
بهداشت عمومی

عنوان سی دي شماره ثبت ردیف

پایش رشد و نمو کودکان  2360 1

وظایف کادر بهداشت خانواده در درمانگاه 2890 2

وظایف کادر بهداشت خانواده در درمانگاه 2891 3

مرگ و میر نوزادان 3810 4

بهداشت عمومی 4980 5

جمعیت و تنظیم خانواده  2140 6

آموزش مسواك زدن  257 7

کنترل عفونت بیمارستانی  3600 8

کارگاه سه روزه کنترل عفونتها 279 9

عفونت هاي بیمارستانی  2190 10

خطرات عفونت تختخواب  بیمار  3560 11

یزهفنون نظافت در بیمارستانها و استریل 427 12

دایره المعارف دارویی  80 13



آزمایشگاهیعلوم 

عنوان سی دي شماره ثبت ردیف

وسایل آزمایشگاهی  417 1

ویروس نقص ایمنی بدن  292 2

خونسازي و سلولهاي خونی  71-2370 3

ایمونولوژي رویت  3334-3313 4

زیست شناسی سلولی و مولکولی  2530 5

بیوشیمی هارپر  4250 6

2008بیوشیمی لنینگر 4240 7

2008لیپنکات بیوشیمی  4260 8

HPLC    9آموزش و راه اندازي دستگاه

هماتولوژي  224 10

دیالیز و خون گیري  390 11

PCR  504 12

هموگلوبین  501 13

بافت شناسی  77 14

اسالید هاي هماتولوژي  511 15

اطلس خون شناسی ==== 16

=====  BEی پاتولوژي هاي خون 17

اصول و روش انجام آزمایش هموگلوبین  223 18

در آزمایشگاه  Xآشنایی با دستگاه  436 19

اصول و روش انجام آزمایش هموگلوبین  223 20

تصفیه خون جهت بانک بند ناف  2367 21

اطلس انگل شناسی پزشکی  79 22

یزرآموزش دستگاه آناال 3735 23

آموزش دستگاه انکوباکور 4230 23

A2اصول و روش انجام آزمایش هموگلوبین  2230 24



بیماریها

عنوان سی دي شماره ثبت ردیف

صرع  –ساعتهاي بیولوژیک  2180 1

سالک و ماالریا 3840 2

عروق و پالکت 3110 3

اختالالت ژنتیک هموگلوبین  2320 4

سوختگی  3830 5

زندگی میکروسکوپی 2810 6

اهداء خون 4200 7

ارزیابی تاثیر مداخله هاي پزشکی در حفظ 2930 8

ستون فقرات  3130 9

آشنایی با بیماریها ي کاالآزار و نحوه ... 2010 10

تحقیق در مورد هاري و جذام  2580 11

ایمنی تنفسی  2850 12

نارسایی میلوپرولینفراتیو  –لنفومها  2301-2300 13

آسم  4110 14

درد و مکانیسم اداره آن  2950-2951 15

طب و پیشگیري  101011 16

عفونت حاد تنفسی خارجی  423 17

خطرات عفونت تختخواب بیمار  356 18

اعصاب  378 19

ویروس نقص ایمنی بدن  2920 20

کارگاه سه روزه کنترل عفونتها  2790 21

بررسی آندوسکوپیک  4160 22

ایدز عفونت پیشگیري  3880 23



بیماریها

عنوان سی دي  شماره ثبت ردیف 

بیماري برست  3730 24

کنه - همنشین خطرناك سگ 2210 25

قلب 2170 26

قلب 2000 27

صداهاي قلبی 76 28

ECG خود آموز 74 29

اختالالت سیستم قلب و عروق  41 30

مراقبت بحرانی  377 31

اندازه گیري کلینکی فشار خون  4280 32

بررسی آندوسکوپیک  416 33

بررسی کامل درد و درمان آنها  ===== 34

اختالالت سیستم عصبی 46 35

سوختگی ها  37 36

کارگاه دو روزه آموزش مهارت ها  2630 37

مسمومیت ها  ===== 38



اتاق عمل 

عنوان سی دي شماره ثبت ردیف

جایگزینی کامل مفصل زانو و مچ پا 3890 1

اتاق عمل  3670 2

یدکتومی : تحقیق گروه عملیماستو 3370 3

بستن پین به استخوان  4030 4

راسکوپی پاابزار مورد نیاز در ال 3050 5

آناتومی طبیعی و غیر طبیعی  3550 6

آناتومی مري : اسالید آموزشی  3100 7

روش پوشیدن گان در بیمارستان قدس  3860 8

دکتومی : معرفی ابزار مورد ییماستو 4100 9

ابزار جراحیهاي ارتوپدي  3240 10

وسایل اتاق عمل  4140 11

نحوه نگهداري وسایل الپاراسکوپی  3450 12

روش پوشیدن گان و دستکش و چیدن میز  3010 13

Emergency room 5E 14

سکوپی االپار 3590 15

عمل تشریح قفسه سینه  2720 16

تجهیزات پزشکی  434 17

کونچر گذاري  302 18

اتاق عمل  3671 19

اصول بیهوشی  515 20

خونریزي شریانی 3750 21

بیهوشی 516 22

ابزار جراحی 514 23

وپیکالپاراس 3050 24

ابزار الپاراسکوپی  512 25

روش دست شستن  505 26



مدیریت

عنوان سی دي شماره ثبت فردی

اصول مدیریت بیمارستان  3790 1

ترمینولوژي 3580 2

ترمینولوژي  پزشکی 2400 3

کنترل عفونت بیمارستانی 360 4



کمک هاي اولیه

عنوان سی دي  ت شماره ثب ردیف 

زلزله و ایمنی خانواده  3030 1

اصول کلی برخورد با مصدوم  3800 2

حمل مصدوم  2820 3

اقدامات  اورژانسی در خانواده 3040 4

روش تدریس سی پی آر 6610 5

آموزش کمک هاي اولیه  3410 6

کمک هاي اولیه  2500 7

نحوه قراردادن کانتریک من با استفاده  2390 8

مراقبت هاي بحرانی  3770 9

آمادگی امدادي  –آمادگی در برابر زلزله  2250 10

مراقبت هاي راه هوایی بزرگساالن  2940 11

تنفس مصنوعی  3500 12

خونریزي شریانی  3750 13

فن تزریق  3760 14

سرنگ  412 15

طب اورژانس  16

oasis(  17(فیلم آموزشی پانسمان 

CPR 231 18

وسایل کمک آموزشی  394 19

تصاویري از وسایل کمک آموزشی  290 20

تنفس 2369 21



کمک هاي اولیه 

عنوان سی دي  شماره ثبت ردیف

فن تزریق 3760 22

کمک هاي اولیه  250 23

CPR(  24ریوي ( کتاب جامع اصول احیا قلبی

کمک هاي اولیه  428 25

امداد و نجات جاده اي  3630 26

پانسمان  506 27

کمک هاي اولیه  2501 28

اصول پانسمان و بانداژ  43 29

بالیاي طبیعی و اصول  45 30

خونریزي  33 31

گرمازدگی و سرمازدگی  53 32

آسیب دیدگی  38 33

هاشکستگی  40 34

اختالالت سیستم تنفسی  43 35

اسالید کمک هاي آموزشی ===== 36

حمل مصدوم  36 37

فیزیولوژي بدن  ===== 38



عمل جراحی 

عنوان سی دي  شماره ثبت  ردیف

تجهیزات پزشکی 3680 1

وسایل جراحی عمومی به روش  4040 2

روش شستن دست در جراحی عمل  271 3

وسایل جراحی ارتوپدي  4060 4

وسایل جراحی چشم و گوش گلو بینی  4051 -4050 5

ضدعفونی کردن وسایل جراحی ارتوپدي  3480 6

فیلم هاي آموزشی اعمال جراحی  3391 -3390 7

جراحی آب مروارید  4090 8

عمل جراحی  4151 -4150 9

عمل چشم  در بیمارستان شهید رجایی  3570 10

عمل جراحی پا در بیمارستان شهید رجایی  3460 11

جراحی  3710 12

وسایل جراحی صورت و زبان و آرواره  4070 13

CPR FOR EVERY ONE 2860 14

نحوه قرار دادن کاتترها یک من با استفاده  2391 15

جایگزینی کامل مفصل زانو مچ پا 389 16

عمل تشریح قفسه سینه 272 17

عکس و اسالید وسایل جراحی  -- 18

جراحی الپاراسکوپی تومور غده فوق کلیوي  -- 19

اصول و تکنیکهاي جراحی چشم  -- 20

عمل جراحی 509 21

پوشیدن گان و دستکش و چیدن میز جراحی 503 22

مهارتهاي اساسی در جراحی 86 23

آموزش مهارتهاي جراحی 84 24

جراحیهاي مینور 73 25

جراحی قلب باز 72 26



بهداشت حرفه اي

عنوان سی دي شماره ثبت فردی

حفاظ گذاري 144290 1

تگزاس حادثه انفجار پاالیشگاه در 144200 2

آموزش حفاظت در برابر اشعه 2480 3

سیستمهاي اعالم حریق 3302 4

سیستمهاي اعالم حریق 3301 5

ایمنی ذاتی 144210 6

2070نامه اي از سال  144250 7

حفاري 144180 8

سیستمهاي اعالم حریق 3270 9

ونتیالسیون مکانیکی –انتوباسیون  2880 10

مایعخطرات گاز  144070 11

حفاظت در مقابل سقوط 144130 12

گام براي مرتب کردن محیط کار 5 3970 13

سیستم اطالعات مواد خطرناك محیط کار 144330 14

زلزله 3920 15

جوشکاري ایمنی در هنگام جوشکاري 2760 16

انفجار مخزن متانول 144060 17

ایمنی در آزمایشگاه شیمی 2740 18

مخازن انفجار 144270 19

ایمنی کنترل ترافیک 144300 20

خطاي انسانی 144320 21

جنگهاي شیمیایی 2270 22



بهداشت حرفه اي

عنوان سی دي شماره ثبت ردیف

ایمنی باالبرها 144310 23

شب دلهره 144040 24

حریق سهمگین 144170 25

ایمنی نردبان 144090 26

انفجار سیلندرهاي گاز 144080 27

بحران در شهر 144140 28

انفجار هنگام تخلیه مواد 144280 29

کارخانه کاچیران 4410 30

حوادث غیر مترقبه : آب و هواپیما 3070 31

انفجار استیلن  144120 32

قاتلی به نام نیتروژن حادثه پاالیشگاه 144190 33

استفاده از نردبانها  2840 34

مرگ در نقطه نفتی  144050 35

خطرات واکنشهاي شیمیایی 144160 36

اطفاء حریق و آشنایی با سوختگی  3080 37

کارفرماوالتر  2440 38

آتش در یخ  144230 39

ایمنی کار با مواد شیمیایی  2490 40

انفجار اکسید اتیلن  144150 41

مدیریت تغییر 144110 42

ایمنی طناب بندي 144100 43

الکتریسیته  2050 44

شعله نورانی  144240 45



عنوان سی دي شماره ثبت یفدر

ایمنی کار با مواد خطرناك  4130 46

سیستمهاي اعالم حریق  3300 47

ایمنی در آزمایشگاه شیمی  274 48

قانون طالیی کار در ارتفاع  144220 49

ایمنی داربست  144260 50

ایمنی در سوهان کاري غیر دولتی  241 51

ایمنی باالابرها عینک  2080 52

ایمنی و بهداشت  63 53

الکتریسیته  205 54

کمپورسورها در صنعت  ====== 55

دستگاه پرس  2410 56

سیمینار دانشجویی ارگونومی  57

Bac(  27(آالینده ها  یشناسایی و کاهش اثرات تنفس 58

ارزیابی ارگونومی روش هاي 28 59

راهبرد ارگونومی براي حمل و نقل دستی بار  ====== 60

ایمنی کار با سنگ سنباده  513 61

فیلم آموزشی گروه بهداشت حرفه اي  ====== 62

مدیریت ایمنی ابزار  ====== 63

مجموعه کتاب الکترونیک حرفه اي  ====== 64

ایمنی در برابر مواد شیمیایی 2060 65



اطفال

عنوان سی دي تشماره ثب ردیف

مرگ و میر نوزادن  ٣٨٠١٠ ١

پرستاري و مراقبت از نوزاد  ٣٩٨ ٢

مراقبت بهداشتی در بیماریهاي فلج اطفال  ٢٧٨٠ ٣

برنامه کنترل  بیماریهاي اسهال کودکان  ٢١۶٠ ۴

رشد و نمو کودکان  –پایش رشد  ٢٣۶٠ ۵

بیهوشی در نوزادان  ٢٠٣ ۶

تغذیه با شیر مادر  ٠٢٢٢ ٧

متن کامل بیماریهاي نوزادان  ١١۴ ٨

آموزش کامل احیاء نوزادان  ٧٨ ٩



بهداشت محیط 

عنوان سی دي  شماره ثبت  ردیف 

بررسی مشکالت بهداشتی روستاي  ٢۵١٠ ١

البرزتصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی  ٢١٠٠ ٢

روستا هابررسی مشکالت بهداشتی  ٣٨٢١ ٣

تولید مثل در خزندگان  ٢۶۶٠ ۴

)بسته ناب (بهداشت محیط ٢۴٧٠ ۵

آلودگی طبقه فوقانی و تحتانی جو  ٣٩۶٠ ۶

کارگاه لوله کشی  ٢۴۶٠ ٧

محیط زیست  ٢۶۵٠ ٨

میکروبیولوژي آب و فاضالب  ٢۴۵٠ ٩

بازیافت  ٢١١٠ ١٠

حفاظت محیط زیست : آلودگی هوا  ٢۶٢٠ ١١

برسی وضعیت روستاي کوچار  ٧٧١٠ ١٢

آبادبررسی بهداشتی روستاي امین  ٢۶٠٠ ١٣

فنون نظا فت در بیمارستان ها و استریلیز ۴٢٧٠ ١۴

وضعیت بهداشت آب روستاي  اسماعیل آباد  ٢۵۵٠ ١۵

بررسی بهداشت روستاي قشالق ٢۵٩٠ ١۶

سیستم تصفیه خانه  ٢٧٣٠ ١٧

نمایشگاه بهداشت محیط دانشکده  ٢٠٧٠ ١٨

زباله بحران  ٣٧٠٠ ١٩

فاضالب صنعتی  ۴٢٢ ٢٠

ارزیابی تاثیر مداخله هاي پزشکی  ٢٩٣٠ ٢١

تهیه ستریک و پودر اکاروز ٢١۵٠ ٢٢

وضعیت بهداشتی سلف سرویس  ٢٢٩٠ ٢٣

تصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی  ۵٠٧ ٢۴

بحران زباله  ٢٢٢٠ ٢۵



بسته ناب  ٢٩١٠ ٢۶

بسته ناب  ٢٩١ ٢٧

بسته ناب  ۴٧٢ ٢٨

تولید مثل در خزندگان  ٢۶۶ ٢٩



تغذیه

عنوان سی دي  شماره ثبت  ردیف

غذاییمسمومیت  ٢٨٧٠ ١

تغذیه طبیعی و چاقی  ۴٠١٠ ٢

گرسنگی پنهان  ٣۶۵٠ ٣

تغذیه  ٣۶٩٠ ۴

تغذیه براساس آموزشهاي قرآن  ٢١۴ ۵


