
 

 99تعداد کتب خریداری سال 

 تعداد سال مترجم نویسنده عنوان ردیف
 

 4 1398  عالیا صابری (EEGاصول الکتروآنسفالوگرافی) 1

 2 1391 شهاب چیت چیان آتول گاواندی بیانیه چک لیست 2

 2 1395  لیلی یکه فالح تازه های احیای قلبی ریوی 3

 2 1391  لیال ساداتی تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق 4

 2 1397 سید مسلم مهدوی جانیس ال هینکل برونر سودارث قلب وعروق 5

 2 1384  محبوبه صفوی اصول آموزش به بیمار 6

شادی عبداله زرگر،سمانه پارچه  کتابچه بالینی پرستاری 7
 بافیه

 1394 2 

 2 1396  طاهره برزویی،مهناز موقر اخالق در پرستاری 8

 2 1394 مهناز شوقی،مهناز سنجری مرلین هاکنبری 2015کودکان ونگ پرستاری 9

 2 1396 شاهرخ علی نیا هاف مونتگو مری دستنامه مکانیکی 10

 2 1397 مهرداد رئوفی،رضا موسوی دابین دیل CDخواندن فوری با  11

 4 1396 آرش موال تالر مالکوم لم س خواندن الکتر کاردیو گرامفقط در دو ساعت 12

 2 1398 مینا فتحیکازرونی الری جیمس...}ودیگران{ 2018بیماریهای قلب و عروق  13

 2 1397  مالحت نیک روان ودیالیزCCU,ICUمراقبت های ویژه در  14

 2 1396  پروانه عسگری،هادی جعفری منش اصول تهویه مکانیکی برای پرستاران 15

 2 1396  شرفی...}ودیگران{شکوفه  خود مراقبتی بیماران عروق کرونر 16

علی رحمانی،زهرا  تانیا هودج حقایقی برای پرستاران جراحی قلب 17
 قاسمی،حسین محمودی

1397 2 

 2 1391 خدیجه نصیریانی ماری ام کانابیو هند بوک آموزش به بیمار 18

 2 1398  شعیب دهقانی برای پرستارانECGپر کاربرد ترین نکات  19

 2 1397  داود مردانی،حمید بیگدلیان  های ویژه قلب وعروق درسنامه مراقبت 20



 

 

 

 

 99 سال حشمت دکتر بیمارستان خریداری فارسی کتابهای لیست

 

 

 

 

 

 99 سال مرکزی کتابخانه خریداری التین کتابهای لیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 1397 آلیس خاچیان هینکل جنیس ال  2018برونر سودارث اتاق عمل 21

 2 1395  مهدی رضایی درسنامه جامع اتاق عمل 22

 2 1397 ال ي،جانیس هینكل شهري مهدوي مسلم سید عروق و قلب 23
 2 1398 هاریسون راندولف تنسلي كازروني فتحي مینا عروق و قلب هاي بیماري 24

 تعداد سال مترجم نویسنده عنوان ردیف
 

 1 1399  ابراهیم نعمتی پور عروق و قلب هاي بیماري 1

 Publication_Year Auther title Na 

4 2014 [edited by] Jack L. Cronenwett, K. Wayne Johnston.  Rutherford’s vascular surgery 1 

1 2019 editors,GlennP.Gravlee,AndrewD.Shaw,Karsten Bartels 
Author(s)/Relationship(s):Gravlee, Glenn P.,editor. 

 Hensley’s practical approach to 
cardiothoracic anesthesia 

2 

2 2020  [Edited by] Eric J. Topol, Paul S. Teirstein Textbook of interventional cardiology 3 

1 2019 Editors Markus M.Luedi, Mark C.Philips Anesthesia & Analgesia 4 

2 2016 Sam kaddoura Echo made Easy 5 

1  2019 Williams F.Armstrong, Thomas Ryan Feigenbaum&#39;s echocardiography 6 

6 2020 Michael a.gropper Miller,s Anesthesia 7 


