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98لیست کتب   سال

(ریال)بها یک جلد تعداد نسخ موجود یا خریداری شده از قبلناشرشابکسال انتشارعنوان کتابنام مولفینکد کتاب در کاتالوگ ناشرردیف

تعداد 

نسخ 

درخواس
13000005اندیشه رفیع13959789649876627 ویروس شناسی 2016میکروب شناسی پزشکی مورای 1100172

14500005اندیشه رفیع13929789649874173 باکتری شناسی2016میکروب شناسی پزشکی مورای 2100171

03600005اندیشه رفیع5-7707-498-96-20161396978/قارچ شناسی و انگل شناسی/میکروب شناسی پزشکی مورایمسعود یوسفی/جالل مردانه3153688

1021000020(نوردانش)۹۷۸۶۰۰۹۲۱۷۷۷۹ آخرین چاپABSجنین شناسی داوود رمزی4102410

03990005حیدری1396اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی پرویز پاکزاد 5108388

52200005گپ 1396یاوری جلد سوم/مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران پروین یاوری6

54200005گپ 1396مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران یاوری جلد دومپروین یاوری7

53700005گپ 1396مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران یاوری جلد اولپروین یاوری8

9

۲۰۱۷دستنامه معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 

1396
 9789649877228

1022500010اندیشه رفیع

03920005اندیشه رفیع9-7840-498-96-1397 978دستنامه معاینات فیزیکی ماساچوستدکتر منوچهر قارونی: با مقدمه/ دکتر علی ابطحی و دکتر تکتم علیرضایی :ترجمه10

5؟6=1386تیمورزاده 13979786002383525اورولوژی سیم فروش سیم فروش 11

20?7=1369کتابفروشی عالئی اطلس آسیب شناسی رنگی کوران 12

5?12=1371جیحون 6-1-138896490880آناتومی تنه بهرام الهی بهرام الهی 13

135000005=1377جیحون 13889646534066استخوان شناسی بهرام الهی بهرام الهی 14

5?8=1388جیحون 3-81-6534-1388964آناتومی اندام بهرام الهی بهرام الهی 15

524000010=1394جعفری با همکاری حیدری 13959786006971469نوروآناتومی اکبری محمد اکبری 16

http://www.mojdehbook.com/153693/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-2016-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9-.html
https://www.gisoom.com/search/book/author-301049/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


22800005اندیشه رفیع13949789651127953نوروآناتومی چوراسیامترجم رضا شیرازی 17

35اندیشه رفیعآناتومی چوراسیا18

02338005سبحان 20169786008429104خالصه وآزمون میکروب شناسی جاوتز مترجم میرشکار19

01600005اندیشه رفیع1-7804-498-96-978 مرور سریع بر تفسیر نوار قلب 20

05اندیشه رفیع2018فیزولوژی پزشکی برن و لوی 21

010اندیشه رفیع2018خالصه کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 22

146200010 آرتین طب۲۰۱۹9786004245326رویان شناسی پزشکی النگمن  نوبخت23100102

035000010ارجمند13959786009093199(2جلد )بیماری های زنان و مامایی دنفورث دکتر مهرناز ولدان،24

030000010ارجمند13959786009093182(1جلد )بیماری های زنان و مامایی دنفورث دکتر مهرناز ولدان،: مترجم25

05500005ارجمند1395 9789644962981(جلد دوم)بیماری های زنان نواک دکتر مهرناز ولدان،: مترجم26

5؟0ارجمند13959789644962929(جلد اول)بیماری های زنان نواک دکتر مهرناز ولدان،: مترجم27

20؟5میر ساعت 24بافت شناسی در 28

1037800010=1390جعفری 13939786009217786 (ABS)بافت شناسی 29

546000010=1394آییژ21395ضروریات بیوشیمی پزشکی   جلدرضا محمدی 30

31Harrison's 20th -  (دوره ی کامل) بصورت چهارجلدی 2018هاریسونtext book of harrison's  internal medicine 2018978-12-596-4403-004560000 1اندیشه رفیع

05900005گپ 1396زمینه روانشناسی هیلگارد32

09500005ارجمند13979786002005090خالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک علوم رفتاری جلد اول 33

07500005ارجمند13979786002005090خالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک علوم رفتاری جلد دوم34

09500005ارجمند13979786002004970خالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک علوم رفتاری جلد سوم35

070000010حیدری 1398 بیماریهای دستگاه تنفس2018اصول طب داخلی هاریسون 36125481

070000010حیدری 1398 بیماریهای کلیه و مجاری ادراری2018اصول طب داخلی هاریسون 37125478

https://jafaripub.com/products/?query=9786009217786


070000010حیدری 1398بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی2018اصول طب داخلی هاریسون 38125479

060000010حیدری 1398بیماریهای کبد2018اصول طب داخلی هاریسون 39125471

090000010حیدری 1398بیماریهای غدد2018اصول طب داخلی هاریسون 40125473

090000010حیدری 1398 بیماریهای ویروسی 2018اصول طب داخلی هاریسون 41125474

070000010حیدری 1398 انکولوژی 2018اصول طب داخلی هاریسون 42125475

090000010حیدری 1398 بیماریهای اعصاب 2018اصول طب  داخلی هاریسون43124576

070000010حیدری 1398بیماریهای گوارش2018اصول طب داخلی هاریسون 44125477

070000010حیدری 1398بیماریهای خون2018اصول طب داخلی هاریسون 45125480

090000010حیدری 1398بیماریهای عفونی 2018اصول طب داخلی هاریسون 46125482

0110000010حیدری 20191398فارماکولوؤی کاتزونگ و ترور 47125483

088000010اندیشه رفیع9-7882-498-96-20191397978ترور -مرور و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ48

072000010اندیشه رفیع7-7801-498-96-1397978 جلد اول2018فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 49

072000010اندیشه رفیع4-7803-498-96-1397978 جلد دوم2018فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 50

048000010اندیشه رفیع8-7821-498-96-13971397978مرجع کامل داروهای ژنریک ایران 51

070000010حیدری 1398 بیماریهای قلب 2018اصول طب داخلی هاریسون 52125472

044000010اندیشه رفیع1-7619-498-96-978(باکتری)میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد اول جاوتزقاضی سعیدی53119909

044000010اندیشه رفیع8-7623-498-96-978(ویروس)میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم جاوتزقاضی سعیدی54119898

040000010حیدری 20171396راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارا بیتز مترجم مهرداد صالحی55118015

026800010تیمورزادهABC1397 ۹۷۸۶۰۰۲۳۸۰۹۲۰درس و آزمون ارتوپدی و شکستگی ها بهروز امیدی آزاد56

02500002مرکز آموزش و انتشارات نیسiso 30401:20181397کتابچه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت دانشحسین تیموری57

5831000ZipesBraunwald's  Heart Disease :A Textbook of cardiology20199780323462299 054000001نواندیشان



5966312KliegmanNelson Text book of Pediatrics20199780323529501 066000001نواندیشان

6066304BrunicardiS chwartz's  Principles  of surgery20209781529835353 032400001نواندیشان

6160123MescherJ unqueira's  Basic histology: Text & Atlas20189781260026177 025200001نواندیشان

6264712T .W SadlerLangman's  medical Embryology20199781496383907 024000001نواندیشان

6366075PawlinaHistology : A Text and Atlas…20209781496383426 030000001نواندیشان

6464919CelentanoGordis  E pidemiology20199780323552295 21000001نواندیشان

6566549DrakeGray's  Anatomy For S tudents20209780323393041 033000001نواندیشان

6664887SplittgerberSnell's  Clinical Neuroanatomy20199781496346759 025500001نواندیشان

042000005حیدری 1397اصول بیوشیمی لنینجر جلد ا مترجمین اکبر جعفرنژاد67115754

09000005حیدری 21397اصول بیوشیمی لنینجر جلد  جلد اول 2018مترجمین اکبر جعفرنژاداصول بیوشیمی لنینجر 68115755

6966331BerekBerek & Novak's  Gynecology20199781496380333 042000001نواندیشان

08000005حیدری 20181398اصول بیهوشی میلرمترجم مرادی مقدم70125465

096000010اندیشه رفیع2-7849-498-96-1397978تک جلدی- 2018بیوشیمی مصور هارپر دکتر پروین پاساالر: با مقدمه و نظارت / دکتر جواد محمدنژاد و دکتر ساالر بختیاری 71

055000010حیدری 1396بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت اکبر سلطان زاده72119939

73
4000003نشر حیدری 1396چکیده سم شناسیحسین جعفری118901

74

4590005نشر حیدری 1396نسخه نویسی همراه بیماریها و درمانمحمدعلی پاالر107312

75
4000002نشر حیدری CT scan ,MRI1397رادیولوژی، سونوگرافی، : مواد حاجبفضل اله تورچیان100229

76
8000005نشر حیدری 1397مبانی تفسیر تصاویر رادیولوژی با دیدگاه بالینی ایوب رستم زاده123841

77
40000001نشر حیدری 20171397ترجمه کامل مراقبت های ویژه فینک اعضای هیت علمی تهران و شهید بهشتی121657

78
090000010نشر حیدری 1398تنه :جلد اول2019آناتومی بالینی اسنل ...فردین عمیدی و125461



79
070000010نشر حیدری 1398اندام:2جلد 2019آناتومی بالینی اسنل ...فردین عمیدی و125462

80
070000010نشر حیدری 1398سر و گردن:3 جلد 2019آناتومی بالینی اسنل...فردین عمیدی و125463

81
080000010نشر حیدری 1398تنه:  جلد اول2020آناتومی گری ...علی والیانی و 119877

82
070000010نشر حیدری 1398اندام: 2 جلد 2020آناتومی گری ...علی والیانی و 119863

83
070000010نشر حیدری 1398سر و گردن: 3 جلد2020آناتومی گری ...علی والیانی و 119878

84
06000005نشر حیدری 1398آناتومی بالینی سر و گردن محمد اکبری 101039

85
90000010نشر حیدری 20181398بافت شناسی پایه جان کوئیرا ...فردین عمیدی و119906

86
Cohen

 MEDICAL TERMINOLOGY آموزشیCDهمراه با جلد گالینگور و 

COHEN2017
548000010اندیشه رفیع978-14-963-1888-6




