
1 1397 آ  ۹۴۵ن   WG  ۲۰۵   حیدری

۱۳۹۷
 نیکروان مفرد، 

مالحت

 آموزش گام به گام 

روش های احیای قلبی 

ریوی

کتاب فارسي 33

1 1377 موسسه  

فرهنگی  نور 

دانش

 WL ۳۵۴ م ۹۷۳ش

۱۳۷۷
شیری ، حسین مراقبتهای  ویژه  

ICUدر

کتاب فارسي 35

1 1397 حیدری  WG ۲۷،/۱ ال ۹۴۵ن ف

۱۳۹۷
نیک روان مفرد، 

مالحت

اصول  مراقبتهای  

 - CCUویژه  در 

ICUو دیالیز 

کتاب فارسي 38

1   ۶۶۱خ   WY  ۱۰۰   حیدری .1400   

۱۴۰۰
 خالصه مبانی 

مراقبت های پرستاری 

2021پوتر و پری 

کتاب فارسي 40

1 1400   ۷۹۳س   WO  ۷۰۰    حیدری

۱۴۰۰
 سوختگی، عفونت و 

مدیریت زخم

کتاب فارسي 42

1 1400 ال   WK  ۸۳۵   حیدری   ۵۸۴ف

۱۴۰۰
کتاب فارسي اطلس پای دیابتی 44

1 1400   ۲۱۴م    WO  ۱۸۵    حیدری

۱۴۰۰
 مبانــی و کلیــات 

مراقبــت از زخـم، 

اسـتومی و بی  

اختیاری

کتاب فارسي 46

1 1400   ۴۲۷م   WO  ۱۸۵    حیدری

۱۴۰۰
 مدیریت و درمان 

جامع زخم های ناشی 

از انکولوژی، 

رادیوتراپی، 

شیمی درمانی و 

اکستراوزیشن

کتاب فارسي 48

1 1396 حیدری  WY ۲۰۰ ۱۳۹۶ ۴۳۸م مراقبت  در منزل کتاب فارسي 53

خروجی دفتر ثبت به تفکیک نوع مدرک
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1 1395 حیدری  WY ۱۰۵ ۱۳۹۵م ۱۵۵ق قاسمی ، مرتضی مدیریت  پرستاری  

از تئوری  تا عمل

کتاب فارسي 56

1 1365 ۱۳۶۵ ب  ۵۲ز   QU  ۴   چهر  بیوشیمی  برای   زمانی ، مرتضی

پرستار

کتاب فارسي 58

1 1397 جامعه  نگر  WY ۱۰۰ ال  ۵۷۸ف

۱۳۹۷
اصول  و فنون  

پرستاری  پوتر و 

پری

کتاب فارسي 59

1 1398   ۴۳۸م    WG  ۲۷،/۱   جامعه نگر

۱۳۹۸
 مراقبت های جامع 

پرستاری در 

 ICUبخش های ویژه 

,CCU ,Dialysis

کتاب فارسي 61

1 1398 پ  ۵۸۸ع   WY  ۲۰۰   حیدری

۱۳۹۸
 پرستاری مراقبت  عزیزی، سلیمه

در منزل

کتاب فارسي 62

1 1399 ال  ۲۲۵ن   WF  ۷۶۸   جامعه نگر ف

۱۳۹۹
 اصول کلی تهویه  نامدار، پیمان

مکانیکی و جداسازی 

از ونتیالتور در 

بیماران بستری در 

بخش های ویژه

کتاب فارسي 66

1 1391 جامعه نگر  WY ۲۰،/۵ ف ۱۱۸ع

۱۳۹۱
عابدی ، حیدرعلی فرایند نقد تحقیقات  

کیفی  و - کمی  

اعتبارسنجی  

تحقیقات  ترکیبی

کتاب فارسي 67

1 1396   ۶۲۲ت    WG  ۱۴۰   جامعه  نگر

۱۳۹۶
 تفسیر پیشرفته نوار 

قلب

کتاب فارسي 68

1 1394 اندیشه  رفیع  WY ۱۰۶ ۱۳۹۴ ۳۴۵پ پرستاری  سالمت  

بر گرفته  )جامعه  

(از کتاب  لنکستر

کتاب فارسي 70

1 1400  نشر و تبلیغ 

بشری، تحفه

  WG  ۲۷،/۱   م  ۶۲۳ع

۱۴۰۰
 عسگری، 

محمدرضا

 مراقبت پرستاری 

 ICUویژه در بخش 

 ،CCUو دیالیز 

کتاب فارسي 73
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1 1399 ال  ۶۱ذ   WY  ۱۰۰   حیدری ف

۱۳۹۹
 اصول و مهارت های  ذوالفقاری، فاطمه

پرستاری

کتاب فارسي 76

1 1393 نشر و تبلیغ 

بشری

 WA ۳۱۰ ۱۳۹۳پ ۶۱ذ ذوالفقاری ، میترا پرستاری  و بهداشت 

 مادران  و نوزادان

کتاب فارسي 79

1 1389 جامعه نگر  WY ۱۰۵ ال ۵۵۱م ف

۱۳۸۹
مسعوداصل ، 

ایروان

اصول  مدیریت  

خدمات  پرستاری

کتاب فارسي 82

1 1397 ال ۷۴۲پ   WY  ۲۰،/۵   جامعه نگر ف

 ۱۳۹۷
. پولیت، دنیس اف  اندازه گیری و اندازه 

گیری تغییر

کتاب فارسي 84
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