لیست کتب خریداری شده اردیبهشت 98
درسنامه مامایی مایلز جلد1
درسنامه مامایی مایلز جلد2
درسنامه مامایی مایلز جلد3
مجموعه آزمونهای ارشد مامایی 79تا 98
چکیده بارداری وزایمان ویلیامز 2019
بیماریهای زنان وروشهای تشخیص آن
لزگی درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی
سری کامل 17جلدی برونر سودارث2018
مجموعه آزمونهای ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 77تا 99جلد 1
مجموعه آزمونهای ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  98-91جلد2
ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  79تا98
مجموعه آزمونهای ارشد تغذیه 77-98
مجموعه آزمونهای ارشد آموزش بهداشت 77-96
درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط تک جلدی /شرفی
درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت کیمیا
بانک آزمون تشریحی اصول وفنون تکنولوپیست های جراحی
آخرین تغییرات احیای قلبی وریوی
تازه های احیای قلبی وریوی 2015
آزمونهای ک-ک فوریتهای پزشکی
28گام طالیی تا آزمونهای زبان ارشد ودکتری
درسنامه جامع دکتری پرستاری
پرستاری سالمندی (اسدی نوقانی)
طراحی واجرای مطالعات ترکیبی
درسنامه جامع آمار زیستی
تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی عمومی
تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی زنان مامایی
تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی پالستیک وترمیمی
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست قلب وعروق
تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی چشم فک وصورت
تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی اعصاب
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست ارتوپدی جلد
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست اصول کار در اتاق عمل جلد
نکات طالیی ارشد اتاق عمل
20آزمون تالیفی شبیه سازی ارشد اتاق عمل
راهنمای بالینی تکنولوژی جراحی

الگوریتم جامع تکنولوژیهای جراحی اتاق عمل
رهبری ومدیریت در اتاق عمل ساداتی
 3500آزمون بانک جامع طبقه بندی شده ارشد اتاق عمل
مرجع مصاحبه دکتری وزارت بهداشت
مراقبت های پرستاری در منزل محمودی
اصول آموزش به بیمار (برزویی)
اصول آموزش به بیمار (مهاجر)
مرور آزمون مبانی مراقبت های پرستاری پوتر پری
آزمون جامع وکامل مبانی مراقبت های پرستاری
سواالت آزمون دکترا اصول ومبانی مراقبت پرستاری
روشهای آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی کاظم نژاد
نکات کلیدی ارشد ودکتری آلودگی هوا
مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریتهای پزشکی
اصول وفنون پرستاری پوتر پری
تکنولوژی آئروسل ها
تکنیکهای اطفاء حریق صنعتی
مدیریت کیفیت جامع وایمنی
طناب ها وگره ها در آتش نشانی وامداد
ارزیابی ریسک حریق
نکات بازبینی ارگونومی
 Hseدربیمارستان
ایمنی کاربردی وشاخصهای عملکرد در صنعت
مهندسی بهداشت حرفه ای جلد اول
مهندسی بهداشت حرفه ای جلد دوم
اصول اندازه گیری تراز معادل صدا وتراز توان
بانک سواالت ایمنی
ترسیم نقشه صوتی با نرم افزارهای surfer
تعاریف ومحاسبات مهندسی بهداشت حرفه ای
ریاضیات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
آموزش word
آموزش Pmwru
اورژانس Order
داخلیOrder
اپیزیوتومی و مراقبتهای آن
الگوریتمهای زنان و مامایی
بارداری وزایمان ویلیامز 2018جلد اول

بارداری وزایمان ویلیامز 2018جلد دوم
بارداری وزایمان ویلیامز 2018جلد سوم
مامایی وبیماریهای دنفورث جلد اول 2008
مامایی وبیماریهای دنفورث جلد دوم 2008
مروری بر بیماریهای زنان برک ونواک
کتاب جامع زبان عمومی ارشد علوم پزشکی
Iqbساالنه دکتری آمار زیستی
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
خداباوری ودانشمندان
فیزیک دانان غربی
علم دین فلسفه
مجموعه سواالت ونکات مهندسی فاضالب متکف ج1
مجموعه سواالت ونکات مهندسی فاضالب متکف ج2
خالصه کتاب مهندسی فاضالب :تصفیه و استفاده مجدد متکف
روش های پرستاری بالینی
مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ایمنی در آزمایشگاه شیمی
بیو تکنولوژی محیط
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت
میکروب شناسی جامع آب فاضالب
اصول وروش های گندزدایی ضدعفونی
تصفیه فاضالب صنعتی
تصفیه ودفع لجن فاضالب
استعداد تحصیلی ویژه دکتری وزارت بهداشت
بازی در نقش خدا
اکولوژی
آبرسانی شهری
فیزیولوژی ورزش جلد اول
فیزیولوژی ورزش جلد دوم
اصول تصفیه آب
تکنولوژی شیر فرا ورده های لبنی
آزمایش کنترل کیفیت مواد غذایی
فن آوری تولید نوشابه های گازدار
صنایع وفرآورده های تخمیری
ترکیبات شیمیایی گوشت و ویژگی انها

آنالیز پروتئین ها و اسید ها ی نوکلئیک
مالت تکنولوژی تولید کاربرد ها و کنترل کیفیت
طراحی کارخانه صنایع غذایی
شیمی مواد غذایی
بستنی فراسودمند دانش فرموالسیون وکنترل کیفیت
مجموعه کامل سواالت شیمی مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
مجموعه سواالت روشنایی
مجموعه سواالت صدا وارتعاش
مجموعه سواالت پرتو
گروهHSE4مجموعه سواالت کارشناسی ارشد
روشهای ارزیابی ارگونومی جلد1
ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیرج 1
ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیرج2
ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیرج3
ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیرج4
ترجمه کامل اصول پرستاری کوزیرج5
نگاهی جامع بر زبان دکتری گروه علوم پزشکی یعقوبی
نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی یعقوبی
روش های تحقیق ترکیبی کرسول
مراقبت در منزل
تکنوتست –ارتوپدی
تکنوتست –گوش و حلق و بینی
آموزش Eckcel
تکنوتست جراحی اطفال
تکنوتست تکنولوژی جراحی توراکس
تکنوتست تکنولوژی جراحی گوارش و هرنیا
تکنوتست چشم
فارماکولوژی کاتزونگ وترور 2019
چک لیست مهارت های بالینی پرستاری
استانداردها و مراقبت های ویژه در سوختگی
مدیریت پروژه فناوری اطالعات سالمت
مجموعه سواالت زبان انگلیسی ویزه آزمونهای ارشد رشته بهداشت حرفه ای
آنتروپومتری و شاخصهای ابعاد بدن کارگران ایرانی برای طراحی ایستگاه کار
مقدمه ای بر ایمنی کار در ارتفاع
مجموعه سواالت ایمنی در صنعت

بانک سواالت ارگونومی کاردانی کارشناسی ارشد و دکترا همراه با پاسخ
بهداشت پرتوها
مجموعه سواالت ارگونومی کارشناسی ارشد و دکترا همراه با پاسخ تشریحی

