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 کلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشور

  معاون محترم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
  روساي محترم دانشکده هاي پزشکی 

  با سالم و احترام؛

طی نامه شماره   1397سال پیشکارورزي و پذیرش دستیار تخصصی آزمون هاي مرجع مشترك پیرو اعالم  فهرست منابع   
، به  28/5/96/د مورخ 413/518و منابع تکمیلی مربوطه طی نامه شماره دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی  21/4/96/د مورخ 310/518

و  "نورولوژی" ،"زنان و زایمان" از طرف دبیران محترم رشته هاي تخصصی  اعالم شده رد منابع تکمیلیااستحضار می رساند مو

 به شرح زیر اعالم می گردد.  ش دستیار تخصصیبراي آزمون پذیر اورولوژی 

  2013عالوه بر منابع اعالم شده   فصلهاي  زیر  از  کتاب کارنت  - بیماریهاي زنان و زایمان  -1
 (Current  Diagnosis and Treatment Obstetrics and Gynecology-1023) 

  36فصل Imaging in Gynecology- 

  37فصل Pediatrics and Adolescent Gynecology- 

  46فصل Therapeutic Gynecologic Procedures-  

 کل کتاب آمینف: - بیماریهاي اعصاب (نورولوژي) - 2

Aminoff Michael J, et al. Clinical Neurology/ 8th edition/ McgrawHill/2012 . 

سیم فروش، دکتر اکبر عالوه بر فصلهاي اعالم شده از کتاب اورولوژي عمومی/ مولفین: دکتر ناصر  - اورولوژي - 3
نورعلیزاده، دکتر محمد حسین سلطانی با همکاري اعضاي هیات علمی  منتخب سراسر کشور/ انتشارات تیمورزاده 

 1396چاپ اول/  -/ ویراست دوم 

 :46و  43، 42، 41، 39، 37، 35، 34،   32، 31، 30، 29، 28، 27، 26 فصل هاي    

هرگونه ت آگاهی داوطلبان شرکت در آزمون نامبرده به نحو مقتضی اعالم گردد ومراتب جهدستور فرمایید   خواهشمند است

  دبیرخانه رسانیده شود.این نظر و پیشنهادي در این خصوص به اطالع 

  پیشاپیش از همکاري صمیمانه شما سپاسگزاري می نماید.

 


