
 ردیف عنوان نام نویسنده نوع کتابت سال انتشار قیمت به ریال موجودی

 1 مدلهای جامع ارزیابی عملکرد تعالی و سازمانی سید داود نصراله پور تالیف 1389 35000 

 2 مهارتهای اطالع رسانی موسی یمین فیروز تالیف 1391 8000 

حاملگی تا تولدرشد و نمو کودک در  مولود آقاجانی ترجمه 1392    3 

 4 تکامل ارتوپدی ناصر جان محمدی تالیف 1391 120000 

 5 تشخیص بیماریها بر اساس یافته های بیوشیمی هادی پارسیان ترجمه  60000 

 6 آفت کشها علی اکبر مقدم نیا تالیف 1378 60000 

 مدیریت امور پژوهشی تالیف 1378  
پزشکی چکیده طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم 

 بابل
7 

 خضراله مقیم پور بیژنی تالیف 1379 60000 
اختالالت اسید و باز و تفسیر عملی گازهای خون 

 شریانی
8 

 9 روشهای تدریس یادگیری در آموزش پرستاری معصومه عبدالعلیان تالیف 1379 80000 

 ترجمه 1379 80000 
 -هایده عالءالدوله ای

 فرحنار صدیقیان

قرمز و اختالالت مربوط به  گلبول"خون شناسی: 

 آن
10 

 ترجمه 1380 26000 
هاجر  -افسانه بختیاری

 پاشا
 11 مامایی و زنان

 ترجمه 1380 15000 
شهریار سلیمانی 

 سوادکوهی
 12 بیماریهای اسید پپتیک

 13 فارماکولوژی پایه بالینی) چاپ اول، دوم و سوم( علی اکبر مقدم نیا تالیف 1380 18000 

 14 بیماریهای دریچه ای قلب فرزاد جاللی تالیف 1380 14000 

 ترجمه 1380 90000 
صدیقه  -ماندانا پرتوی

 خدمت
 15 رابردم و کاربردهای آن در دندانپزشکی

 16 درد مهرداد رفعتی رحیم زاده تالیف 1380 17000 

 17 بیماریهای روماتیسمی بهزاد حیدری تالیف 1381 15000 

 تالیف 1381 14000 
 -صدیقه اسماعیل زاده

 مریم جوادیان کوتنایی
 18 پاسخ به سئواالت شما در مورد نازائی



 19 اپیدمیولوژی بالینی کریم اله حاجیان تیلکی ترجمه 1381 16000 

 20 درمان مسمومیت ها علی اکبر مقدم نیا ترجمه 1382 32000 

 21 ترین های طب داخلی فرزاد جاللی گردآوری 1382 14000 

 ترجمه 1382 22000 
پروانه  -ماندا پرتوی

 آقاحسینی
 22 تداخالت دارویی در دندانپزشکی

 23 تداخالت دارویی در دندانپزشکی ماندانا پرتوی تالیف 1382 22000 

 تالیف 1382  
معاونت پژوهشی دانشکده 

 پزشکی

چکیده پایان نامه های رشته پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
24 

 معصومه عبدالعلیان تالیف 1382 25000 
روشهای تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و 

 مامایی
25 

 26 پره تست جامع طب کودکان یداله زاهدپاشا ترجمه 1382 25000 

 پویا طیبی تالیف 1383 100000 
راهنمای آموزشی کمکهای اولیه و احیای قلبی 

 (CPR) ریوی
27 

 28 سرطان پستان زهرا بصیرت ترجمه 1383 100000 

 29 آگاهی سریع در عفونت های آمیزشی سودابه تیرگرطبری ترجمه 1383 150000 

 ترجمه 1383 40000 
فاطمه  -شبنم امیدوار

هاجر سلملیان -باکویی  
 30 پرستاری مادر و نوزاد

 31 اصول تکنولوژی جلوگیری از بارداری طاهره نظری ترجمه 1383 30000 

 32 جمعیت و تنظیم خانواده کریم اله حاجیان تیلکی تالیف 1383 250000 

 33 اصول عملی درمان موفق کانال ریشه ماندانا پرتوی ترجمه 1383 20000 

 34 سیگار و بارداری محسن پورقاسم تالیف 1383 10000 

2004بیماریهای دستگاه گوارش نلسون  محمدرضا اسماعیلی دوکی ترجمه 1383 3000000   35 

 تالیف 1383 5000 
معاونت آموزشی دانشگاه 

 علوم پزشکی بابل
 36 راهنمای جامع آموزشی

 37 اصول و کاربرد درمان با آنتی بادی مهدی پورامیر واجارگاه تالیف 1383 15000 

 38 درمان صرع مقاوم به درمان محمدرضا صالحی عمران تالیف 1384 1000000 

 39 بیماریهای قلب کودکان -سیدعباس فاطمی ترجمه 1384 275000 



 عبدالرحیم قاسمی

 40 اسالم آزادی و دموکراسی عباس نیکزاد تالیف 1384 3000000 

 41 زایمان طبیعی محبوبه فرامرزی تالیف 1384 475000 

 42 گزارش جهانی پیشگیری از حوادث جاده ای محمود برادران ترجمه 1384 10000 

 تالیف 1385 50000 

 -رمجیارسالن علی 

یوسف رضا  -حمید شافی

 یوسف نیا

 43 درمان بیماریهای خانگی

 44 راهکارهای درمان دیابت شیرین افسانه بختیاری گردآوری 1385 10000 

 45 سرطان پستان داریوش مسلمی تالیف 1385 20000 

 46 اختالالت نورولوژیک در بارداری زهرا بصیرت ترجمه 1385 20000 

 47 اصول نظری و عملی آزمایشگاه شیمی سلیمان محجوب تالیف 1385 25000 

 48 فیزیولوژی پزشکی سهیال ابراهیمی تالیف 1385 50000 

 ترجمه 1385 15000 
هاجر  -شبنم امیدوار

 سلملیان
 49 سونوگرافی مامایی

 50 برنامه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عباس نیکزاد تالیف 1385 355000 

 ترجمه 1385 2500000 
 -عبداالیمان عمویی

 یوسف یحیی پور
 51 پاتوژن فاضالب

 MRI 52 علی شبستانی منفرد ترجمه 1385 40000 

 علیجان احمدی آهنگر تالیف 1385 80000 
نشانه شناسی و اصول بالینی در تشخیص 

 بیماریهای مغز و اعصاب
53 

بیماریهای قلب و عروقچکیده ای از  محمدتقی صالحی عمران تالیف 1385 18000   54 

 55 اندازه گیری همودینامیک مهرداد رفعتی رحیم زاده تالیف 1385 30000 

 56 ارزیابی و درمان سنکوپ مهرداد ساروی گردآوری 1385 265000 

 ترجمه 1385 22000 
سیدبهنام  -مهرداد ساروی

میر سعید -اشرف واقفی  
 57 روشهای بررسی بیماریهای قلبی و عروقی

 58 آرتروسکوپی زانو ناصر جان محمدی تالیف 1385 50000 

 59 میکروبیولوژی هاضم های بی هوازی عبداالیمان عمویی ترجمه 1386 25000 



 تالیف 1386 80000 
افسانه  -یداله زاهدپاشا

 ارزانی
 60 راهنمای مراقبت از شیرخوار

سلولی و مولکولیایمونولوژی  دکتر ماهرو میراحمدیان ترجمه 1387 498000   61 

رزیتا رضایی -زهرا بهشتی ترجمه 1387 30000   62 آب و الکترولیت ها برای پرستاران 

 63 فرهنگ مصور قارچ شناسی پزشکی سعید مهدوی عمران تالیف 1387 40000 

 64 درسنامه داخلی و جراحی در بارداری فاطمه نصیری امیری تالیف 1387 35000 

 تالیف 1387 20000 
همایون  -فریدا عابسی

 عالقمند
 65 مواد جانشین آمالگام

 66 اقدامات شایع عملی در نوزادان یداله زاهدپاشا تالیف 1387 30000 

 افشین موسوی چلک تالیف 1388 80000 
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی پژوهش و 

 تولید علم ...
67 

 تالیف 1388 30000 
محبوبه  -بهناز رحیمیان

 نصیری

چگونه الکتروکاردیوگرافی را بخوانیم و تشخیص 

 دهیم
68 

 ترجمه 1388 40000 
 -علی شبستانی منفرد

 بهناز امینی مقدم
 69 تشعشع و سالمت

 تالیف 1388 35000 
محمدتقی  -قدمعلی طالبی

 پور درزی
 70 کینزیولوژی و بیومکانیک اندام تحتانی

 71 انسان شناسی محمد پاشایی تالیف 1388 25000 

 تالیف 1389 30000 

 -کیوان کیاکجوری

محسن  -محبوبه شیخ زاده

 منادی

 72 کلیات شنوایی شناسی

 73 آموزش احیای قلبی و ریوی محمد شعبانی تالیف 1389 25000 

 74 نوزادان و مراقبت های مربوطه محمدرضا اسماعیلی دوکی تالیف 1389 40000 

قاسمپورمریم  گردآوری و تالیف 1389 35000   75 دندانپزشکی کودکان: راهنمای والدین 

 76 گلوکو کورتیکوئیدها: کاربردهای بالینی و عوارض ندا مفتاح ترجمه و تالیف 1389 30000 

 77 دستنامه دیابت نرگس اشکوری ترجمه 1389 20000 



 ایونجلین فوروندا تالیف 1390 50000 
 زبان انگلیسی

English Gramer Made Easy 
78 

 79 فارماکولوژی دندانپزشکی علی اکبر مقدم نیا تالیف 1390 120000 

 80 ناهنجاریهای مادرزادی نوزادان فرشته بهمنش تالیف 1390 40000 

 فریده محسن زاده لداری تالیف 1390 40000 
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در 

 اتاق عمل
81 

 افشین موسوی چلک تالیف 1390 80000 
علم سنجی در حوزه پزشکی: مجموعه مقاالت 

 دومین همایش
82 

 تالیف 1390 40000 
گروه معارف اسالمی 

 دانشگاه
 83 شفای پایدار )چکیده مقاالت (

 84 هورمون شناسی بالینی هادی پارسیان تالیف 1390 85000 

 ایونجلین فوروندا تالیف 1390  
 زبان انگلیسی

Reading English Made Easy 
85 

 ابراهیم میکانیکی تالیف 1391  
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

1389بهداشتی درمانی بابل   
86 

 87 آرامبخشی بالینی در دندانپزشکی زهرا محمدزاده ترجمه 1391 100000 

 تالیف 1391  

گروه ارتوپدی دانشگاه 

علوم پزشکی بابل معاونت 

تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه

مقاالت همایش ملی اختالالت عصبی  چکیده

 عضالنی اسکلتی
88 

 89 جراحی های پالستیک کاربردی در پریودنتولوژی امیرحسین شکورپور ترجمه 1391 60000 

 90 بیماریهای شایع سیستمیک مینا مطلب نژاد ترجمه 1391 10000 

 91 پزشکیاصول کاربردی مراقبتهای ویژه  پرویز امری مله تالیف 1392 85000 

 سید داود نصراله پور تالیف 1392 10000 
ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی 

 دانشگاه
92 



 تالیف 1392 80000 
سیدداود نصراله پور 

 شیروانی

سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سالمت و 

... 
93 

بیمارستانیجهانی شدن خدمات  امیراشکان نصیری پور تالیف 1391 45000   94 

 95 راهنمای مراقبت از کلیه ها برای افراد دیابتی نرگس اشکوری تالیف 1392 10000 

 96 اخالق اسالمی و کارکردهای آن محمد پاشایی تالیف 1392 10000 

 97 مروری بر ویروس های مهم بیماریزا در انسان یوسف یحیی پور تالیف 1392 85000 

منتظرالفرج راضیه تالیف 1393 120000   98 بیمارستان و یادگیرنده 

 سیمین موعودی تالیف 1393 80000 
روشهای ارزشیابی مهارتهای بالینی در آموزش 

 علوم پزشکی
99 

 100 دسترسی به خدمات درمانی در نظام سالمت قهرمان محمودی عالمی تالیف 1393 20000 

 101 آناتومی عمومی محسن پورقاسم تالیف 1393 10000 

 102 دستنامه احیای نوزادان موسی احمدپور تالیف 1393 10000 

 103 دستنامه احیای نوزادان یداله زاهدپاشا تالیف 1393  

 104 انگلیسی عمومی سحر خانپور تالیف 1394 120000 

 105 زخم بستر شهرام سیفی تالیف 1394  

 106 اصول سخنرانی منیره پروانه تالیف 1394 20000 

 107 پانصد نکته از ژنوم تا پروتئین هادی پارسیان تالیف 1394  

عمران صالحی محمدتقی تالیف 1397    108 عروق و قلب بیماریهای اکوکاردیوگرافی 

ی امیری نصیر فاطمه تالیف 1397    109 مامایی در فیزیوپاتولوژی 

 110 ای هسته پزشکی تکنولوژی مهرانگیز امیری مترجم 1397  

 تالیف 1395  
 زاده ابراهیم امیرمرتضی

 نامور
 111 پزشکی شناسی میکروب در تشخیصی های روش

سیفی شهرام تالیف 1396    112 تنفسی تهویه های نگاره تفسیر 

 تالیف 1396  
 -پارسیان هادی

موعودی عمادالدین  

 کبد، خون،: اول جلد) بدن بافتهای بیوشیمی

 (کلیه و گوارش دستگاه
113 



 

 

 

 

 تالیف 1396  
 -داودآبادی ابوالفضل

فراهانی عباس  
 114 ها باکتری تایپینگ مولکولی و فنوتیپی های روش

 ترجمه 1396  
 -مهرانگیز امیری

 سیدحسین قریشی
 115 تکنولوژی پزشکی هسته ای

 تالیف 1396  

 -عطایی غالمرضا

 نژاد ابراهیم کوروش

 گرجی

 116 پزشکی در نانوتکنولوژی

 تالیف 1396  

 –خدابخش جوانشیر 

مائده  -مهدی جعفری

جعفر فرهاد نژاد -رضازاده  

سوزن خشک در تریگوپوینت : جلد اول: اصول، 

 اندام فوقانی و تنه
117 

 ترجمه 1397  

 -محمدحسین اصغری

 -غزل السادات هاشمی

علی اکبر  -مرجان فالح

 مقدم نیا 

بردی فارماکولوژی بالینی و رداروی کا 1000

 کاربردینسخه نویسی 
 

 118 فیزیوپاتولوژی در مامایی فاطمه نصیری امیری تالیف 1397  

 119 اکوکاردیوگرافی بیماریهای قلب و عروق محمدتقی صالحی عمران تالیف 1397  

 تالیف 1398  

 –خدابخش جوانشیر 

مائده  -مهدی جعفری

 جعفر فرهاد نژاد -رضازاده

 سوزن خشک در تریگوپوینت : جلد دوم: لگن و

 اندام تحتانی
120 

 تالیف 1398  

احمد کاظمی حسین 

-عطیه آل احمد -آبادی

 هادی پارسیان

 121 نکات برتر بیوشیمی متابولیسم

 122 بیحسی ناحیه ای اندامها مهرداد رفعتی رحیم زاده تالیف 1398  



 

 تالیف 1398  

دکتر کوروش ابراهیم نژاد 

 -غالمرضا عطایی -گرجی

محمد  -فیروزجاهرزاق عابدی 

 داودی

فیزیک نوین، الکترومغناطیس، نانوتکنولوژی و 

 رباتیک در پزشکی
123 

 هادی پارسیان تالیف 1398  
پرسش  1600نکات برتر بیوشیمی متابولیسم ) 

 همراه با پاسخ تشریحی(
124 

 ترجمه  1398  

زهرا  -زینب خدایاری مطلق

 -صدیقه جهانیان -محمدی

درونکالییزینب ابوالحسنی   

مبانی مراقبتهای پرستاری ) مرور محتوا بعالوه 

 سواالت کاربردی(
125 

 تالیف 1398  

مهدی -خدابخش جوانشیر

جعفر  -مائده رضایی -جعفری

 فرهادنژاد

سوزن خشک در تریگرپوینت: جلد دوم)لگن و اندام 

 تحتانی(
126 

 تالیف 1398 500000 

یداله  -موسی احمدپور

محسن حق شناسی  -زاهدپاشا

 و همکاران

 127 دستنامه احیای نوزادان 

 تالیف 1398 300000 
حمیدرضا  –پرویز امری مله 

 جماعتی 

اصول کاربردی تهویه مکانیکی: مقدماتی تا 

 پیشرفته 
128 

 تالیف 1398 500000 

هادی پارسیان، صدرا 

سماورچی، طدبی یوسفی، 

محمد صرفی، مریم 

کریمیان، ابوالقاسمی، انصار 

سیدمصطفی میر، عماد 

 خدادادی

اعصاب، ماهیچه، : دوم جلد) بدن بافتهای بیوشیمی

 استخوان، چربی، قلب، تنفس(
 

 تالیف 1398 500000 
فریده  -سیده زهرا بابازاده

 فیضی و همکاران 
 129 بافت شناسی عملی 



 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه 1399 450000 
–الهه فردوسی شاهاندشتی 

.امیرحسین معالی و ...  
 130 بیوانفورماتیک عملی پروتئین ها

 131 اسالم و پدیده فقر  محمد پاشایی تالیف 1400 500000 

 تالیف 1400 800000 
مهدی نصر  -سوسن موعودی

 اصفهانی و نوین نیکبخش
 132 سرطان و جنبه های روانشناختی آن

 080000  تالیف  1401 
پیام سعادت، رضا نعیمی، 

 حسین نجف زاده 
 133 اصول تشخیص و درمان بیماریهای مغز و اعصاب 

 تالیف 1401 800000 

سیده رقیه موسوی خطیر، 

شایان علیجانپور، فاطمه غالم 

پور عزیزی، سارا اسماعیل زاده 

 مقیمی 

 134 خودمدیریتی در سکته مغزی 


