
دانشگاه علوم پزشکی گلستان تازه های کتب منتشر شده  

 

 

 

مقالت چهارم ) شرح و تصحیح مقالت چهارم در طب از کتاب چهار مقاله نظامی عنوان کتاب: 

 عروضی سمرقندی(

 دکتر غالمعلی زارعنویسنده/ نویسندگان: 

 نوبت چاپ: اول ناشر: دانشگاه علوم پزشکی گلستان       7931سال چاپ:   نوع اثر: گردآوری

« مجمع النوادر»هار مقاله ای است که نظامی عروضی در کتاب خود مقالت چهارم یک مقاله از چدرباره کتاب: 

نویسنده در این مقاله عالوه بر دانش پزشکی اطالعاتی مفید و مختصر نیز درباره  است. طب نوشته بارهدر

به یادگار گذاشته است. و از این روی این کتاب در بسیاری از پزشکان و متون پزشکی ایران زمنی از خود 

  تبیین مسائلی از تاریخ پزشکی و در تمدن اسالمی راهگشاست.

 

 هورمون بیوشیمی مولکولی عنوان کتاب: رویکرد

 فرزانه توانگر -نویسنده/ نویسندگان: دکتر جهانبخش اسدی

 گلستان       نوبت چاپ: اولناشر: دانشگاه علوم پزشکی  7931سال چاپ:   نوع اثر: تألیف

 می هچگون ها سلول. است سلول تکوین اهمیت با بحث کتاب این در شده داده پوشش مباحث درباره کتاب: از

 تکامل تا ودش می طی سیگنالینگ مسیرهای چه و شوند تبدیل یافته تمایز شکل به بنیادی شکل از توانند

 و آگونیست داروهای و هورمون اینتروال رفرانس و گیری اندازه های روش مباحث ادامه در. گردد منتج سلول

 .است شده آورده آنها آنتاگونیست

 

 دارو ها، اعتیاد و مغز عنوان کتاب:

 دکتر حامد قزوینی -دکتر لیال الیاسی نویسنده/ نویسندگان:

 اولناشر: دانشگاه علوم پزشکی گلستان       نوبت چاپ:  7931سال چاپ:   ترجمهنوع اثر: 



کتاب داروها، اعتیاد و مغز، به طور مبسوطی پاتوفیزیولوژی و نوروسایکوفارماکولوژی اعتیاد را  درباره کتاب:

. این کتاب با نگاهی زیست شناسانه به سامانه ی پاداش دهی، یافته های دمورد بررسی موشکافانه قرار می ده

 وابستگی و اعتیاد را به دقت توضیح می دهد. سپس نوین تغییرات مغز در فرایند تبدیل مصرف اولیه ی مواد به

 اعم از آمفتامین ها، کوکایین، مواد افیونی، الکل و نیکوتین می پردازد. به توصیف مواد مختلف محرک و مخدر

 می پردازد. 


