
 

 تازه های کتب منتشر شده در حوزه رشته پرستاری

 سال نشر ناشر مترجم نویسنده عنوان

امیجی, الهه  نیما پورغالم دکتر سریه پور تقی, مغز و اعصاب -تنفس -قلب و عروق 2جلد سالمت بزرگساالن 

 اکبری, زهرا امراله مجدآبادی کهنه, شیوا حجتی

 
 1397 علمی سنا

امیجی, الهه  نیما پورغالم دکتر سریه پور تقی, گوارش و ارتوپدی 1سالمت بزرگساالن جلد 

 کهنه, شیوا حجتیاکبری, زهرا امراله مجدآبادی 

 
 1397 علمی سنا

 و همکاران نیما پورغالم امیجی جلد سوم 2018مبانی پرستاری کوزیر 
 

 1397 علمی سنا

 محمد ایمانی پور، زیر نظر نیما پور غالم امیجی صفر تا صد روان پرستاری
 

 1397 علمی سنا

 تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری 

 )براساس کتاب دودک(

علی  -مریم نمادی وثوقی -مریم زارع -تذکریزهرا 

 طریقت اسفنجابی

 
 1397 جامعه نگر

جراحی با تاکید بر نکات -چکیده طالیی پرستاری داخلی

 کنکوری

 لیلی یکه فالح،حمیده عظیمی
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 و همکاران نیما پورغالم امیجی جلد اول 2018مبانی پرستاری کوزیر 
 

 1397 علمی سنا

 حمیدرضا صادقی گندمانی تحقیق در علوم پزشکیکتاب جامع روش 
 

 1397 علمی سنا

 نیما پورغالم صفر تا صد پرستاری داخلی جراحی
 

 1397 علمی سنا



 بری آخوندزاده... ] و دیگران[؛  آدری برمان، شرلی نیدر، گرالین فراندسن مفاهیم، فرآیندها و تمرینات() 2018اصول پرستاری کوزیر 

 نصرآبادی[نیکبخت]با مقدمه علیرضا 

 1397 انتشارات حیدری

 1397 انتشارات حیدری سیدعمادالدین سادات، فاطمه نوغانی اچ چیورال هینکل، کریجانیس بیماریهای عضالنی اسکلتی )ارتوپدی(

 1397 انتشارات حیدری نوغانی فاطمه شجاعی،مهسا  اچ چیورال هینکل، کریجانیس بیماریهای عفونی، اورژانس و بالیا

محمود بدیعی، مرجان سیدمظهری، فاطمه  اچ. چیوال. هینکل، کریجنیس جراحی -پرستاری داخلی 2018درسنامه برونر و سودارث 

 نژادبهرام

تحفه: نشر و تبلیغ 

 بشری
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 1397 اندیشه رفیع پورایمانیمعصومه  ای. الفام. استیسی، مرییندادی یوردن، ]کتلین های ویژه تالن: قلب و عروقپرستاری مراقبت

 1397 اندیشه رفیع مقدم، مهسا پورشعبانمعصومه ذاکری اچ. چیور[ال هینکل، ] کریجانیک قلب و عروق

محبوبه شالی، فهیمه داوودآبادی، سیما  [ای. الفام. استیسی، مریلیندادایان اردن، کتلین 2018مراقبتهای ویژه پرستاری تالن 

 مقدمویراستار علمی معصومه ذاکری زاهدی؛

 1397 انتشارات حیدری

 1397 اندیشه رفیع میرهومن شهسواری، زهرا زارع، سحر ماله اچ. چیور[ال هینکل، ] کریجانیک ایمونولوژی، ایدز، آلرژی و روماتولوژی

 1397 اندیشه رفیع میرزهرا زارع، سحر مالههومن شهسواری،  اچ. چیور[ال هینکل، ] کریجانیک های پرستاری در اتاق عملمراقبت

 1397 اندیشه رفیع نیریناهید دهقان اچ. چیور[ال. هینکل، ]کریجانیک گوارش

 فاطمه نوغانی،جمیله محتشمی،سهیل رحیمی شناسی فردی و اجتماعیدرسنامه روان
 

 1397 انتشارات حیدری

 و دیگران[فاطمه نوغانی ... ]  داروشناسیمبانی کاربردی روان
 

 1397 انتشارات حیدری



رسانی پزشکی منطبق بر سرفصل شورای های اطالعسیستم

 .2ریزی.../ویراستعالی برنامه

 آسیه درویش
 

 1397 آناطب

سالمت بزرگساالن: قابل استفاده برای پرستاران بالین و 

 2و1دانشجویان

 سریه پورتقی ... ]و دیگران[
 

 1397 انتشارات علمی سنا

آنچه والدین باید درباره تربیت جنسی کودکان بدانند : به 

 سوال رایج درباره تربیت جنسی کودکان 101همراه پاسخ به 

 راضیه معصومی، سمیه سلیمانی
 

 1397 مشق شب

کشت؛ تحت نظارت علمی ندا ثنایی، سحر خوش خالصه جامع دروس پرستاری

 مقدم.معصومه ذاکری

 
 1397 اندیشه رفیع

 1397 گلبان بهرام قاضی جهانی بهرام قاضی جهانی آزمون محور مامایی )زبان انگلیسی( گلبان درسنامه

 بهرام قاضی جهانی درسنامه آزمون محور مامایی )بهداشت( گلبان
 

 1397 گلبان

 مازیار دوگوهر نکته داخلی جراحی 3000
 

 1397 انتشارات صالحیان

 طادیمحمد  واژه مطلقا ضروری رشته پرستاری ۵0۴
 

 1397 ادیبان روز

 هادی طغیانی 97-9۶های کشوری ارشد مجموعه پرستاری سنا سال آزمون
 

 1397 انتشارات علمی سنا

آشنایی با مفهوم سالمت معنوی و روشهای اجرای مشاوره و 

مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم : راهنمای دانشجویان 

 و کارکنان نظام سالمت

 اسدزندیمینو 
 

انتشارات رسانه 

 تخصصی
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 فریدون عابدینی، احسانه نجاری ها با رویکرد ارتقاء سالمتآموزش بیمار و جامعه در سوختگی
 

فرهنگ پژوهان 

 دانش
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 نسیم رسولی آموزش پرستاری در ایران و جهان
 

دانشگاه آزاد اسالمی، 

 واحد قم
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 الهام هدایتی، مریم حضرتی  معنوی در پرستاریهای آموزش معنویت و مراقبت
 

 1397 انتشارات خسروی

انتشارات پرستاران  سمیرا باقری هوکانس هوکسام. بلک ،جینجویس اتاق عمل

 جوان
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آموزشی گروه  پرند پورقانع، رویا حامدی، فائزه کبرایی. لفرتی، چارلز هندریالیستر فارلی، اال مک اثرات فیزیولوژیک سالمندی

مدرس: سنجش و 

 دانش
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پذیری و اخالق اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسولیت

 کاری پرستاران

 لیال نوری، یوسف دهقانی
 

انتشارات پرستاران 

 جوان
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انتشارات پرستاران  فرانک کورانیان هوکانس هوکسام. بلک ،جینجویس اختالالت تنفس

 جوان
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 طاهره برزویی، مهناز موقر اخالق در پرستاری
 

 1397 نگرجامعه

ارتقاء نقش پرستاری سالمت جامعه در پوشش همگانی سالمت 

های غیرواگیر و : به انضمام نقش پرستاران در کنترل بیماری

 سازمان بهداشت جهانی[سالمت روان/]

نژاد،علی دادگری،ملیحه یزدیاحمد نجاتیان مریم حضرتی

 جاغرقطالبی

 1397 بالغ دانش

و دیالیز: مطابق  ICUـ  CCUاصول مراقبتهای ویژه در 

 جدیدترین سرفصل تعین شده واحد درس

 مفرد، حسین شیریمالحت نیکروان
 

 1397 انتشارات حیدری



 فراز،مهناز خداییمنصوره احمدی های بالینی/تالیف مریم مقیمیاناصول مهارت
 

دانشگاه آزاد 

اسالمی،واحد نجف 

 آباد
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 تبارچی، سیدمحمدرضا نیکمهناز آنتیک اصول و مفاهیم مراقبت و درمان بیماران سوختگی
 

 1397 شهد علم

های جراحی اتاق عمل: شامل نکات الگوریتم جامع تکنولوژی

 کلیدی به صورت نمودار برگرفته از کتاب بری و کهن

 جمشید اسالمی
 

 1397 نگرجامعه

 1397 انتشارات حیدری سیدعلى مجیدى، آرزو منفرد اچ چیورال هینکل، کریجانیس روماتولوژىایمنی، ایدز، آلرژى و 

 ستاره خسروانی درمانی: برای پرستاران و بیمارانایمنی در شیمی
 

 1397 تواناگستر

 ادآبزمانلنگرودی، فاطمه علیپورقلبشیما ساکت بهداشت جامعه
 

 1397 فرهیختگان دانشگاه

 شکوه ورعی 2بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران ,ویراست
 

 1397 اندیشه رفیع

 مرضیه پازکیان، فریبا برهانی های ویژهبانک سواالت فصل به فصل داخلی جراحی و مراقبت
 

 1397 انتشارات حیدری

های ویژه: بانک سواالت پرستاری داخلی جراحی و مراقبت

های تحلیلی ویژه آزمونهای تشریحی و همراه با پاسخ

 کارشناسی ارشد، استخدامی و اعزام به خارج از کشور

 بیرامنوده، ندا ثنایی، زهره صمدیفرشید االزمنی
 

 1397 راز نهان

بانک سواالت پرستاری داخلی جراحی با رویکرد تفکر انتقادی: 

 ۵به انضمام سواالت کنکور کارشناسی ارشد داخلی جراحی 

 سال اخیر

 کاظمیسحر 
 

 1397 آناطب

 1397 کنکاش شاهیمزرعهعلیرضا ربیعی ناتالی هالبری، پل نیوکام پرستاری اورژانس در یک نگاه



پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیک : مرجع اصلی 

 کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد

 1397 نگرجامعه مهناز شوقی، مطهره خردمند، مهناز سنجری ای. پریشانون

 1397 نشر و تبلیغ بشری دانانیره رئیس اچ. چیورال. هینلک، کریجانیک های پوست و سوختگیپرستاری بیماری

 1397 نشر و تبلیغ بشری معصومه نیشابوری اچ. چیورجانیس ال هینکل، کری های مغز و اعصابپرستاری بیماری

 1397 انتشارات حیدری سعیده عسکریان، هایده رضایى، ندا نایبی چیوراچ ال هینکل، کریجانیس بیماریهای چشم و گوش

 1397 انتشارات حیدری پور، زینب علیزادهپگاه مطورى اچ چیورال هینکل، کریجانیس بیماریهای خون

 سیدعمادالدین سادات، فاطمه نوغانی بیماریهای عضالنی اسکلتی )ارتوپدی(
 

 1397 انتشارات حیدری

 1397 انتشارات حیدری نوغانی ھسا شجاعی، فاطمھم اچ چیورال هینکل، کریجانیس عفونی، اورژانس و بالیابیماریهای 

مسعود،پروین هاله جعفری،محمد پرورش اچ چیورال هینکل، کریجانیس های قلب و عروقبیماری

 محمودی

 1397 انتشارات حیدری

 1397 نشر و تبلیغ بشری غریبوندمریم رحیمی ای پریشانون های قلبی در زنان بارداربیماری

 1397 نشر و تبلیغ بشری درباسری، نازیال وثوقیقاسم ابوطالبی اچ چیورال هینکل، کریجانیس بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

های کودکان کودک بیمار همراه با نمونه سواالت از بیماری

 به صورت تست و پاسخنامه 139۶تا  1380سال 

 میترا ذوالفقاری،سونیا آرزومانیانس،محمود بدیعی
 

 1397 نشر و تبلیغ بشری

 فاطمه عبدی (1بیوشیمی پرستاری )
 

اندیشه فاضل: نشر 

 بیشه
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 راضیه شیرزادگان. پرستار آنکولوژی )راهنمای بالینی دانشجویان پرستاری(
 

 1397 کتاب ونوس

خودآموز ) راهنمای  ای:ثبت حرفه -ای پرستار حرفه

 نویسی در پرستاری(گزارش

 گلستاننسرین جعفری
 

انتشارات پرستاران 

 جوان
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ارشد و دکترای های کنکور کارشناسیپرستاری : مجموعه تست

 97-98تا  88-89پزشک وزارت بهداشت از سال  پزشک و غیر

 قابل استفاده برای داوطلبان.

 گروه مولفین
 

 1397 کتابخانه فرهنگ

 

 

 

  



 

 ماماییتازه های کتب منتشر شده در حوزه رشته 

 سال نشر ناشر مترجم نویسنده عنوان
ORDER حجت اله اکبرزاده پاشا زنان زایمان و مامایی 

 
 1397 گلبان

 صدیقه پاک سرشت اپیزیوتومی و مراقبتهای آن
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 1397 گلبان بهرام قاضی جهانی نلسون 201۵نوزادان نلسون 

 1397 جامعه نگر دکترشایسته جهانفر-شهناز ترک زهرانی جانش کومارگوپتا-خالد سعیدخان-گری مابزر موارد بالینی بیماریهای زنان به روش حل مساله

 نسرین خاکی -یداهلل جنتی ماماییروان پزشکی در 
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لیال امیری فراهانی،حسن بسکابادی، اشرف محمد  راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکان و پیراپزشکان

 زاده، زیبا تقی زاده
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 میترا صفری،دکتر بهروز یزدان پناه بیماری های زنان و روش های تشخیصی آن
  

1397 

 آسیه موحد پور -زهرا تذکری  کار دراتاق عمل وزایمان اصول وفنون مامایی وروش
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 اساتید دانشگاهی و رتبه های برتر بسته آمادگی ارشد مامایی
 

 1397 گلبان

کانینگهام، لوونو، بلوم، داش، هافمن، کیسی،  1جلد  2018بارداری و زایمان ویلیامز 

 اسپونگ

 مهرناز ولدان ، الهام فخارزادۀ نائینی،  مینا

 فتحی کازرونی

 1397 کتاب ارجمند



 شومیز -2018بارداری و زایمان ویلیامز جلد اول 
 

 1397 گلبان بهرام قاضی جهانی، روشنک قطبی

 1397 گلبان بهرام قاضی جهانی گاری کانینگهام شومیز - 2018بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم

 بهرام قاضی جهانی گنج آزمون مامایی
 

 1397 گلبان

 زهرا تذکری اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
 

 1397 سالمی -جامعه نگر

 مژده بنائی، مریم بهشتی نسب بهداشت جنسی و باروری )بارداری و پس از زایمان (
 

 1397 آرتین طب

 منیره ملکی .. 9۶-97های کشوری ارشد مجموعه مامایی سنا سال آزمون
 

 1397 علمی سنا

 نازی کریمی آمار تولد طبیعی : ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی
 

دانشگاه آزاد 

اسالمی،واحد خوراسگان، 

 معاونت پژوهشی
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 مروارید ایرانی، شیما احمدزاده اصطالحات رایج و کاربردی در مامایی
 

 1397 انتشارات پرستاران جوان

مهدیس نافع،نسیم خادمی،هرمز  های زنانو بیماریاصطالحات و اختصارات ضروری در مامایی 

 حدادالریجانی،فاطمه ناهیدی

 
 1397 اندیشه رفیع

ی های نخستین دورهالصحه قابلگی جدید )آموزهاصول حفظ

 مامایی نوین در ایران(

 1397 کتاب صارم السلطنهمهذب اتیلد درمپس

 لیال وزیری 2اصول مامایی: بر اساس سرفصل دروس بارداری و زایمان
 

دانشگاه آزاد اسالمی، 

سازمان چاپ و انتشارات؛ 

دانشگاه آزاد مهاباد: 

 اسالمی، واحد مهاباد
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جهانی، روشنک قطبی، با همکاری بهرام قاضی بارداری و زایمان: آموزش و آزمون

 شهرزاد انصاری

 
 1397 نشرگلبان

 آبادیمونا جلیل داخلی و جراحی در مامایی
 

 1397 آفتاب گیتی

بندی : به همراه سواالت طبقهدرسنامه جامع دکتری مامایی

تا  138۶شده آزمون دکتری بهداشت باروری و مامایی)از سال 

 کنون(

 مروارید ایرانی، الهه منصوری
 

 1397 پرستاران جوان

 جاویدمومنیفر، فاطره نعیمه شریعتی درسنامه روانپزشکی در مامایی و اختالالت جنسی
 

 1397 گروه تالیفی دکتر خلیلی

راهنمای مطالعه کتاب آزمون فینال مامایی شامل بیش از 

 ای )برگرفته از آخرین ویراستهای ...تست چهارگزینه 3000

 منصور اقصیجهانی؛ با نظارت ملکبهرام قاضی
 

 1397 جهانیگلبان نشر: قاضی

 القائم، مسعود کثیری، فاطمه علیاناصغر منتظر اسالمیطب زنان و زایمان از دیدگاه پزشکان 
 

 1397 طب سنتی ایران

 -فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات زنان و مامایی: انگلیسی

 فارسی

 الهام صادقی؛ زیر نظر مرضیه ابراهیمی
 

 1397 نور دانش

 منش...]و دیگران[مرضیه شایان های مامایی در بلوک زایمانکتاب جامع رویه
 

دانشگاه آزاد اسالمی، 

 آبادواحد نجف
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فصول منتخب مامایی مایلز ویژه کنکور ارشد مامایی: بر اساس 

شده برای آزمون مامایی امسال به همراه سواالت سرفصل اعالم

 دوره قبل و پاسخ آنها

 مروارید ایرانی
 

 1397 پرستاران جوان

کتاب مامایی  شده ازمباحث بهداشت ) همراه با فصول معرفی

فاطمه مایلز( ) مباحث مایلز: برگرفته از ترجمه دکتر سیده

 پرور(رحیمواثقی

 جهانی، روشنک قطبیبهرام قاضی
 

 1397 جهانینشر؛ قاضیگلبان



ای: هزار تست چهارگزینهآزمون مامایی: شامل بیش از دهگنج

 بارداری و زایمان، بیماریهای زنان ...

 منصور اقصیارت ملکجهانی؛ نظبهرام قاضی
 

 1397 نشرگلبان

گر...]و دیگران[.سرپرست تیم فرناز شیشه ... و دیگرانامهگنیانک ریاف.گ بارداری و زایمان ویلیامز

 زادهعلمی زیبا تقی

 1397 رومی

درسنامه جامع مامایی: کارشناسی به کارشناسی ارشد و آزمون 

تا  1379استخدامی کشوری حل و بحث با ذکر منابع از سال 

139۵ 

 زاده، علیرضا زادمهرزیبا تقی
 

 1397 اندیشه رفیع

محمد رحیمی مدیسه،زهرا ایازی، سجاد رحیمی  اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 مدیسه

 
 1397 جامعه نگر

 


