پدیدآور

عنوان روی جلد

نوع کتاب

سال
انتشار
1371

ناشر

نگرشی جامع به بیماری ایدز

گلناز فروغ عامری

تالیف

تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی

یداهلل نیکیان

ترجمه

1371

سالمت دهان

ملوک ترابی پاریزی ،علی اسکندری زاده ،پروانه مفتاحی ،مژگان خطیبی

ترجمه

1371

پیشگیری اولیه سوءمصرف مواد

نوذر نخعی ،علیرضا میراحمدی زاده

ترجمه

1371

تشریح موضعی اندام و مفاصل

محمدعلی امامی مبیدی

تالیف

1372

تصویربرداری تشخیصی در آسیب شناسی بیماری های

محمد احسان ،داوود علیجانی ،محمدجواد کوثر ،میثم تبرایی

ترجمه

1372

فانوس کرمان
مؤسسه
اطالعات ،ایران
چاپ
انتشارات مرکز
کرمان شناسی

کتاب درسی مصور مامائی

شیدوش دولتشاهی ،علی اکبر هفته خانگی

ترجمه

1373

کارمانیا

واکسن های همگانی

محمدحسین داعی پاریزی

تالیف

1373

امید به زندگی

منصور مؤذن زاده

تالیف

1376

انتشارات هنگامه
انتشارات
خواجوی کرمانی

اصول طراحی پرسشنامه

علی اکبر حق دوست ،سرور اسیوند

تالیف

1376

انتشارات عظیمی

معاینه بالینی مغز و اعصاب

اکبر حمزه ای مقدم ،رستم سیف الدینی

تالیف

1377

انتشارات فربد

کاملترین مجموعه تست اورلوژی  -ارتوپدی

محمد نخعی

گردآوری

1378

انتشارات فربد

پیشگیری اولیه سوءمصرف مواد

علیرضا میراحمدی زاده ،نوذر نخعی ،عبدالرسول همتی

ترجمه

1378

نگارش

مبانی ایمن شناسی و تظاهرات بالینی

علیرضا فکری

تالیف

1379

انتشارات سرمدی

سکته مغزی

بهناز صدیقی

تالیف

1379

انتشارات ماهتاب

کتاب قلب

افسانه فرود ،فریده نیک نفس ،یوسف صفاری

ترجمه

1380

نگین سبز

نشر بشری
دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
خدمات فرهنگی
کرمان

انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب

پوکی استخوان

محمدرضا شکیبی

تالیف

1380

اصول و مفاهیم روان شناسی و علوم رفتاری

غالمرضا ابراهیمی نژاد

تالیف

1380

درسنامه جامع پوست ایران
روش های نوین درمان نازایی

فائزه احمدی ،علی اصیلیان ،حبیب انصاریان ،زهرا حالجی ،یحیی دولتی ،منوچهر
سدیفی ،محمد شهیدی ،پرویز طوسی ،علیرضا فکری ،حسین مرتضوی ،کاظم
مستوفی ،مهین ولیخانی ،رضا یعقوبی
عباس افالطونیان ،ویکتوریا حبیب زاده

تالیف

1380

تالیف

1380

مهمترین تداخالت دارویی

میثم تبرائی ،صبور میرزاجانی

تالیف

1381

افزایش فشارخون در حاملگی

بی بی شهناز عالی

تالیف

1381

بیوتکنوژی و DNAنوترکیب

محمدرضا شکیبایی

ترجمه

1381

درمان بیماریهای فشارخون

حمیدرضا نصری

تألیف

1381

تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان

محمدرضا زارعی

تالیف

1381

انتشارات ودیعت
انتشارات نفیس
کرمان
خدمات فرهنگی
کرمان

روانشناسی عشق و کیمیاگری

غالمرضا ابراهیمی نژاد

تالیف

1381

انتشارات ودیعت

مروری بر بیماری های زنان و مامایی

طاهره اشرف گنجویی ،نادره بهتاش ،فاطمه قائم مقامی ،زینب نظری

تالیف

1381

انتشارات فانوس

آمار استنباطی

عباس بهرام پور

تالیف

1381

راهنمای تکمیل گواهی فوت

نوذر نخعی

تألیف

1382

علل عفونت های بعد از زایمان

افسانه فرود ،افسر فرود

تالیف

1382

مهارتهای بالینی پرستاری


رضا میزرایی سیف آبادی ،مطهره پیله ورزاده ،مجتبی زینالی خالدی

تالیف

1382

نشر بشری
انتشارات شایان
نمودار
خدمات فرهنگی
کرمان
انتشارات
اطالعات

نیکو نشر
انتشارات
تیمورزاده
انتشارات فانوس
کرمان
نشر و تبلیغ
بشری

چکیده مراجع دندانپزشکی

آزاده باقری

ترجمه

1382

فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی

حمید نجفی پور ،منصور مؤذن زاده

تالیف

1382

شیر مادر

پدرام نیک نفس ،زهرا اسالمی نژاد

ترجمه

1382

طراحی و تحلیل پرسشنامه

نوذر نخعی

تالیف

1382

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

فوزیه رفعتی ،رضا میرزایی سیف آبادی ،نعمت شفیعی

تالیف

1382

خدمات فرهنگی
کرمان
انتشارات
دانشگاهی
فردوسی
انتشارات شایان
نمودار
موسسه کرمان
تکثیر
خدمات فرهنگی
کرمان

تکنیک های بخیه در جراحی دهان

محمد محمدی ،محمدرضا طالبی اردکانی ،مریم فرزاد ،سارا بیهقی ،مریم شریفی

تالیف

1382

طراحی پژوهش در عملیات تنظیم خانواده

نوذر نخعی ،رامین شفیعیان

ترجمه

1382

انتشارات نوید
انتشارات شایان
نمودار

روشهای اصلی آزمایشگاه انگل شناسی

مجید فصیحی هرندی ،احسان امینی

ترجمه

1382

مواد معدنی در تغذیه

محمدرضا محمودی

تالیف

1382

نیکونشر
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب

لقاح آزمایشگاهی

عباس افالطونیان ،ویکتوریا حبیب زاده

تالیف

1383

نگرشی بر شیمی آلی عملی

علیرضا فرومدی ،مریم یزدانیان

تالیف

1383

اصول فاماکوگنوزی و گیاه درمانی

فریبا شریفی فر ،صالحه صبوری ،مهدیه ضیایی مدبونی

ترجمه

1383

چکیده مراجع دندانپزشکی

جهانگیر حقانی ،آزاده باقری

ترجمه

1383

محلول های تزریقی

منصوره عزیززاده فروزی ،ناهید عاقبتی ،مریم سهرابی ،بتول تیرگری ،محمدحسن
صالحی
محمود نکوئی مقدم ،ملیکه بهشتی فر

تالیف

1383

انتشارات عروج
انتشارات
تیمورزاده
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب
سزمان انتشارات
جهاد دانشگاهی
انتشارات اندیشه
گستر

تالیف

1384

انتشارات فربد

برنامه ریزی در ارائه خدمات سالمت

داروها در بیماریهای زنان

ویدا مدرس نژاد

ترجمه

1384

انتشارات ودیعت

بیماری پوست اطفال

سعیده فرج زاده

تالیف

1384

نشر اختر

تشخیص بیماری های دهان

مریم السادات هاشمی پور

ترجمه

1384

ارزیابی بالینی بیماری های مغز و اعصاب

اکبر حمزه ای مقدم

تالیف

1384

نیکو نشر
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب

مروری بر تازه های سندرم تخمدان پلی کیستیک

ایراندخت مهری ماهانی

تالیف

1384

آمار زیستی استباطی

عباس بهرامپور

تالیف

1384

درسنامه جامع پوست ایران

فائزه احمدی ،علی اصیلیان ،حبیب انصارین ،زهرا حالجی ،یحیی دولتی ،منوچهر
سدیفی ،محمد شهیدی ،پرویز طوسی ،علیرضا فکری ،حسین مرتضوی ،کاظم
مستوفی ،مهین ولیخانی ،رضا یعقوبی

تالیف

1384

گروه درمانی برای معتادان

حسن ضیاءالدینی ،مهدی حسینی ،مصطفی نوکنی ،خاطره طوفانی

ترجمه

1384

روژان گرافیک
موسسه آموزش
عالی علمی-
کاربردی هالل
احمر
موسسه آموزش
عالی علمی-
کاربردی هالل
احمر
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب

برنامه ریزی در ارائه خدمات سالمت

محمود نکوئی مقدم ،ملیکه بهشتی فر

تالیف

1384

بیماری های پوست اطفال

سعیده فرج زاده

تالیف

1384

نشر سالمی
انتشارات اندیشه
آور

بیماری های مغز و اعصاب کودکان

اکبر حمزه ای مقدم

تالیف

1385

بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی در مدیریت اسالمی
و مدیریت ماکیاولیستی

مهدی ابراهیمی نژاد ،غالمرضا ابراهیمی نژاد

تالیف

1385

هیپرتانسیون

جالل آزمندیان ،پدرام احمدپور ،محمدرضا اردالن ،رزیتا ابوالقاسمی ،فرخ لقا احمدی،
رضا افشار ،منوچهر امینی ،سیدسیف اهلل موسوی بالدی

تالیف

1385

نشر اختر
موسسه فرهنگی
انتشاراتی
تیمورزاده -نشر
طبیب
انتشارات خدمات
فرهنگی کرمان

اصول طراحی پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکی

علی اکبر حق دوست

تالیف

1385

پلک

مرور ساختارها یافته و متاآنالیز

علی اکبر حق دوست

تالیف

1385

تحلیلی بر ژنتیک ملکولی پایه

محمدرضا شکیبایی

تالیف

1385

تهران لحظه
انتشارات نور
دانش

توجه به سالمت در فوریت ها

عباس عباس زاده ،زهرا جلیلی ،فریبا برهانی

ترجمه

1385

درمان بیماری های دهان

مریم السادات هاشمی پور

ترجمه

1385

نشر سالمی
انتشارات دانش
نگار

عفونتهای قارچی

سید امین آیت اللهی موسوی ،مهدی موسوی

ترجمه

1385

کولپوسکوپی عملی

طاهره اشرف گنجویی

تالیف

1385

مجموعه سؤاالت جامع

الله لقمانی

ترجمه

1386

راهنمای تدوین طرحهای پژوهش در آموزش

منظومه شمسی میمندی ،علی اکبر حقدوست ،آزاده فروزش

تالیف

1386

کنکاش
خدمات فرهنگی
کرمان
خدمات فرهنگی
کرمان
نشر ختن -نقش
طاووس

بیماریهای دهان
پوسیدگی دندانی زود هنگام دوران کودکی

محمدرضا زارعی ،مهناز صاحب جمعی ،آرش منصوریان ،جلیل مومن بیت اللهی،
زهرا تهیدست اکراد ،سعید بیات موحد ،احمد قائم مقامی ،شهین جعفری ،عباس
جوادزاده ،مینا سیدین آزاد
حمیدرضا پوراسالمی

تالیف

1386

تالیف

1386

روژان گرافیک

دیالیز

جالل آزمندیان

تالیف

1386

عضالت بدن انسان

مسعود عزت آبادی پور ،امیررضا کالنتری

تالیف

1386

نشر ایستا
شرکت تسنیم
گستر

اصول و مبانی مدیریت

سید حسین صابری

تالیف

1386

سینوزیت

کرامت مظفری نیا

تالیف

1386

ام .اس چیست

بهناز صدیقی

تالیف

1386

کمال دانش
دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
انتشارات و چاپ
دانشگاه علوم
پزشکی تهران

راهنمای بیماری های معده روده کبد و تغذیه کودکان

صدیقه امینی رنجبر

ترجمه

1386

انتشارات ودیعت

خدمات فرهنگی
کرمان

نکات کلیدی بیماری های دهان

محمدرضا زارعی ،گلی چمنی

ترجمه

1386

سها 1

سازمان های یادگیرنده

محمود نکویی مقدم ،ملیکه بهشتی فر

تالیف

1386

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث

منصوره عزیززاده فروزی ،بتول تیره گری

تالیف

1386

انتشارات ایستا
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب

سورفکتنت های شیمیایی و طبیعی

غالمرضا دهقان

تالیف

1386

انتشارات ودیعت

پیوند کلیه

جالل آزمندیان ،عباس اطمینان ،محسن آیتی ،پدرام احمدپور

تالیف

1387

طیف نگار

ایدز

شهال کاکویی ،بدری بقایی ،حامد ابراهیم نژاد

ترجمه

1387

نفش طاووس

کمک های اولیه و احیای قلبی  -ریوی

عباس حق دوست ،رضا میرزایی سیف آبادی

گردآوری

1387

اقتصاد سالمت

محمود نکوئی مقدم ،محمدرضا امیراسماعیلی ،محمدامین بهرامی

ترجمه

1387

راهنمای آموزشی بیماران دیابتی

احمد غالمحسینیان ،مریم دارابی امین ،ابراهیم عباسی

تالیف

1387

پرستاری در ارتوپدی

محمود کریمی مبارکه ،علی نعمتی

تالیف

1387

انتشارات پارسا
نشر و تبلیغ
بشری
انتشارات واژگان
خرد
انتشارات و چاپ
دانشگاه علوم
پزشکی تهران

راهنمای زوج نابارور

ویکتوریا حبیب زاده

تالیف

1387

کارور

پایش و ارزشیابی منابع انسانی بخش سالمت

محمدرضا امیراسماعیلی ،امید براتی ،محمودرضا محقق ،محسن زارع ،سیدحسن
امامی رضوی
مینو قهرمان

ترجمه

1387

ترجمه

1387

شناخت ،کنترل و درمان مشکالت

جواد فاریابی

تالیف

1387

انتشارات پارسا
انتشارات نور
دانش

نکات برتردر ارتوپدی ،شکستگی ها ،دررفتگی ها

محمود کریمی مبارکه

تالیف

1388

فانوس کرمان

راهنمای عملی مامایی و بیماری های زنان

فاطمه میرزایی ،مینو محمودی زرندی

ترجمه

1388

اسرار دست

علیرضا سعید

ترجمه

1388

فانوس کرمان
انتشارات روشن
کتاب

همه میتوانند نای را لوله گذاری کنند

نشر جامعه نگر

اصول فارماکو گنوزی و گیاه درمانی

فریبا شریفی فر

ترجمه

1389

بیوتکنولوژی ریز جلبک ها

حمید فروتن فر ،مجتبی شکیبایی ،محمدعلی فرامرزی

تالیف

1389

آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی

علی اکبر حقدوست ،سید محمد فرشته نژاد ،آرش بیات ،علی چهره ای

تالیف

1389

مالحظات دندانپزشکی در بیماری های سیستمیک

زهرا عطائی

ترجمه

1389

راهنمای تجویز و مصرف منطقی داروها

سیدمجتبی سهروردی

تالیف

1389

انتشارات
تیمورزاده
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب
مرکز انتشارات
دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
کرمان
دانشگاه علوم
پزشکی تهران

میکروب شناسی عمومی

شهال منصوری

ترجمه

1389

مرور ساختار یافته و متاآنالیز

علی اکبر حقدوست ،بهنام صادقی راد ،علیرضا انصاری مقدم ،فرید نجفی

تالیف

1390

دستنامه آموزش اولتراسوند

مهدی ترابی ،مریم پرنیان ،شهرزاد فخرایی

ترجمه

1390

بهداشت خانواده

صدیقه خدابنده شهرکی ،فریبرز درتاج ،محمد عباس نژاد

گردآوری

1390

پژواک علم آریا
انتشارات
تیمورزاده  -نشر
طبیب
مرکز انتشارات
دانشگاه آزاد
اسالمی کرمان
انتشارات شایان
نمودار

راهنمای تکمیل گواهی فوت

نوذر نخعی

تالیف

1390

افسردگی مزمن

سید مهدی حسینی فرد ،جهانگیر کاشفی ،علیرضا احمدیان

تالیف

1390

چکیده مراجع دندانپزشکی CDR

جهانگیر حقانی ،آزاده باقری

ترجمه

1390

فانوس کرمان
مرکز انتشارات
دانشگاه علوم
پزشکی کرمان و
آناطب
تهران -سازمان
مطالعه و تدوین

کتب علوم انسانی
مدل سازی توزیع مورد انتظار عفونت های جدید اچ آی
وی براساس گروه های مواجهه در ایران
دستنامه آموزش اولتراسوند

مریم نصیریان ،علی اکبر حقدوست ،اسحاق درتاج ،فرداد درودی ،محمدمهدی گویا،
عباس صداقت
مهدی ترابی ،مریم پرنیان ،شهرزاد فخرایی

مرور ساختار یافته و متاآنالیز

علی اکبر حقدوست ،بهنام صادقی راد ،فرید نجفی ،جالل پور العجل ،جالل پور العجل

تالیف

شاخص های اندازه گیری سالمت و بیماری
دردندانپزشکی
از ژن ها تا ژنوم ها

طبیه ملک محمدی ،ابوالقاسم حاجی زمانی

تالیف

1390

حمید فروتن فر ،مجتبی شکیبائی ،عالیه عامری ،طبیه محمدی خورسندی

ترجمه

1390

راه کمال

تربیت بدنی عمومی 2

نجمه عرب نژاد

تالیف

1390

چاپ مهدوی

تربیت بدنی عمومی 1

نجمه عرب نژاد

تالیف

1390

تداخالت دارویی

پیام خزائلی ،فاطمه عربپور داهویی

تالیف

1390

مامایی بالینی در یک نگاه

مهین شاهرخی ساردو ،زهرا کامیابی ،مینو قهرمان

تالیف

1390

مامایی بالینی در یک نگاه

مهین شاهرخی ساردو ،زهرا کامیابی ،مینو قهرمان

تالیف

1390

چاپ مهدوی
انتشارات
دارکوب
انتشارات سالمی
انتشارات سالمی
-

جانشین پروری خلق خزانه استعدادها

محمود نکوئی مقدم ،مسعود پور کیانی ،ملیکه بهشتی فر

تالیف

1391

راه تندرستی

سردرد و راههای مقابله با آن

ناصر زنگی آبادی ،مریم دماوندی

تالیف

1391

آخرین روشهای تشخیصی و درمانی واریکوسل

علی اصغر کتابچی

تالیف

1391

شناخت صفاتی از خدا جلد اول

محمدحسین خواجه بمی

تالیف

1391

دین در قرآن جلد یک

محمدحسین خواجه بمی

تالیف

1391

فانوس کرمان
انتشارات خدمات
فرهنگی کرمان
انتشارات خدمات
فرهنگی کرمان
خدمات فرهنگی
کرمان

CPRدربالغین

مهدی ترابی ،شهرزاد معین الدینی

ترجمه

1391

نشر نوروزی

مدیریت برنامه ها وپروژه های سالمت

محمدرضا امیراسماعیلی ،محمدامین بهرامی ،محمد رنجبر عزت آبادی

ترجمه

1392

چیذر کیاجور

تالیف

1390

ترجمه

1390

انتشارات آناطب

1390

فانوس کرمان
انتشارات
دارکوب

فانوس کرمان

درمان بیماری های فشارخون

حمیدرضا نصری

تالیف

1392

بیوگاز سوخت غیر فسیلی از طراحی تا اجراء

محمد احمدی نژاد ،ابوالفضل مقدم ،سیده المیرا یزدی روح االمینی

تالیف

1392

آثار معاصر
انتشارات گرا-
کرمان

مامایی و پاراکلنیک در یک نگاه

مهین شاهرخی ساردو ،فاطمه میرزایی ،مینو قهرمان

تالیف

1392

برنامه ریزی استراتک نیروی انسانی

ملیکه بهشتی فر

تالیف

1392

عترت
انتشارات
دارکوب

الکل و سالمتی

صدیف درویش مقدم ،مهدیه خلیلی زاده

تالیف

1392

جامعه نگر

اصول و کاربرد مواد دارویی در فرآوردهای آرایشی و
بهداشتی
بیولوژی دهان با رویکرد بالینی

پیام خزائلی ،نسیم محمدی

تالیف

1392

نادر نوابی

تالیف

1392

نوروزی

مدیریت برنامه ها و پروژه های سالمت

محمدرضا امیراسماعیلی ،محمد رنجبر عزت آبادی ،محمد امین بهرامی

تالیف

1392

رویان پژوه

پایش و ارزشیابی منابع انسانی بخش سالمت

محمدرضا امیراسماعیلی ،امید براتی ،محمودرضا محقق ،محسن زارع

تالیف

1392

نشر خوانش

تالش برای سالمت زلزله زدگان در بم

محمدرضا افالطونیان ،رضا عباسی راینی

تالیف

1392

آخرین روشهای تشخیصی و درمانی واریکوسل

علی اصغر کتابچی

تالیف

1392

فرهنگ تشریحی اصطالحات و اختصارات ارزیابی
اثرات زیست محیطی
فِنول

محمد ملکوتیان ،سیدیاسر هاشمی

تالیف

1393

مهشید لؤلؤئی ،بی بی فاطمه حدادیان

تالیف

1394

راهنمای مراقبت از بیماری های پوستی کودکان

سعیده فرج زاده ،سودابه زند

تالیف

1394

نشر کیاجور
انتشارات سفیر
اردهال
انتشارات خدمات
فرهنگی کرمان
انتشارات خدمات
فرهنگی کرمان
انتشارات
خانیران

بیوشیمی عمومی

غالمرضا اسدی کرم ،مجید سیرتی ثابت

تالیف

1394

اوای دانش گستر

قوانین و مقررات حرفه ای در یک نگاه

مهین شاهرخی ساردو ،مسعود قادی پاشا ،مینو قهرمان

تالیف

1394

مهارتهای بالینی برای دانشجویان پزشکی

رستم یزدانی ،عارفه افشار

تالیف

1394

فانوس کرمان
تهران  -جامعه
نگر

راهنمای تشخیص عفونتهای قارچی فرصت طلب در
بیماران مبتال به HIV/AIDS

سمیرا ساالری ،پویا قاسمی نژاد ،علی اکبر حقدوست

ترجمه

1394

فانوس کرمان

انتشارات ایستا

ارزیابی سالمت جنین

کبری علیدوستی شهرکی ،بتول ایزدی مقدم

تالیف

1394

انتشارات اندیشه
رفیع

آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال

غالمرضا اسدی کرم ،فاطمه رحیمی جمنانی ،فاطمه رهبری زاده

تالیف

1395

کمر درد

حسین اسکندری ،مینا مبشر

تالیف

1395

انتشارات ایستا
مرکز نشر آثار
علمی دانشگاه
تربیت مدرس

یکصد پرسش و پاسخ در مورد تغذیه با شیر مادر

اعظم سلطانی ،بهاره بهمن بیجاری

ترجمه

1395

انتشارات ایستا

قارچ شناسی دامپزشکی و بیماری های قارچی

آرش اشرف ،نسرین ادیب ،اسماء عسکری ،مهدی بامروت ،مازیار جاجرمی

ترجمه

1395

فانوس کرمان

فن آوری های نوین اکسایش الکتروشیمیایی

مهشید لؤلؤیی ،عباس رضایی ،سیدرضا اقاپورمقدم

تالیف

1395

اوای دانش گستر

راهنمای تندرستی و ورزش

محمد پوررنجبر ،عبدالحمید زیتونلی

تالیف

1395

فانوس کرمان

نقرس

محمدرضا شکیبی ،فرزانه یزدی

تالیف

1395

انتشارات ایستا

تصفیه طبیعی فاضالب

مهشید لؤلؤئی

تالیف

1396

اوای دانش گستر

نکات برتر در ارتوپدی شکستگی ها ،در رفتگی ها

محمود کریمی مبارکه ،علی نعمتی

تالیف

1396

انتشارات ایستا

کتاب جامع

محمدرضا بهرام پور ،سیدامین آیت الهی موسوی

تالیف

1396

دانشنامه روشهای آینده پژوهی

سمیه نوری حکمت ،رضا دهنویه ،آتوسا پورشیخعلی ،مصطفی حسینی گلکار

تالیف

1396

سبزگستر
انتشارات عین
الحکمت

بیوانفورماتیک سرطان

محمد زمانی ،بالل صادقی ،نادیا ندیمی ،رضا رهبرقاضی ،آیسا رضابخش ،محمد
خسروی ،کامبیز بهاالدینی ،فرنوش بخشایی
کاوه شفیعی ،مهدی صمدانی

ترجمه

1396

تالیف

1396

تالیف

1396

تالیف

1396
1396

انتشارات ایستا
مؤسسه آموزشی
تألیفی ارشدان

1397

انتشارات مانی

راهنمای مراقبین فرسایش مغز(جلد اول)

راهنمای مراقبت از بیماران بخش ویژه

احد مختارزاده ،جواد اختری ،زهرا سلماسی ،سحر تقوی ،بهزاد بهنام ،مرتضی
قندادی ،جعفر عزتی نژاد دولت آبادی ،زهره رضوانی ،سارا آیت الهی ،مرضیه
محمدی ،حمیده پرهیز
مهدی احمدی نژاد ،زهرا کارزاری ،مریم سلطانی نژاد

نانو پزشکی

تغذیه در ICU

حکیمه حسین رضایی ،سعیده وارسته ،فریده دوستان

تالیف

تکنیک های آزمایشگاهی مهندسی ژنتیک

سید امین آیت الهی موسوی ،یوهان عباد فرد زاده ،بتول سرداری پور

تالیف

انتشارات ایستا
نشر تنعیم
فانوس کرمان

انرژی در قرن بیست و یکم

محمد ملکوتیان ،مجید هاشمی

ترجمه

1397

راهنمای کاربردی روشنایی در محیط کار

محمدرضا قطبی راوندی ،داوود حسنوند

گردآوری

1397

نشر فن آوری
نشر جامعه
نگر

