
 89كتاب هاي تاليف يا ترجمه شده اعضاء هيئت علمي سالهاي  

 نويسنده رديف
 نام انتشارات نام كتاب

سال 

 مترجم مولف انتشار

ليلي بريم    -عليرضااااك خي     1

 سودابه جواليي   -خژاد
 مقدمه ايي بر پديدار شنكسي 

 جكمعه خگر

 سكلمي
1389 

2 
  فريده بكستكخي  

خوار بك شير مكدر )مولفه اهمي  تغذيه شير 

 (هكي موفقي  در شيردهي
 1389 مكهتكب

3 
 بروخر و سودارث

صغرپور صوره علي ا  ،من

 طكهره خجفي.

 پرستكري داخلي و جراحي

 چشم و گوش

 جكمعه خگر

 سكلمي
1389 

فكطمه محدث  -طكهره خجفي 4

 اردبيلي
 

ستكري داخلي  سودارث پر ستنكمه بروخر و  د

 وجراحي

 جكمعه خگر

 سكلمي
1389 

سوخيك  -مهوش صلصكلي  5

منصوره زاغري   -آرزومكخيكخس

 خدا مهرداد  -تفرشي

 
 بكليني پرستكريراهنمكي 

 )جلد سوم(
 جكمعه خگر

 سكلمي
1389 

سوخيك  -مهوش صلصكلي  6

منصوره زاغري   -آرزومكخيكخس

 خدا مهرداد   -تفرشي

   راهنمكي بكليني پرستكري كودككن 

 جكمعه خگر

 1389 سكلمي

سرور   -محسن اديب حكج بكقري  7

 مهوش صلصكلي -پرويزي
 1389 بشري كيفي تحقيق روشهكي 

 منصوره جمشيدي منش 8

 
 

معكينه فيزي ي براي مكمكيي بر اسااكس ساار 

 فصل دروس

 جكمعه خگر

 سكلمي
1389 

سوخيك  -مهوش صلصكلي  9

منصوره زاغري   -آرزومكخيكخس

 خدا مهرداد  -تفرشي

 
 پرستكريبكليني راهنمكي 

 )جلد دوم(

 جكمعه خگر

 1389 سكلمي

مرادي    -وحيدي -صغري خي پور 10

 بكبك سودمند -الكه
 

چكقي  ككهش  هكي ورزشاااي براي  مه  خك بر

 ش مي زخكن

 
1389 

فكطمه محدث  -محمدرضك زارعي 12

 احترام حكجي هكدي -اردبيلي
 1389 مكهتكب معكينه بكليني چشم و گوش 

 -فروغ رفيعي   -معصومه رام د 13

 محمدتقي سكربكن 
 1389 اختشكرات خسروي حمكي  اجتمكعي 

 عزت جعفرجالل 14

 
 

درسنكمه آشنكيي بك خدمكت پرستكري 

 داخش ده مديرت و اطالع رسكخي
 1389 اختشكرات مكهتكب

محمد فرزام    -سيمين تعكوخي 15

 شكداب شكه علي -مح  
 1389 موسسه خشر مهر بيمكري آلزايمر چيس ؟ 



16 

 -سيمين تعكوخي -اعظم رحمكخي

 ليال اهلل قلي
 سالم  جنسي و زخكشويي زوجين 

معكوخ  پژوهشي 

داخشگكه آزاد 

اسالمي واحد 

 خوراسگكن

1389 

مهراخگيز   -علي بيداري   17

 سيمين تعكوخي -توتوخچي
 سندرم في روميكلژي 

جهكد داخشگكه 

 ايران
1389 

18 
 اكستكسي طكعون قرن  خوشنوا فومني  -سيدفكطمي  

اختشكرات آبنوس 

 و ص ورا
1389 

 


