
 
 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 ديريت آمار و فناوري اطالعاتم  -معاونت تحقيقات و فناوري  مأخذ: 
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 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 ديريت آمار و فناوري اطالعاتم  -معاونت تحقيقات و فناوري  مأخذ: 
 

 

 1399در سالاعضاي دانشگاه  عناوين كتب تأليفي
 عنوان كتاب رديف عنوان كتاب رديف

 توانبخشی كم بینايان و نابینايان در ايران 11 سواالت رايجزردی در نوزادان و پاسخ به  1

2 
درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رايج و طب 

 سنتی ايران
 (HTLV-1)میکرو آرناها و ويروس لنفو ترپیک يک انسانی  12

 انفورماتیک علوم آزمايشگاهی 13 های تشخیصی و درمانی آكنه و ريزش مو از ديدگاه طب سنتیروش 3

 بندی تومور در ثبت سرطان جمعیتیكدگذاری و مرحله 14 پروترهای پارسیل متحرک كلینیکی 4

 كدگذاری و مرحله بندی تومور در ثبت سرطان جمعیتی 15 تحول سازمانی با رويکرد مديريت سرمايه فکری 5

 و اطالع رسانی پزشکی )داكاپ( دانشنامه كتابداری 16 استئوپروز )كتاب الکترونیکی( 6

 Biomedical Product Development: Bench to Bedside 17 1راهنمای جیبی بالینی بهداشت روان  7

 Health System Transformation in the Islamic Republic 18 معاينه فیزيکی در بیماران روان 8
of Iran 

 نايی با فرآورده های آرايشی و بهداشتیآش 19 تولید داروهای گیاهی )جلد اول( 9

 نوين بر شیمی فضايی نگرشی 20 فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی 10

 

http://books.research.ac.ir/book/1007710-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://books.research.ac.ir/book/1008115-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 
 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 ديريت آمار و فناوري اطالعاتم  -معاونت تحقيقات و فناوري  مأخذ: 
 

 

 1398در سالاعضاي دانشگاه  عناوين كتب تأليفي

 
 عنوان كتاب رديف عنوان كتاب رديف

 فارماكوگنوزي 180اگزامينوفن  13 راهنماي كاربرد آب بازيافتي در بهسازي خاك 1

 درسنامه روانشناسي فردي و اجتماعي  14 كشاورزيهاي بازيافتي در راهنماي كاربرد آب 2

 مباني كاربردي روان داروشناسي  15 راهنماي كاربرد آب بازيافتي در مصارف پرورش آبزيان 3

 اي در پرستاري، رويكرد بالينيتعهد حرفه 16 هاي توليد كمپوستفناوري 4

 راهنماي باليني تشخيص، درمان و پيشگيري از جذام 17 راهنماي عملي مديريت كنترل صدا در محيط كار 5

 18 هاي نوين شناسايي و درمان خشكي چشمروش 6
بسته خدمتي مراقبت رواني نوزاد در بخش مراقبت ويژه 

 نوزادان

 19 شناسي براي دانشجويان پزشكي و داروسازي ويروس 7
و  CCU ,ICUهاي هاي پرستاري ويژه در بخشمراقبت

 دياليز

 گزيده مقاالت تاريخ پزشكي در مجالت فارسي 20 مباني فهم روايات تفسيري در الميزان 8

 دستنامه روان پرستاري كاربردي 21 مروري بر كليات طب سنتي ايران چاپ بيست و سوم  9

 مبتال به سرطانتغذيه در بيماران  22 ژنتيك پزشكي جرد 10

  PCRخطايابي  11
23 Science of Spices & Culinary Herbs Latest 

Laboratory, Pre-Clinical, and Clinical Studies 12  سالمت زنان و مردان در سنين باروري 

  

http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=217
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=216
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=215
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=213
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=213
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=213
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=210
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=207
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=207
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=207


 
 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 ديريت آمار و فناوري اطالعاتم  -معاونت تحقيقات و فناوري  مأخذ: 
 

 
 1397در سالاعضاي دانشگاه  عناوين كتب تأليفي

 عنوان كتاب رديف عنوان كتاب رديف

 هاي ارگونومي و مهندسي فاكتورهاي انسانيفرهنگ واژه 13 الكتروشيميايي آب آشاميدنيضدعفوني  1

 هاي زنان و ناباروريبيماري  -ها با داروهاي گياهي و طبيعيساماندهي بيماري 14 مالحظات مصرف مفردات و مركبات پركاربرد در طب ايراني 2

 A Compendium on Oral Health of Children around the World 15 اخالق و نظريه اخالقي 3
4 Atlas of Ocular Optical Coherence Tomography 16 آيات پزشكي قرآن در نگاه مفسران 

 سالمت بزرگساالن 17 خطاي مادرزادي متابوليسم 5

 ( جلد اول تا چهار1396ارتقاء و بورد جراحي عمومي )گنجينه سواالت  22-18 ريز اطفالهاي غدد درونهاي آزمايشگاهي در بيماريروش  –غدد اطفال 6

 هاي خونيراهنماي باليني فرآورده 22 مهندسي بافت و پزشكي بازساختي در سيستم عصبي 7

8 Ocular Surface Disease 23 مديريت عوارض داروئي در درمان سرطان 

 ميكروبيولوژي مواد غذايي 24 مرجع كالبدشناسي انساني 9

 نورواندوكرينولوژي 10

 درماتولوژي مبتني بر شواهد 11 هاي ميكروبي منتقله از مواد غذاييبيماري 25

 درمان سردرد با تغيير سبك زندگي رويكرد طب ايراني و اجمالي از طب نوين 12

 

  



 
 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 ديريت آمار و فناوري اطالعاتم  -معاونت تحقيقات و فناوري  مأخذ: 
 

 1396در سالاعضاي دانشگاه  عناوين كتب تأليفي
 عنوان كتاب رديف عنوان كتاب رديف

 امنیت غذا و تغذيه در اقتصاد مقاومتی 16 بیوشیمیخالصه  1

2 Toxicology in the middle ages and renaissance 17 Phlebotominae sand files – morphological and molecular 
approaches 

 های بالینی مامايی در بلوک زايمانمهارت 18 دبستانیهای زندگی به كودكان پیشآموزش مهارت 3

 مجموعه آموزشی هماتولوژی و بانک خون 19 اصول رفتار با كودک 4

5 Perinatal Tissue-Derived Stem Cell 20 )مجموعه كامل دروس پرستاری )ويرايش سوم 

 ناقلین و نکات طاليیشناسی و مبارزه با بانک سؤاالت ايران؛ ضمیمه حشره 21 الگوی تکاملی خلق دانش رقابتی با رويکرد توسعه و بهبود سازمانی 6

 اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاری 22 هاهايی برای خانوادهپیشگیری است آموزشمصدومیت قابل 7

8 Poverty Reduction and Non Governmental; Organization 

Growth 
 پرونده الکترونیک سالمت 23

 های ساركوپنیجامع بیماریكتاب  24 های بنیادی در پیشرفت علم پزشکینقش سلول 9

 Satureja: Ethnomedicine, Phytochemical Diversity 25 هابیوتیکنانوتکنولوژی و آنتی 10

 مراقبت از بیمار مرگ مغزی 26 نامه پیشگیری از مصدومیت و خشونتدرس 11

 Mobile Health Technologies 27 1پرستاری بهداشت روان  12

 "يک نگاه در"های حیوانی سرطان مدل 28 2روان پرستاری بهداشت  13

14 
های ماالريا بر روش میکروسکوپی برای تشخیص، شناسايی و سنجش كمّی انگل

 های ضخیم و نازک خون در زمینه تحقیقاتروی گسترش
 های داروشناسی بومیراهنمای انجام و انتشار پژوهش 29

 رويکردهای بالینی ناباروری در بیولوژی تولیدمثل 30 پزشکی های ارزيابی فراگیران در علوماصول و روش 15
 


