
 تازه های کتب منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 سرطان  متابولیسم در  ناهمگونیعنوان کتاب:  

 آمنه مسلم نژاد  - دکتر مصطفی میر  -ناهید نعمتی -مهدیه صفرزاد: مترجمین /مترجم

 اول  نوبت چاپ: دانشگاه علوم پزشکی گلستان   ناشر:        1399 سال چاپ:     ترجمهنوع اثر:  

 است اصلی  بخش 3 دارای   کتاب  ایندرباره کتاب: 

 سرطانی  های سلول پایه متابولیسم : 1 بخش

 سرطان متابولیسم در  ناهمگونی: 2 بخش

 سرطان  با مرتبط  های  فیبروبالست  و سرطانی های سلول  رابطه : 3 بخش

   

 



 دانشگاه علوم پزشکی گلستانتازه های کتب منتشر شده 

 کودکان  پرستاری  در  دهی  دارو  مهارت  و   اصول عنوان کتاب:  

 راضیه طالبی  - دکتر زهرا سبزینویسنده/ نویسندگان: 

 اول  نوبت چاپ: دانشگاه علوم پزشکی گلستان ناشر:        1399 سال چاپ:     تألیف  نوع اثر:  

  و   صحیح  هایتکنیک   کارگیریبه   کافی،  عملی  و  علمی  هایمهارت  داشتن  مستلزم  دادن  دارودرباره کتاب:  

  عملکرد  عنوانبه  که  بوده  درمان  فرایند  اصلی  بخش  عنوان  به  دارویی  دستورات   اجرای. است بیمار به  رسیدگی

  های بخش   در  پرستاری  دانشجویان  پرستاران،  به  کتاب  این.  شودمی   محسوب  پرستاران  درمانی  و  مراقبتی  اصلی

  کمک   کودکان  سالمت  ارتقا  و   حفظ   به   دهی   دارو   فرایند   در   ایمنی  اصول  رعایت  با   که   کند می   کمک   کودکان

  .نماید 

 

 

 

 



 تازه های کتب منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 کودکان شایع  های   بیماری   درمان   و  تشخیص  راهنمایعنوان کتاب:  

 دکتر حسین زائری   -دکتر حسن اسمعیلی  -نویسنده/ نویسندگان: دکتر سارا رها فرد 

 اول  نوبت چاپ: دانشگاه علوم پزشکی گلستان ناشر:        1400 سال چاپ:تألیف      نوع اثر:  

از آنجا که یکی از خالهای موجود در بخش کودکان، عدم وجود رفرنس مناسب برای رجوع جهت  درباره کتاب:  

ان های استاندارد بیماری های شایع اطفال است، بر آن شدیم تا مجموعه ای از درمان های استاندارد برای  درم

بیماری های شایع کودکان را جمع آوری نموده تا این کتاب بتواند به عنوان یک مرجع در بخش های اطفال،  

دانشجویان و سایر همکاران مورد    ، اورژانس و درمانگاه های عمومی و تخصصی توسط رزیدنت ها، اینترن ها

 استفاده قرار گیرد.  

 


