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 تالیف عنوان دیفر
ترجمه و 

 تالیف
 مترجم

1 
مهارت مدیریت)طرح توانمندسازی زنان در مهارت های 

 زندگی(
 ------------ ------ دکتر سعید آصف زاده

2 
آنچه باید در مورد پایش سطح درمانی داروها 

(TDM) 2     بدانیم 
 دکتر سید علی ضیایی ------ ------------

3 
بررسی برآوردهای آمایشی تغذیه ای در کمک های بشر 

 3    دوستانه
------------ 

فرناز 

 خوشنویسان
------------ 

 فرناز خوشنویسان ------ ------------ مروری بر فرابینی و پایش غذا و تغذیه 4

5 
سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری راهبرد پنج ساله 

ناشی از حوادث    از آسیب های
 2                          رانندگی

 دکتر شهرام صدفی ------ ------------

6 
روش مرجع نگاری )چگونه فهرست منابع مورد استفاده در 

 متن نوشته خود را تهیه کنیم ؟ (
دکتر فروزان کریمی ، دکتر 

 ------------ ------ محمد رضا محمدی

مشارکت جامعه )در راهبرد پژوهش برای ضرورتهای  7
دکتر آناهیتا طاوسی ، دکتر  ------ ------------ 2بهداشت ملی ( 

 سپیده باقری نژاد

روش اجرایی استاندارد برای پژوهشگران با  8

 2                لینی
دکتر علیرضا فیروز ، مهدی  ------ ------------

 رشیتی فیروز آبادی
 ------------ ------ ------------ راهنمای آموزشی بیماران دیابتی 9

 ------------ ------ دکتر سعید آصف زاده گزارش دهی در سازمان های بهداشتی درمانی 11

تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از پژوهش در  11
 ------ ------------ 2                                   ضرورتهای بهداشت ملی

دکتر الهام جعفری مجرد ، 
دکتر سپیده باقری نژاد ، دکتر 
مازیار جاوید روزی ، دکتر احمد 

 رضا حسین پور

 ------ ------------ اولویت هاپژوهش در ضرورتهای ملی و تعیین  12
دکتر سپیده باقری نژاد ، دکتر 
مازیار جاوید روزی ، دکتر احمد 

 رضا حسین پور

 ------ ------------ 2                مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت)جلد اول ( 13

آزاده فیروزیان ، حمید 
اسماعیل زاده ، حسین 

ابراهیمی پور ، دکتر محمود 
 فیروزیان

 ------ ------------ 2                مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت)جلد دوم ( 14
حمید اسماعیل زاده، حسین 
ابراهیمی پور، آزاده فیروزیان، 

 دکتر محمود فیروزیان

حمید اسماعیل زاده، حسین  2                  مجموعه مقاالت ارتباط دانشگاه و صنعت 15
 پور،رضا دهنویهابراهیمی 

------ ------------ 

 2              موازین اخالقی در پژوهش های علوم پزشکی 16
دکتر یدال... فرهادی ، دکتر 
علیرضا موسوی جراحی ، 

 دکتر زهره حقیقتی
------ ------------ 

17 
راهنمای آموزش ده گام پژوهش در سیستم های 

 2   بهداشتی درمانی
زاده با نظر دکتر سعید آصف 

 ------------ ------ دکتر حسین ملک افضلی

 آموزش بالینی بر دستیاران پزشکی 18
 دکتر سعید آصف زاده

 
------ ------------ 

 ------------ ------ دکتر محمود نکوئی مقدم سازمان های یادگیرنده 19

 ------------ ------ ------------ استئوپروز پوکی استخوان 21



 ------------ ------ دکتر شهرام صدفی اصل 2           کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی 21

فرناز خوشنویسان ، سید رضا  2                               اپیدمیولوژی تغذیه 22
 ------------ ------ راد منش

 ------------ ------ رضا موسویدکتر سید  پیگیری بیماران سرطانی پس از اعمال جراحی 23

 دکتر رضا گرزن ------ ------------ 2                   سنجش عملکرد برنامه های سالمت 24

 ------ ------------ بیماری دیابت 25

دکتر محمد افخمی اردکانی 

،دکتر احمد شجاع الدین 

 اردکانی

دکتر فروزان کریمی ، دکتر  اجراییشیوع نگارش کارنامه سوابق آموزش ، پژوهش و  26
 ------------ ------ محمد رضا محمدی

 ------------ ------ دکتر اتابک رحیمیان نودهی 2                          کار با حیوانات آزمایشگاهی 27

 ------------ ------ دکتر رضا گرزن سنجش روزهای سالمت 28

بهداشتی مبتنی بر  راهنمایی عملی در مراقبت های 29

 2 مدرک در پژوهش
 دکتر پروین یاوری ------ ------------

خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و کنترل  31
 2           آنها

دکتر حمید سوری ، معصومه 
 ثناگو

------ ------------ 

31 
روش تحقیق و نگارش مقاله در علوم پزشکی بهمراه 

راهنمای جستجو در منابع 
 2                                     اینترنتی

دکتر امیر ضیایی ، دکتر فرزانه 
زمان سلطانی ، دکتر مهناز 

عباسی ، دکتر مرجان نصیری 
 اصل

------ ------------ 

 شناسیبهداشت ، تنظیم خانواده و جمعیت  32
دکتر احمد خلیلی ، فریبا 

 ------------ ------ زاهدی فر

 ------------ ------ ------------ یادگیری مشاوره عفونی در جراحی 33

دکتر سعید آصف زاده ، عزیز  مدیریت بهداشت و درمان 34
 رضاپور

------ ------------ 

راهنمای جامع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  35
 درمانی استان قزوین –بهداشتی 

معاونت آموزشی دانشگاه 
 ------------ ------ علوم پزشکی

 ------ ------------ روش های پژوهش در پزشکی اجتماعی 36
دکتر علی صادقی حسن 

آبادی ، دکتر محسن 
 جانفرپانی

دکتر محمد فشارکی ، فاطمه  احتماالت و کاربرد آن در علوم زیستی 37
 حسینی

------ ------------ 



دکتر علی اکبر سرافراز ، دکتر  آمار پزشکی پایه ، بالینی 38
 ------------ ------ کامران غفار زادگان

سیستم ملی پژوهش سالمت )از دیدگاه مجامع بین  39
 ------------ ------ ------------ 2     امللی (

 ناهید بروجردی عفونت هاریوی + پیگیری و کنترل  –فوریت های قلبی  41
 

------------ 

 فهرست تشریحی نوشته های تحقیقاتی 41
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 مروری بر فرا بینی و پایش غذا وتغذیه 47
  

 فرزانه خوشنو یسان

48 Interpreting the Medival Literature 
   

49 Evidence Based . Dlabetes Care 
   

51 Longman advanced American Dictionary 
   

51 Jamae vidence users guides medical Literature 
   

52 b Ophthalmology 2 
   

53 Epidemiology THRD EDITION 
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 دکتر مریم یاوری

  

 2                                     موازین اخالقی 64
دکتر یدا...فرهادی ، دکتر 
علیرضا موسوی جراحی ، 

   دکتر زهره حقیقی
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زیز نظر معاون پژوهشی ،  2                  نشریه خبری پویش ، دانش پژوهان 67
   دکتر حسن شاکری

محمد کاظم کاویانی ، حسین  پژوهش نامه 68
   معین آبادی ، مهزیار کاظمی

 دکتر محمد رضا سر گلزایی با اچ اس آر آشنا شویم 69
  

راهنما ی کاربری برا کمیته اخالق در بازنگری تحقیقات  71
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71 
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علی اکبر حاجی آقا دکتر 

   محمدی
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78 
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