی پزشکی برن  107

 5 / قاسمی1ج 2021فیزیولوژی پزشکی گایتون  108

 5 / قاسمی 2ج 2021فیزیولوژی پزشکی گایتون  109

 5 فیزیولوژی عمومی /رستمی 110

 5 قارچ شناسی پزشکی شهال شاذری  111

 5 / دکتر رضا محمدی(بیوشیمی دیسیپلین )متابولیسمدرسنامه بیوشیمی پزشکی:  کتاب 112

 2 کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی محرری 113

 2 کالبد شناسی انسانی بالینی محرری 114

 2 کالبد شناسی تنه بالینی محرری 115

 2 کالبد شناسی سروگردن بالینی محرری 116

 2 اندام/چگینیکتاب جامع سواالت آناتومی  117

 2 کتاب جامع سواالت آناتومی تنه/ چگینی 118

 2 کتاب جامع سواالت آناتومی سروگردن/چگینی 119

 2 کتاب جامع سواالت نورو آناتومی/ چگینی 120

 2 جلد اول 2018کتاب مرجع هاریسون  121

 2 جلد چهارم 2018 کتاب مرجع هاریسون 122

 2 دومجلد  2018کتاب مرجع هاریسون 123

 2 جلد سوم 2018کتاب مرجع هاریسون 124

 2 کرم شناسی پزشکی ارفع 125

 5 کرم شناسی پزشکی مولر 126

 2 براون DNA کلونینگ ژن و آنالیز 127

 4 2019مبانی طب کودکان نلسون  128

 2 دیویدسون  -مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری  129

 2 باکتری 1ج  2019میکروب شناسی پزشکی جاوتز  130

 2 ویروس 2ج 2019میکروب شناسی پزشکی جاوتز  131



 2 میکروب شناسی مورای 132

 2 نسخه نویسی و اردر نویسی آسان برای پزشکان 133

 2 2019نورو آناتومی بالینی اسنل  134

 2 نوروآناتومی انسانی پایه و بالینی سینگ 135

 2 2018نورولوژی بالینی امینف  136

 5 هورمون شناسی دکتر رضا محمدی 137

 4 ویروس شناسی جانوری نوین 138
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