بسمه تعبلي
دانشكده پرستبري و مبمبئي دانشگبه علوم پزشكي و خدمبت بهداشتي درمبني تهران
كتبة هبي تبليف يب ترجمه شده اعضبء هيئت علمي گروه داخلي جراحي
سبل 09:1

رديف

نويسنده
مولف

مترجم

نام كتاب

دكتش اػذي ًَلبثي ،ثصبم پَس ،تجبسي،
جاللي ًيب ،راكشي همذهي ،ػلي اصغشپَس،

1

كبسٍل تبيلَس

2

ثشًٍش ػَداسث 2010

هؼصَهِ راكشي همذم ،فبطوِ جاللي ًيب

3

ػَصاى ع .اػولتشص

فشيجب ًصيشي صيجب

اصَل ٍ هْبستْبي پشػتبسي

هؼوبسيًَ ،سي كشهبًـبّيٍ ،سػي،

4

هحوذسضب صاسػي

5

آػيِ دسٍيؾ

6

فشيذٍى خيشي

---

1390

للت ٍ ػشٍق – خَى
پشػتبسي داخلي ،جشاحي

1390

استَپذي

جبهؼِ ًگش ػبلوي

اصَل ٍ هْبست ّبي پشػتبسي

هْذي ثضسگ ًظاد
---

اًذيـِ سفيغ

اًذيـِ سفيغ

فبطوِ هحذث اسدثيلي
---

نام انتشارات

فٌبٍسي اطالػبت دس پشػتبسي
كليبت ػَهيي دٍسُ اًتخبثبت ّيئت هذيشّْبي
ًظبم پشػتبسي ؿْشػتبًْب ٍ ؿَساي ػبلي ػبصهبى
ًظبم پشػتبسي

هبّتبة
1390
فشاگفت
1390
هْشساٍؽ
1390

دكتش هَْؽ صلصبلي
دكتشهحوذػلي چشاغي
دكتشهٌصَسع صاغشي تفشؿي
7

ّبيذُ ًكتِ داى
دكتش ًذا هْشداد
دكتش ػبدات ػيذثبلش هذاح
اػظن گيَسي

---

كليبت اػتبًذاسدّبي هشالجتي ٍ حشفِ اي

هْشساٍؽ

پشػتبسي

1390

بسمه تعبلي
دانشكده پرستبري و مبمبئي دانشگبه علوم پزشكي و خدمبت بهداشتي درمبني تهران
كتبة هبي تبليف يب ترجمه شده اعضبء هيئت علمي گروه داخلي جراحي
سبل 9:
نويسنده

رديف

نام كتاب

مولف

مترجم

.1

ثشًٍش ٍ ػَداسث

هشضيِ ؿجبى
ؿبداى پذسام ساصي

.2

دكتش ػليشضب ًيكجخت
دكتش ليلي ثشين ًظاد
دكتش ػَداثِ جَاليي

.3

ثشًٍش ٍ ػَداسث

.4
.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

هٌصَسُ ػلي اصغشپَس
طبّشُ ًجفي.

طبّشُ ًجفي
فبطوِ هحذث اسدثيلي
دكتش هَْؽ صلصبلي ،ػًَيب
آسصٍهبًيبًغ ،دكتشهٌصَسُ صاغشي
تفشؿي ،دكتش ًذا هْشداد،
دكتش هَْؽ صلصبلي ،ػًَيب
آسصٍهبًيبًغ ،دكتشهٌصَسُ صاغشي
تفشؿي،دكتش ًذا هْشداد
دكتش هحؼي اديت حبج ثبلشي،
دكتش ػشٍس پشٍيضي ،دكتش هَْؽ
صلصبلي
دكتش هَْؽ صلصبلي ،ػًَيب
آسصٍهبًيبًغ ،دكتشهٌصَسُ صاغشي
تفشؿي ،دكتش ًذا هْشداد،
ػيٌب ٍليئي،
دكتش ًيكجخت ًصش آثبدي هحوذ
فتحي
هحوذسضب صاسػي
فبطوِ هحذث اسدثيلي
احتشام حبجي ّبدي
هؼصَهِ ساهجذ
دكتش فشٍؽ سفيؼي
هحوذتمي ػبسثبى
ػَصاى ػي .اػولتضس

احوذػلي اػذي ًَلبثي
ؿيَا ػبدات ثصبم پَس
هيتشا رٍالفمبسي

پشػتبسي داخلي – جشاحي
تٌفغ

نام انتشارات

سال
انتشار

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1389

همذهِ ايي ثش پذيذاس ؿٌبػي

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1389

پشػتبسي داخلي ٍ جشاحي
چـن ٍ گَؽ
دػتٌبهِ ثشًٍش ٍ ػَداسث پشػتبسي
داخلي ٍجشاحي

جبهؼِ ًگش
ػبلوي
جبهؼِ ًگش
ػبلوي

ساٌّوبي ثبليٌي پشػتبسي
(جلذ ػَم)

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1389

ساٌّوبي ثبليٌي پشػتبسي كَدكبى

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1389

سٍؿْبي تحميك كيفي

ثـشي

1389

ساٌّوبي ثبليٌي پشػتبسي
(جلذ دٍم)

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1389

پبيؾ ّبي پيـشفتِ پشػتبسي

ػبلوي

1389

هؼبيٌِ ثبليٌي چـن ٍ گَؽ

هبّتبة

1389

حوبيت اجتوبػي

اًتـبسات خؼشٍي

1389

ٌّذثَن پشػتبسي داخلي ،ثشًٍش -
ػَداسث2010 /

اًذيـِ سفيغ

1389
1389

1389

بسمه تعبلي
دانشكده پرستبري و مبمبيي دانشگبه علوم پزشكي و خدمبت بهداشتي درمبني تهران
كتبة هبي تبليف يب ترجمه شده اعضبء هيبت علمي گروه داخلي جراحي
سبل 99
رديف

نويسنده
مولف

ػلي اصغشپَس

1

2

3

4
5
6

7

مترجم

دكتش هَْؽ صلصبلي،
ػًَيب آسصٍهبًيبًغ،
دكتشهٌصَسُ صاغشي
تفشؿي ،دكتش ًذا هْشداد
فبطوِ هحذث اسدثيلي،
هحوذسضب صاسػي
هلَن صذيمي
هحوذسضب صاسػي،
هحذث اسدثيلي ،صّشاػبدات
هٌظشي ،هلَن صذيمي
ػَػي پٌجَيٌي ،ػٌيب
ٍليئي ،دكتش ًيكجخت
دكتش ليلي ثشين ًظاد ،دكتش
فشيجب طبلمبًي ،دكتش صّشُ
پبسػب يكتب
ؿيَا ثصبم پَس ،احوذػلي
اػذي ًَلبثي ،هيتشا
رٍالفمبسي

نام كتاب

نام انتشارات

ساٌّوبي ثبليٌي پشػتبسي  ،جلذ اٍل ،ػيؼتن
گَاسؽ

ًـش جبهؼِ ًگش  -ػبلوي

سال
انتشار
1388

ساٌّوبي ثبليٌي پشػتبسي
(جلذ اٍل)

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1388

تغزيِ دس ػالهت ٍ ثيوبسيْبي گَاسؿي

هبّتبة

1388

ثشسػي اختالالت دػتگبُ گَاسؿي اصَل
تغزيِ ٍ هشاليتْبي پشػتبسي

هبّتبة

1388

كبسثشد تفكش اًتمبدي دس فشآيٌذ پشػتبسي

1388

سٍيكشدّبي ًَيي تذسيغ

1388

هشالجت ّبي پشػتتبسي ٍيتظُ ٍ icu ٍccu
ديبليض

جبهؼِ ًگش
ػبلوي

1388

بسمه تعبلي
دانشكده پرستبري و مبمبئي دانشگبه علوم پزشكي و خدمبت بهداشتي درمبني تهران
كتبة هبي تبليف يب ترجمه شده اعضبء هيئت علمي گروه داخلي جراحي
سبل 98
نويسنده

رديف
مولف

دكتش صّشُ پبسػب يكتب
احوذ ػلي اػذي ًَلبثي
ؿيَا ػبدات ثصبم پَس
فشيجب تجبسي،فبطوي جاللي ًيب
هؼصَهِ راكشي همذم
هٌصَسُ ػلي اصغشپَس
اؿشف الولَن هؼوبسي
ػَػي ًَسي كشهبًـبّي ،
ؿكَُ سٍػي،

.3

.4

.7

.8

سٍيكشدّبي ًَيي پشػتبسي

ثـشي

1387

ثيوبسيْب ٍ اختالالت غذد اًذٍكشيٌي –
هتبثَليكي  ،فشآيٌذ هشالجت پشػتبسي

هبّتبة

1387

اصَل ًظشيِ پشداصي دس پشػتبسي

داًـگبُ ػلَم پضؿكي
ايشاى

1387
چبح دٍم

تذٍيي ثشًبهِ آهَصؿي ثِ ثيوبس ثش اػبع
الگَي اٍسم

خؼشٍي

1387

هشالجت اص ديذگبُ ٍاتؼَى

آييي ا ًحوي (لن)

1387

طيال ػبثذ ػؼيذي،دكتش صّشُ پبسػب
يكتب،هٌصَسُ اؿملي فشاّبًي
صّشا تزكشي

دسد ،الكتشٍليت ،ؿَن ،ػشطبى ٍ هشالجت
ّبي پبيبى ػوش

ػبلوي – جبهؼِ ًگشي

1387

فشيجب تجبسي

پشػتبسي ثيوبسيْبي ّبي ػبلوٌذاى ٍ
تَاًجخـي

ثـشي

1387

هؼصَهِ ساهجذ
هحوذتمي ػبسثبى
دكتش فشٍؽ سفيؼي
هحوذاػوبػيل حبجي
ًظاد،دكتش فشٍؽ سفيؼي
ػضت جؼفشجالل

.9

دسػٌبهِ پشػتبسي داخلي – جشاحي ،ػشطبى

ػبلوي

1387

اصَل ٍ هْبستْبي پشػتبسي  ،سٍؿْبي كبس

دكتش فشٍؽ سفيؼي

ثشًٍش ٍ ػَداسث

انتشار

اًذيـِ سفيغ

فبطوِ هحذث اسدثيلي
هحوذسضب صاسػي
هلَن صذيمي

.5
.6

مترجم
دكتش صّشُ پبسػب يكتب

.1
.2

نام كتاب

نام انتشارات

سال

1387

دكتش هَْؽ صلصبلي
دكتش فشّبد سهضبًي ثذس
حؼيي هذًي ،فشيجب ؿشفي
دكتش ؿْشيبس احوذي،

ّوشاُ ثبليٌي پشػتبسي داخلي ٍ جشاحي

ٍيؼتب

1387

.11

ثشًٍش ٍ ػَداسث 2008

دكتش حويذ پيشٍي،هْشي ثضسگ ًظاد

ايذص – ايوٌي – آلشطي – ثبفت ّوجٌذ

هبّتبة

1387

.12

---

هْشي ثضسگ ًظاد

هفبّين پشػتبسي

هبّتبة

1387

.10

بسمه تعبلي
دانشكده پرستبري و مبمبيي دانشگبه علوم پزشكي و خدمبت بهداشتي درمبني تهران
كتبة هبي تبليف يب ترجمه شده اعضبء هيبت علمي گروه داخلي جراحي
سبل 98و 98
رديف

نويسنده
مولف

طالِ هحوذػليْب ،هٌْبص
ػيذالـْذايي ،آليغ خبچيبى

1
2
3

مترجم

فبطوِ هحذث اسدثيلي،
فشيذُ جضء كجيشي ،صّشا
الؼبدات هٌظشي
سضب جليلي هشاغٍِ .يشاػتبس:
آليغ خبچيبى

4

--------

5

ثشًٍش ٍ ػَداث

نام كتاب

نام انتشارات

دػتَسالؼول ّبي ثبليٌي پشػتبسي

سال
انتشار
1385

----هفبّين حمَلي دس حشفِ پشػتبسي
اصطالحبت سايج دس استَپذي
دكتش فشٍؽ سفيؼيٍ .يشاػتبس :دكتش
ػيذُ فبطوِ اػكَئي
ػلي اصغشپَس ،طبّشُ ًجفي.
ٍيشايؾ :صذيمِ ػبلوي

1386
-----

11386

اصَل ًظشيِ پشداصي دس پشػتبسي

-----

1386

چـن ٍ گَؽ ثشًٍش ٍ ػَداث

-----

1386

