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 ۱۳۸۷ .عباس،ابول ک (ابولعباس)ایمونولوژی سلولی مولکولی 

وزارت )بانک سواالت کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
 همراه با جامع ترین پاسخ 93-92کنکور ارسد سال(بهداشت 

 ۱۳۹۲ المع، حسن اشکال+های تشریحی 

 ۱۳۹۲ .جی.لهان،ام زیست شناسی خون خواری در حشرات

 ۱۳۸۶ حشمتی پور،زهیر راهنمای کامل میکروبیولوژی عملی به انضمام اطلس رنگی

 ۱۳۹۳   بیماری های داخلی و جراحی برای دانشجویان پیراپزشکی

 ۱۳۹۲ عبداللهی،سیدحسین (تئوری و عملی)تشخیص بیماریهای انگلی انسان

 ۱۳۹۱ آثار،شکراله (بخش عمومی)مجموعه درس های میکروب شناسی پزشکی 

آزمون جامع علوم پایه :مروری بر حشره شناسی پزشکی 
 آزمون پزشکی و 200؛ 1392پزشکی و دندانپزشکی شهریور 

 ۱۳۹۱ زلرع بیدکی،محمد  آزمون دندانپزشکی با پاسخهای تشریحی200

 ۱۳۸۹   2010اصول جراحی شوارتز 

 ۱۳۸۴ میالنی فر ، بهروز روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی

 ۱۳۸۱ رز، کارال  ساعت24در 7خودآموز فتوشاپ 

خالصه مطالب و مجموعه آزمونهای :درس آزمون قارچ شناسی
 ۱۳۸۹ دانشمندی،سعید طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

راهنمای علمی و عملی :روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی 
انجام آزمایش های ایمونولوژی برای دانشجویان ارشد 

 ۱۳۹۳ گنجعلی خانی حاکمی،مزدک ایمونولوژی،پزشکی و پیراپزشکی

 ۱۳۸۹ مختاری امیر مجدی،منیره اطلس قارچ شناسی پزشکی

 ۱۳۹۰ مولر،آن بیهوشی ومراقبت های ویژه مبتنی بر شواهد

 Hines,Roberta ۱۳۹۱. هاینز،روبرتاال بیهوشی وبیماریهای همراه

- باکتری شناسی عمومی):میکروب شناسی پزشکی مورای 
 (اختصاصی

 Murray, Patrickمورای ، پاتریک آر 
R ۱۳۹۲ 

هندبوک جامع انتوباسیون داروهای بیهوشی به همراه کاربرد 
 ۱۳۸۸ اصغری،محمود خاص داروها در بیهوشی و مهارت های طالیی پرستاری

 ۱۳۹۳ قادریان،سیدمحمدحسین فارماکوژنتیک و درمان سرطان

 ۱۳۹۰ محبی،رضا ویروس های سرطان زا در انسان

 ۱۳۹۰ .کوپر،جفری ام سلول کوپر با دیدگاه مولکولی



زیست سلولی و )مجموعه سواالت طبقه بندی شده 
با پاسخ (وزارت علوم، دانشگاه آزاد،وزارت بهداشت )(مولکولی

 ۱۳۹۱ عبادی،مصطفی ...های تشریحی 

ابزار های جراحی برای پزشکان ،رزیدنت های جراحی و 
 ۱۳۹۲ نمیتز،رنی دانشجویان اتاق عمل

شامل مبانی جراحی :اورژانس ها و تکنیک های جراحی 
عمومی زنان و زایمان،ارتوپدی وشکستگی بیهوشی ارولوژی 

 ۱۳۹۰   وش و حلق وبینی،چشم پزشکی"،

 ۱۳۸۸ شیری،مهدی ماساژ درمانی

همراه با تست های کارشناسی :2012تداخل غذا و دارو کرواس
 ۱۳۹۲ کتلین.ماهان،ال ...92تا 75ارشد ودکتری تغذیه از سال 

 ۱۳۹۲ پیکنیک،ربکا راهنمای جیبی بخیه و هموستاز جراحی

 ۱۳۹۲ سولومون،الدرا پرل بیولوژی سولومون

 ۱۳۹۱   (2011هنری دیویدسون)هماتولوژی و انعقاد خون

: جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی ؛ تدوین:1اندیشه اسالمی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت 

 ۱۳۹۲ سبحانی تبریزی، جعفر پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی

 ۱۳۹۲ .مک فرسون،ریچارد ا 2011دیوید سون- بیوشیمی بالینی هنری

هامیوپاتی چیست؟چگونه عمل میکند؟آیابی خطر : هامیوپتی 
 ۱۳۷۸ کالور،آن است؟آیا با روشهای دیگر درمانی ترکیب می شود ؟

PCR[ پی سی آر](اصول،انواع و کاربرد:) روشهای عملی در
 ۱۳۹۲   آزمایشگاه تشخیص طبی

 strachan,T ۱۳۹۳م .استرون،تی  ژنتیک مولکولی انسانی استراخان

 ۱۳۹۲   ایمونولوژی رویت

 ۱۳۹۳ فیلیپس،نانسی ماری فورتوناتو اعمال جراحی بری و کهن:تکنیک اتاق عمل

 ۱۳۸۴ .کاترینو ، جفری ام اورژانس های پزشکی در یک نگاه

 اصول ژنتیک پزشکی امری
 Turnpenny, Peterترن پنی ، پیتر دی 

D ۱۳۹۰ 

 ۱۳۹۳ برآبادی،افسانه 2011خالصه مبانی بیهوشی میلر 

 ۱۳۸۶ امتیازی ، گیتی مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

 ۱۳۹۳ فریادیان ،سارا تکنولوژی جراحی عمومی

 ۱۳۹۳ فریادیان ،سارا تکنولوژی جراحی چشم

 ۱۳۹۳ فریادیان ،سارا تکنولوژی جراحی زنان



 ۱۳۸۳ بیتس ، آندریا حرکت درمانی در آب

 ۱۳۹۲ پاگانا ، کتلین دسکا مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

 ۱۳۹۲ .ریس ، ریچارد جی آنالیز ژن و ژنوم

 ۱۳۹۲ موری ، پاتریک آر (قارچ شناسی و انگل شناسی)میکروب شناسی پزشکی مورای

 ۱۳۹۲ موری ، پاتریک آر 2013مورای (ویروس شناسی _میکروب شناسی پزشکی 

 ۱۳۹۲ بروکس ، جورج فردریک 2013میکروب شناسی پزشکی جاوتز

 ۱۳۹۱ میلر ، رونالد دی داروشناسی بیهوشی میلر

 ۱۳۹۱ .عباس،ابول ک ایمونولوژی سلولی مولکولی ابولعباس

 ۱۳۹۱ مک فرسون،ریچارد خون شناسی ،انعقاد و طب انتقال خون

 ۱۳۹۲   2013میکروب شناسی جاوتز 

 ۱۳۹۲ وینی،کومار 2013(اختصاصی)آسیب شناسی پایه رابینز 

 ۱۳۹۲ جان،دیوید 2006انگل شناسی پزشکی مارکل 

 ۱۳۹۰ نوسبوم ، رابرت ال 2007ژنتیک پزشکی تامپسون 

 ۱۳۹۲ الهوف، تامرا ویژه دانشجویان و کارکنان اتاق عمل:چیدمان میز مایو جراحی 

 ۱۳۹۲ گیدینگر،دنیس گره های جراحی و تکنیک های بخیه

 


