
 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  مامائي رشتهکتب منتشر شده                                      
 

 

سال 

 انتشار
  نام مولف نام مترجم انتشارات نام کتاب

(درسنامه مامایی مایلز )جلد دوم 3131  انتشارات بشری 
 فاطمه واثق رحیم پرور و

 همکاران
 3 دایان فریزر

3131 
درآمدی بر پارادایم ها و ابزارهای 

 سنجش کیفیت زندگی جنسی
 ---- مشق شب

و  دکتر راضیه معصومی
 همکاران

2 

3131 

معنویت در مامایی: روح و روان 
موضوعات قابل تامل در مراقبت 

 مامایی
 مشق شب

مریم نعمت اهلل زاده، 
، دکتر راضیه معصومی
 دکتر مینور لمیعیان

 1 

3132 
بهداشت تغذیه مادر و کودک و 

 تنظیم خانواده
 ---- رویان پژوه

زهره ، ماندانا میرمحمدعلی ئی
موحد مومنی  

4 

(مایلز )جلد اولدرسنامه مامایی  3132  انتشارات بشری 
 فاطمه واثق رحیم پرور و

 همکاران

 دایان فریزر

 
5 

 ---- --- ختالالت خواب و بارداریا 3132
 دکتر بهبودی

 
6 

 --- --- رفتارهای باروری برنامه ریزی شده 3132
 دکتر بهبودی

 
7 

3132 
رفتارهای دلبستگی پدر و مادر به 

 جنین
--- --- 

 دکتر بهبودی

 
8 

ناتال مراقبتهای پره 3132  --- آوای قلم 
 پگاه شیران نوجی

 
3 

 --- -- فرهنگ دارویی خانواده 3132
 مژگان هاشم زاده

 
31 

 نشر دانشگاهی دیکشنری مامائی جای پیز 3132
ذاکری حمیدی مریم، 

 خاکبازان زهره

 

 33 پاندا یوان

 --- انتشارات بشری زایمان و بهداشت زنان 3133

فاطمه واثق رحیم پرور 
 وهمکاران

 

32 

زنان های بیماری درسنامه 3133 فرهیخته علوی   --- 
رحیمی کیان فاطمه  

 
31 

طبیعی بارداری درسنامه 3133 فرهیخته علوی   --- 
رحیمی کیان فاطمه  

 
34 



 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  مامائي رشتهکتب منتشر شده                                      
 

 

سال 

 انتشار
  نام مولف نام مترجم انتشارات نام کتاب

 35 مریم دامغانیان، زینب علیمرادی --- گلبان راهنمای پایش سالمت جنین 3133

3133 
)بسته  زایمان عادی وغیرعادی
 آموزشی بایوپک

پژوهانتشارات رویان   36 مریم مدرس --- 

3133 

بارداری و  : ایرانبانک سئواالت 
 های زنان بیماریزایمان و 

 

 37 مریم دامغانیان، زینب علیمرادی --- به اندیشان

 38 مریم دامغانیان، زینب علیمرادی --- گلبان راهنمای پایش سالمت جنین 3133

 جامعه نگر دیکشنری مامائی بیلیر 3131
مریم خاکبازان ، زهره 

 ذاکری حمیدی
 33 تایران دنیس

 بهداشت مادر و کودک 3131
پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاد 

 دانشگاهی
--- 

لیال رئیسی، فاطمه رئیسیان، 
 راضیه معصومی

21 

 تیمورزاده فرهنگ مصور مامایی 3131

دکتر مینور لمیعیان، 
نرگس علیان مقدم، 

و  راضیه معصومی
 همکاران

نیکال وی وینسون، سار مک 
 دونالد

23 

(2بارداری وزایمان ) 3131  --- سیاوش 
 مریم مدرس

 
22 

3188 
سریع تصمیم گیری در وش های ر

 بیماری های زنان
 --- آوای قلم

 خاکبازان ،رپاک گوه مینو
بابائی منفردزهرا  ،زهره  

 

21 

 فرهنگ جامع سالمت 3188
پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاد 

 دانشگاهی
وگروه مولفین راضیه معصومی ---  24 

 اندیشه رفیع مامایی وارنی، جلد اول 3188
 فاطمه واثق رحیم پرور و

 همکاران
----- 25 

رفیعاندیشه  مامایی وارنی، جلد دوم 3187  
فاطمه واثق رحیم پرور و 

 همکاران
----- 26 

  به اندیشان کتاب جامع بارداری و زایمان 3188
 مریم دامغانیان، زینب علیمرادی

 
27 

https://www.gisoom.com/book/1886076/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-IQB-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1376-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-1387-PhD-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3/
https://www.gisoom.com/book/1886076/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-IQB-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1376-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-1387-PhD-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3/
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/500-7676249-3028499?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact


 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  مامائي رشتهکتب منتشر شده                                      
 

 

سال 

 انتشار
  نام مولف نام مترجم انتشارات نام کتاب

 فرایند آموزش در علوم پزشکی 3184
دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

--- 

 سید منصور ،خاکبازانزهره 
و زینالو . علی اکبر رضوی

 همکاران

28 

(2وزایمان )بارداری  3181  --- نشر پرستار 
 مریم مدرس

 
23 

بهداشت مادران ونوزادان اسالم و 3181  --- تیمورزاده 

 فاطمه واثق رحیم پرور و
 همکاران

 

11 

3181 
اعتیاد، سیگار و اثرات آن برروی 

 جنین و مادر
 --- نشر پرستار

 مریم مدرس

 
13 

3182 
 از برتری نکات آزمایی خود و مرور

مامایی و پرستاری فنون و اصول  
رحیمی کیان فاطمه -- خانیران  12 

3182 
 های بخش در بالینی های مهارت

نوزادان و( 3) لیبر, مامایی  
رحیمی کیان فاطمه --- نشر پرستاران  11 

 --- امیر کبیر جنین شناسی 3183
 فاطمه واثق رحیم پرور و

 همکاران
14 

3181 
پرسش و پاسخ های اساسی در 

 مامایی
 --- انتشارات بشری

 رحیم پرور و فاطمه واثق
 همکاران

 

15 

3181 
3186 

مقررات مامایی تاریخ اخالق و  --- انتشارات بشری 
فاطمه واثق رحیم پرور 

 وهمکاران
16 

 هورمون شناسی زنان 3173
انتشارات دانشگاه 
 علوم پزشکی اهواز

 17 اسپیروف مریم مدرس

3178 

دو فصل از کتاب یائسگی و 
 درمانهای آن

 

هاشم زادهمژگان  انتشارات بشری  ---- 18 

 بشری لیدر، درسنامه مامایی 3178

تقی زیبا بحیرائی، اعظم 
خاکبازان ، زهره زاده ، 

خسرویشهال   

 

 13 لیدر لیور

 


