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مركز سنجش آموزش از  ین مجموعه بدون كسب مجوز رسمير ايهرگونه تكث
  ،یپزشك
  باشد. یممنوع م

 
 : یپزشكگروه  یارشد رشته ها یز آزمون كارشناسيداوطلبان عز

ت شــما يو هــدا يید بــه منظــور راهنمــايــش رو داريكــه در پــ یست منابعيل
 ارشد فراهم شده است. یشركت در آزمون كارشناس یجهت آماده شدن برا

 م :ينمائ یر جلب مين خصوص توجه شما را به نكات زيدر ا
ســنجش و  یبــرا یارشــد، رقــابت ینكــه آزمــون كارشناســي_ با توجــه بــه ا1

ادامــه  یبــرا ین افــراد از لحــاظ علمــيســته تــرين و شايترانتخاب آماده 
ن رقابــت يــباشــد، و محــدود نمــودن ا یمــ یلــيالت تكميل در مقطع تحصــيتحص

باشــد،  یمــ یو منطقــ یه علمــيــمنبــع مشــخص فاقــد توج یبه تعــداد محــدود
ن منــابع يــت آزمــون بــه ايانحصــار و محــدود یمنــابع بــه معنــ یلذا معرف
 یســـتيبا یشـــتر در آزمـــون وروديق بيـــتوف یو داوطلبـــان بـــرا نبـــوده

مربوطــه داشــته و بــه  ینــه هــايرا در زم یتــر متنــوع  مطالعات گســترده و
 ابند.ياز احاطه و تسلط دست  یسطح مناسب



منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي 
 1400 -1401 سال تحصيلي

 

2 
 

 ا ترجمــه آنيــن چــاپ منبــع يآخــره منــابع اعــالم شــده يــ_ در مــورد كل2
 رد.يمورد استفاده قرار گ یستيبا

 یدرك متــون و واژگــان عمــوم ، شــامل ی_ آزمــون درس زبــان بصــورت عمــوم3

ــطح انگل ــان در س ــيزب ــ ( Upper intermediateیس ــزار م ــاال) برگ ــه ب ــط ب  یمتوس

 یآزمــون فــوق الــذكر مطالعــه كتابهــا یشود. لــذا جهــت آمــاده شــدن بــرا

 د باشد :يتواند مف یر ميز

1. Anderson, A.  Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008. 

2. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007. 

3. Atai, M.R.  Shoja, J. Kafshgarsouteh, M.  and Zolghadri, M. English for the Students of 

Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391). (انتشارات سمت) 

4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. 

Press. 2000. 

5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal 

Publications. (انتشارات جنگل ) 

6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3).  Cambridge 

University Press. 
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 وژیاپيدميول

 منابع دروس مربوطه

مبانی 
 اپيدميولوژی

مترجم: دكتر ناصــری و دكتــر  –اصول اپيدميولوژی مازنر  .1
 ملك افضلی، نشر دانشگاهی

)، ترجمه 4درسنامه طب  پيشگيری و پزشكی اجتماعی، (جلد  .2
 دكتر شجاعی  تهرانی

 21درس نامه پزشکی پيشگيری و پزشــکی اجتمــاعی ويراســت  .3
رادی دکتــر قبــاد مــ -وئی نــايينیترجمه دکتر کورش هالکــ

 1394چاپ  سال – انتشارات گپ -وهمکاران 

مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر ورديس ، اپيدميولوژی گ .4
 ، اخرين ويرايشانتشارات گپ، كوروش هالكوئی نائينی

مقدمات آمار 
 زيستی

محمــد و کــاظم روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی؛ دكتــر  .1
 دكتر ملك افضلی

ات اصطالح
 پزشكی

ــدميولوژی  .1 ــی(فرهنگ اپي ــر شناس ــه گي ــامع هم ــگ ج فرهن
نتشــارات ا-يرايش اولو -دكترناصری)، دكتركيومرث ناصری 

 1389سال -گپ

 بهداشت عمومی

)؛ انتشــارات وزارت آخــرين چــاپراهنمای واكسيناسيون (  .1
 بهداشت

 كتاب جامع بهداشت عمومی(آخرين چاپ)؛ انتشارات ارجمند .2

اپيدميولوژی 
 ابيماريه

راهنمای كنترل بيماريهای واگيردار در انسان، ترجمه:  .1
 1389-نتشارات گپا -يرايش نوزدهمو -دكتر حسين صباغيان

جلد اول   -مرجع اپيدميولوژی بيماريهای شايع ايران .2
(بيماريهای واگير)، اثر: شورای نويسندگان با سرپرستی 
دكتر پروين ياوری، جلداول، بيماريهای واگير،  

 1392-پانتشارات گ

جلد دوم  -مرجع اپيدميولوژی بيماريهای شايع ايران .3
(بيماريهای غير واگير) ، اثر: شورای نويسندگان با 

سرپرستی دكتر پروين ياوری، جلداول، بيماريهای واگير،  
 1393-انتشارات گپ

جلد سوم  -مرجع اپيدميولوژی بيماريهای شايع ايران .4
پرستی دكتر رسها)، اثر: شورای نويسندگان با (سرطان

- پروين ياوری، جلداول، بيماريهای واگير،  انتشارات گپ
1393 
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 اتاق عمل

 دروس مربوطه منابع
1-Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancymarie Phillips. 
publisher Mosby .last edition 
2- Surgical Technology  for the surgical Technologist. A Positive Care 
Approach publisher Delmar Learning .last edition 
3-Alexander's Surgical Procedures.Jane C. Rothrock,Sherri Alexander. last 
Edition 
4- Surgical Instrumentation .an Interactive Approach .Renne Nemitz,last 
Edition. 

اصول وعملکرد فرد 
 سيار و اسکراب

1-Brunners &Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing Suzanne 
C. Smeltzer, Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever.last 
edition. 

بيماريهای داخلی و 
 جراحی

1-Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancy marie Phillips. 
publisher Mosby .last edition 
2- Surgical Technology  for the surgical Technologist. A Positive Care 
Approach publisher Delmar Learning .last edition 
3-Alexander's Surgical Procedures.Jane C. Rothrock,Sherri Alexander. last 
Edition 

 

تکنولوژی جراحی 
(  درجراحی های مختلف

 -گوارش جراحی های
 -ولوژیار -نانز -غدد

ENT و فک و صورت– 
اعصاب و  -چشم

 -اطفال-ارتوپدی
 -قلب و عروق -توراکس

 پوست و ترميمی)
کالبدشناسی عمومی انسانی؛ تاليف عليرضا محرری؛ 

 1388دانشگاه علوم پزشکی گرگان؛ 
 آناتومی

1- Berry & Kohn's Operating Room Technique . Nancy marie 
Phillips. publisher Mosby .last edition 

اصول بيهوشی و مراقبت های ويژه؛ تأايف دکتر  - 2
خسرو نقيبی و همکاران؛ دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان. آخرين چاپ
آخرين پروتکل اعالم شده در خصوص احياء قلبی ريوی  - 3

 American Heart Association توسط انجمن قلب آمريکا
(AHA) 

4- http://www.heart.org/HEARTORG/CPRAndECC/CPR 
_UCM_001118_SubHomePage.jsp 

 بيهوشی و احياء
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 (HTA)ارزيابی فناوری سالمت 

 منابع آزمون دروس مربوطه

 روشهای آماری
كتر كاظم محمد و د -ی و شاخص های بهداشتی روشهای آمار -

 همكاران

اصول و روشهای 
 اپيدميولوژی

يان و دکتر تر حسين صباغاپيدميولوژی گورديس، مترجم دک -
 کوروش هالکويی نائينی، انتشارت گپ

تاب روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، كتر ک -
حسين ملك افضلي، دكتر سيد رضا مجدزاده، دكتر اكبر فتوحی، 

 1383دكتر سامان توكلي. سال انتشار: 

کليات اقتصاد سالمت 
و ارزيابی فناوری 

 سالمت

ارزيابی فناوری سالمت ، تاليف قودمن مقدمه ای بر -
کليفورداس، ترجمه دکتر علی اکبری ساری و همکاران، انتشارات 

 1392خسروی، 
قتصاد برای مديران نظام سالمت، تالف رابرت اچ لی، ترجمه ا -

دکتر عزيز رضاپور، دکتر وحيد علی پور و همکاران، انتشارات 
  1394آرون، 

ليف راشل اقبت های سالمت تااصول ارزيابی اقتصادی در مر-
اليوت و کارتين پين، ترجمه دکتر وحيد علی پور، دکتر عزيز 

  1394رضاپور و همکاران، انتشارت آرون، 
 ومی ، فصل ارزيابی فناوری سالمت .کتاب جامع بهداشت عم-

نظام سالمت و 
برنامه های جاری 

 آن

. ان ، تاليف دکتر سعيد آصف زاده مديريت بهداشت و درم -
دکتر عزيز رضاپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوين ، 

1395  
 ی ، تاليف دکتر حسين حاتمی.کتاب جامع بهداشت عموم -
 ارتقاي :سالمت هاي نظام ، 2000 سال سالمت جهاني گزارش" 2 و 1 فصول-

 نسخه بهداشت، جهاني سازمان انتشارات ،"عملكرد
 است موجود زير پيوند در انگليسي

http://www.who.int/whr/2000/en/ 
 1382 سال در بزرگ سيناي ابن فرهنگي موسسه توسط آن فارسي ترجمه
 .بود شده منتشر

 كه 1392 سال شده روز به عمومي، بهداشت جامع كتاب از زير گفتارهاي
 سايت از

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm 
 :باشد مي دسترس قابل

 صفحه در كه "خانواده پزشك با آشنايي" عنوان تحت 1 جلد از 1 پيوست
 .است گرفته قرار كتاب 6 فصل از پس بالفاصله خانگي

 3 و 1 گفتارهاي 7 فصل
 8و  7، 5گفتاری  14فصل 

سياستگذاری سالمت و 
تصميم گيری در 

   حوزه سالمت

کتاب سياستگذاری در سالمت، تاليف کنت بوس و همکاران، ترجمه دکتر 
 1395ليال دشنتگير و همکاران، انتشارات گلبان نشر، 
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 ارگونومی

دروس 
 مربوطه

 نام مراجع، مولفين و مترجمين

 
تشريح و 
فيزيولوژی 

 انسانی
 

، اعضای هيات علمی گروه فيزيولوژی 1فيزيولوژی پزشكی  .1
دانشكده پزشكی و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی 

 1379تهران؛ 
، اعضای هيات علمی گروه فيزيولوژی 2پزشكی فيزيولوژی  .2

دانشكده پزشكی و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی 
 1384تهران؛ 

آناتومی (تشريح) عمومی، تاليف دكتر محمدعلی امامی ميبدی  .3
 ، مسعود عزت آبادی پور، انتشارات سماط؛ آخرين ويرايش

كليات 
 ارگونومی

توليد تاليف مارتين مهندسی عوامل انسانی در صنعت و  .1
 هالندر ترجمه دكتر چوبينه.آخرين ويرايش

2. Karwowski,W.The Discipline of Ergonomics and Human Factors, in handbook 
of Human and Ergonomics, Third Edition (ed G.salvendy), Chapter 1, The 
Discipline of Ergonomics and Human Factors, by Gavriel Salvendy, John 
Wiley & Sons, inc., Hoboken, NJ< USA, The last Edition 

3. Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition  
4. Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools 

for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition  
5. Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition  
6. Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools 

for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition  

فيزيك و 
 مكانيك

ديويد هاليدی، رابرت رزينك، جرل واكر، مبانی فيزيك،  .1
 آخرين ويرايش

ِبلت، . ج. فرانک:  جلد اول (مکانيک)، تأليف ،فيزيک پايه .2
. ويرايش بهرام انتشارات فاطمی ترجمه مهران اخباريفر،
 معلمی، بهمن  سلطانی 

:  امواج) تأليف و حرارت دوم (سياالت، پايه،  جلد فيزيک .3
. فاطمی ِبلت، ترجمه محمد خرمی، انتشارات. ج. فرانک
 سلطانی  بهمن معلمی، بهرام ويرايش

 رياضی

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی ، نوشته لوئيس  .1
ليتهلد ، ترجمه مهدی بهزاد، محسن رزاقی ، سيامك كاظمی ، 

 اسالم ناظمی، مركز نشر دانشگاهی
 توماس جورج، آخرين ويرايش حساب ديفرانسيل و انتگرال، .2

روانشناسی 
 عمومی

هيلگارد؛ دكتر محمد  –روانشناسی عمومی، زمينه روانشناسی  .1
، 4، 1. فصول 1385تقی براهنی و همكاران، انتشارات رشد، 

  14و  13، 12، 8، 7، 6، 5

مديريت 
 سازمانی

مبانی مديريت رفتار سازمانی ، نوشته دكتر علی رضائيان ،  .1
 ت، آخرين ويرايشانتشارات سم

سازمان، ساختار، فرايند و ره آوردها نوشته دكتر علی  .2
 پارسائيان . آخرين ويرايش
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 اعضای مصنوعی و وسايل كمكی
دروس 
 مربوطه

 مولفين و مترجمين منابع

 
 
 

ارتز و 
 پروتز

Aaos Atlas of Orthoses and AssistiveDevices Michael, Hsu, John D. Hsu, John Michael 
and John Fisk 

Atlas of Amputations and Limb Deficiencies 
Surgical Prosthetic and  ◌Rehabilitation 
principles 

Simith DG, Michael JW, Bowker JH 

Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation  
Pediatric orthotics 

Michelle M Lusardi, Caroline C Nielsen 

كينزيولو
ژی و 

بيومكاني
 ك

Joint Structure and Function Pamela Levangie, Cynthia C. Norkin 

Kinesiology of the Musculoskeletal System Donald A. Neumann 

معاينه و 
 ارزيابی

1- Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination 
and Performance Testing Author: Helen Hislop 
2- The Orthopaedic Physical Exam; Author: Bruce Reider  

 Outline of  Orthopaedice John Crawford Adams ارتوپدی
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  اقتصاد بهداشت

درس 
  مربوطه

  منابع  حيطه

  
اقتصاد 

  خرد

ــادي   ــل اقتص ــد اون- تحلي ــه و كاربرد(جل ــوريس 2ظري )، م
كبر كميجــاني، انتشــارات دانشــگاه تهــران، فيليپس، ا

  ، چاپ چهاردهم1390
اقتصاد 

  کالن
اقتصاد کالن جلد اول و دوم، تيمور رحمانی، انتشــارات   

 نوزدهم، چاپ 1391برادران، 

مديريت 
مالی و 
اقتصاد 
  بهداشت 

مديريت 
  مالی

مديريت مــالی در مراقبــت ســالمت و بيمارســتان، فربــد 
پور، تهران انتشارات عبادی  عبادی فرد آذر، عزيز رضا

  1391فر، 
  بودجه ريزی عملياتی، عادل آذر، انتشارات سمت

مبانی و 
اصول 

اقتصاد 
 سالمت

  

  1387اقتصاد سالمت، محسن مهرآرا، نشر دانشگاه تهران، 
اقتصاد مراقيت سالمت، فربــد عبــادی آذر، عزيــز رضــا  

  1390پور، تهران نشر عبادی فر، 
ت، اصــول و جريــان منــابع، تومــاس گتــزن، اقتصاد سالم

ترجمه محمود نکــويی مقــدم، محمدرضــا اميراســماعيلی، 
   1387محمدامين بهرامی، انتشارات پارسا، 

  مبانی اقتصاد بهداشت ودرمان، سعيد آصف زاده، قزوين
  

سازمان و 
مديريت 
بهداشت و 

  درمان

  
مديريت 
خدمات 
  بهداشتی

مل(ويرايش دوم)، مــری عمفاهيم و  - مديريت خدمات سالمت
فربد عبــادی - جی هاريس وهمکاران، ترجمه عزيز رضا پور

گار يوسف زاده، تهران نشــر ن- عيد باقری فرادنبهس- آذر
  1393عبادی آذر، 

(  15( مديريت تنظيم قرارداد هــای ســازمانی)، فصــل  14فصل 
( از 17بهبود عملکــرد ســازمانی در مرلقبــت ســالمت) و فصــل 

  کميت بالينی).مديريت ريسک تا حا
ســوگند - برون ســپاری خــدمات ســالمت، محمــد رضــا ملکــی

ارا قدوســی، انتشــارات ســ- لــی وفــايی نجــارع- تــورانی
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

، 6, 5مديريت بهداشت و درمان، ســعيد آصــف زاده، فصــول 
  20و  18، 17، 16، 10

نشــگاهی، نظام های بيمه سالمت، محمد عرب، نشر جهاد دابيمه سالمت 
1389  

  
  نظام سالمت

اصالحات نظام سالمت، راهنمای عدالت و کارايی، عليرضــا 
  1388احمدوند و همکاران، نشر ابن سينای بزرگ، 

ــالمت  ــانی س ــزارش جه ــانی و  2010گ ــی ادي ــيد مرتض ، س
   1393همکاران، نشر جهاد دانشگاهی، 

اصول بازاريابی در بخش ســالمت، اريــک، ان برکــوويتز، 
   1392رجمه م. عرب، تهران نشر جهاد دانشگاهی، ت

برنامه 
ريزی  
بهداشت و 
  درمان 

برنامه ريزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزيــز رضــا 
  1386پور، قزوين، نشر حديث امروز، 

مديريت 
  بيمارستان

  
  

بيمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کنــد، 
ر جهاد دانشگاهی واحد ندان گريفين، ترجمه م. عرب، نش

  1391تهران، 
مميزی بالينی، جعفر صادق تبريزی و همکاران فصــل دوم 

  و سوم



منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي 
 1400 -1401 سال تحصيلي

 

9 
 

مشارکت بيمار و جامعه، جعفر صادق تبريزی و همکاران، 
  فصول اول،سوم، پنجم، ششم و هشتم 

، نشــر و همکــاران یمــيکر ديسع، مارستانيبا ب يیآشنا
  1389، زانييپا یگراف تويل

و  آمار
آمار 
  حياتی

)، ترجمــه محمــد Daniel Wاصول و روش های آمار زيســتی، (  
  تقی آيت اللهی ، ناشر اميرکبير تهران

روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمــد 
  و همکاران 

محمــد حســين پــور ، رياضــيات عمــومی و كاربردهــای آن    رياضی
  پنجم چاپلد دوم، ج - جلد اول، چاپ دهم، نشرنی،كاظمی

 
 اكولوژی انسانی

 منابع دروس مربوطه

مبانی اکولوژی 
 انسانی

1- Principles of Human Ecology; Richerson; Pearson Custom Pub 
2- Human Ecology; Gerald G. Marten; Routledge 

دکترسيمين آذری مت همگانی و اکولوژی انسانی؛ سال -3
 وهمکاران؛ نسل فردا

م جمعيت و تنظي
 خانواده

 دانش خانواده ؛ احمداحمدی و همکاران؛ انتشارات سمت 
جمعيت و تنظيم خانواده؛ مريم صفرنواده وهمکاران؛ انتشارات  

 خدمات فرهنگی کرمان

مقدمات 
 آمارزيستی

) مترجم : محمد Daniel wاصول و روشهای آمار زيستی  دانيل ( 
 تقی آيت اللهی ناشر امير كبير ، تهران

ی و شاخص های بهداشتی دكتر كاظم محمد و روشهای آمار 
 همكاران

 بهداشت عمومی
 

 )؛ انتشارات وزارت بهداشتآخرين چاپراهنمای واكسيناسيون ( 
 كتاب جامع بهداشت عمومی(آخرين چاپ)؛ انتشارات ارجمند 
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 انفورماتيك پزشكی

 منابع دروس مربوطه

مديريت 
اطالعات 
بهداشتی 
 درمانی

1- Abdelhak, Mervat, Grostick, Hanken, Mayr Alice, M. Health informantion 
management of a strategic resource. Secondedition. Philadelpina. Pa: W.B. 
Saunders Company, 2001. 
2- Wager, KA. Wickham, Frances, Lee, DBA, Glaser, JR, Burns Glaser, J.R. 
Managing. health information systems: a practical approach for health care 
executives. Publisher. Jossey-Bass., 2005. 

 يفيت اطالعات در مراقبت بهداشتی تاليف دكتر حميد مقدسیك -3
عات بهداشتی درمانی   تاليف دكتر رضا صفدری، مديريت اطال -4

 مرجان قاضی سعيدی

رياضی و 
 آمار زيستی

 ی آمار زيستی مولف : دانيلروش ها-1
ری و شاخص های بهداشتی تاليف : دكتر كاظم روش های آما -2

 فضلیمحمد و دكتر ملك ا
سيل و انتگرال با هندسه تحليلی تاليف : جرج حساب ديفران -3

 توماس و راس فينی
اصول برنامه 
نويسی و 
ساختمان 
 داده ها

 Elliot Kaufmanتاليف : كافمن   Cبرنامه نويسی به زبان -1
 Elliot Kaufmanرنامه نويسی به زبان پاسكال تاليف : كافمن ب -2
 Seymour Lipschutzيپ شوتز ليف لساختمان داده ها تا -3
 Ellis Horowitzاختمان داده ها تاليف : هوروويتز س -4

انفورماتيک 
 سالمت

Edward. H. Shortliffe, James J. Cimino; Biomedical informatics: computer 
applications in health care and biomedicine 
 
Robert E. Hoyt, Ann K. Yoshihashi; Health Informatics: Practical Guide for 
Healthcare and Information Technology Professionals 

کليات و 
اصطالحات 

 پزشکی

Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever; Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-
Surgical Nursing (و ترجمه های معتبر آن) 
 
Barbra Gylys and Mary Ellen Wedding; Medical Terminology: A Body Systems 
Approach (و ترجمه های معتبر آن) 
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 آمار زيستی

 منابع نام درس

 رياضی عمومی
 -كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی-

، سيامك بهزادراس فينی ترجمه مهدی وتاليف جرج توماس 
 شگاهیكاظمی و علی كافی ، انتشارات مركز نشردان

آمار رياضی و 
 احتمال

تاليف دكتر جواد بهبوديان  -آمار و احتمال مقدماتی-
 انتشارات آستان مقدس رضوی

تاليف دكتر جواد بهبوديان انتشارات  -آمار رياضی-
 امير كبير

ترجمه عميدی و وحيدی  –تاليف جان فروند  -آمار رياضی-
 پيش دانشگاهی نشرانتشارات مركز-

ری ( روشهای آما
شامل طرح 
آزمايشها، 

نمونه  ،رگرسيون
 گيری و آمار
 ناپارامتری)

 -تاليف دكتر جواد بهبوديان  -آمار ناپارامتری-
 انتشارات دانشگاه شيراز

-تاليف عبدالرضا بازرگان الری  -رگرسيون خطی  -
 انتشارات دانشگاه شيراز

 -يدیتاليف دكتر علی عم 2- و 1روشهای نمونه گيری  -
 يشی متون درسی پيام نورانتشارات آزما

انتشارات  -تاليف مونتگمری -طرح و تحليل آزمايشها -
 دانشگاه تهران

محمد و کاظم روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی؛ دكتر  -
 دكتر ملك افضلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و ارتقای سالمتآموزش بهداشت 
  منابعدروس 
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  مربوطه

آموزش 
بهداشت و 
ارتقاء 

  متسال

ريزی درسی و طرح درس در آموزش ميرزا بيگی، علی؛ برنامه - 
رسمی و تربيت نيروی انسانی؛ تهران: نشر يسطرون، آخرين 

 ويراست.
هاشم. تکنولوژی آموزشی. تهران: دانشگاه تهران. زنوزی،  - 

 آخرين ويراست.
يادگيری.  - اميرتيموری، محمد حسن. رسانه های ياددهی - 

 واالن. آخرين ويراست.ويرايش دوم. تهران: نشر سا
شعبانی، حسن. مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول: روش  - 

 ها و فنون تدريس. تهران: سمت. آخرين ويراست.
فراهنگی، علی اکبر. ارتباطات انسانی، جلد اول. مبانی.  - 

  مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. آخرين ويراست.

بهداشت 
  عمومی

اشــت عمــومی. جلــد حاتمی، حسين و ديگران. کتاب جــامع بهد - 
)؛ جلــد دوم: 2و  1(گفتارهــای  5؛ فصل 4، 3، 2اول: فصلهای 

 12، 11،  10جلد سوم: فصلهای ؛  9و  8،  7فصلهای 
پارک و پارک. درسنامه طب و پزشکی اجتماعی. ترجمــه خســرو  - 

لهای اول تــا . جلد اول: فصــ. آخرين ويراسترفايی شير پاک
فصــلهای دوم تــا  جلد ســوم:جلد دوم. تمام فصول.  /چهارم.
جلد چهــارم: فصــل  /سوم: فصلهای دوم تا هفتم. جلد /هفتم.

اول (بيماری های سرخک، ســرخجه، آنفلــوانزا، ســل، انــواع 
هپاتيت، بيماريهای اسهالی حاد، حصــبه، مســموميت غــذايی، 
ماالريا، بروسلوز، ليشمانيازيس، ايدز)؛ فصل دوم بــه طــور 

  کامل

جامعه 
  شناسی

آناتومی جامعه، مقدمه ای بر جامعه  رفيع پور، فرامرز. - 
 شناسی کاربردی. شرکت سهامی انتشار. آخرين ويراست.

آزاد ارمکی، تقی. نظريه های جامعه شناسی. تهران: سروش.  - 
  آخرين ويراست. 

  روانشناسی

اتکينسون، ريتاال و ديگران. متن کامل زمينه روانشناسی  - 
تشارات رشد. راهنی و ديگران. انب هيلگارد. ترجمه محمدتقی

 آخرين ويراست.
سيف، علی اکبر؛ روانشناسی پرورشی نوين، تهران، انتشارات  - 

  . 14تا  1دوران، آخرين ويراست. فصول 
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 بينايی سنجی

 منابع دروس مربوطه

آنومالی ديد 
 دوچشمی

1- Clinical Management of Binocular Vision Schieman M- Bruce W 2th edition- 
Lippincot Williamw & Wilkins 2008 . 
2-Pickwell,s Binocular Vision Anomalies (2009)  Bruce Evance, Butterworth -
Heinemann 

 
فيزيولوژی 

 اپتيك
1- Geometrical, physical and Visual Optics Micheal P. Keating , Ph.D. 2th edition, 
Butterworth –Heinemann 2002. 

كليات 
 اپتومتری

Primary care in optometry 2007. 

بيماريهای 
 چشمی

.einemann 2008H –edition, Butterworth  thClinical Opthalmology Kanski Jack J 4 
 –يوئيت  –كاتاراكت  –گلوكوم  –قرنيه – پلك-(مباحث ملتحمه

 بيماری های عروقی چشم )

 عدسی تماسی
Clinical Manual of Contact Lenses edithed by Bennett Edwards – Henty Vintia 
Allee 2th edition, LippincotWilliams & Wilkins 2000. 

اپتومتری 
 كودكان

-Eye Care for Infant & Young Children Moore Bruce D. Butterwith – Heinemann 1 
1997 

edition, Butterworth  th. David 4Binocular Anomalies Griffing John R Grisham J -2
–Heinemann 2002.. 

edition  rdSystem for ophalmic dispensing Clifford  W. Brooks Irvin M Borish 3- عينك طبی
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهداشت و ايمنی مواد غذايی
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دروس 
 مربوطه

 منابع

 
ميكروبيولو
ژی مواد 

 غذايی

ء بيولوژی مواد غذايی مدرن، جی، ترجمه علی مرتضوی و ضياميكرو -1
 پزشكی فردوسی مشهد مالحق انتشارات دانشگاه علو

ی موادغذايی، فريزر ترجمه علی مرتضوی و كاشانی ميكروبيولوژ -2
 نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشكی فردوسی مشهد

ترجمه  يكروبيولوژی مواد غذايی ، ام .آر. ادامز و ام. موس .م -3
سيدعلی مرتضوی و عليرضا صادقی . انتشارات دانشگاه علوم پزشكی 

 فردوسی مشهد
يماريزا در مواد غذايی و اپيدميولوژی مسموميت ميكروبهای ب -4

 های غذايی. و دود رضوپلر. انتشارات دانشگاه تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004 
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002. 
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003 

شيمی مواد 
 غذايی

 يمی مواد غذايی، دكتر فاطمی . شركت سهامی انتشارش -1
آزمايشهای شيميائی مواد غذائی، دكتر پروانه،  وكنترل كيفی  -2

 انانتشارات دانشگا ه تهر
3- Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press, 
2009 

اصول 
نگهداری 
 مواد غذايی

صول تكنولوژی نگهداری مواد غذايی ،دكتر حسن فاطمی. شركت ا -1
 سهامی انتشار

وامل فساد و شرايط نگهداری مواد غذايی در سردخانه، دكتر ع -2
 ل و دكتر صادق زاده انتشارات دانشگاه تهران.ايماند

 
كليات 

بهداشت و 
ايمنی مواد 

 غذايی

اد غذايی . دكتر چراغعلی . انتشارات دانشگاه سم شناسی مو -1
 علوم پزشكی بقيه ا...

صول بهداشت مواد غذايی، دكتر ركنی ، انتشارات دانشگاه ا -2
 تهران

ارات جهاد دانشگاهی ير و فرآورده های آن دكتر كريم. انتشش -3
 دانشگاه تهران

ای توليد سوسيس و كالباس، محمدی و حسينی هاصول و روش  -4
 انتشارات دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی

5- Meat Processing kerry and Ledward, CRC. 2000 
6- Environmcntal Engineering and sanitation. Part: food protection. Salvato, J. Nemerow. 
N.L. and Agardy, F.J. 2003 
7- Essential of food safety and sanitation . Meswane, D. Rue, N.Linton, R. 2003 
8- Food safety : Contaminants and Toxins Dmello J.P 2003 
9- Safety in the agri-food chain. Luming P.A, devlieghere, F. and . R Wegningen 
Academic publishers 2006 
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 ها بيولوژی و کنترل ناقلين بيماری

دروس 
 مربوطه

 منابع

حشره 
شناسی 
 پزشکی

 دکتر زعيم و همکاران، کليات حشره شناسی پزشکی، آخرين ويراست
 David A. Warrell & Herbert M. Gilles .,Essential Malariology, 4th Edition 2002 

ات دانشــگاه علــوم انتشــار دکتر کوروش عزيزی، کليات طبقه بندي حشرات،
 پزشکی هرمزگان، آخرين ويرايش

دکتر محبعلی و همکاران، ليشمانيا و ليشمانيوزها، مرکز نشر دانشگاهی، 
 آخرين ويرايش

زيست 
شناسی 
 عمومی

ده بنــدی ر-مبــانی زيســت شناســی( زيســت شناســی ســلول ابوالقاسم امين، 
 اپ يازدهم، انتشارات امير کبيرچ -)1391(جانوری)، 
انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آخرين  زيست شناسی عمومی،فان، هيئت مول
 چاپ ، 

پاتوبيولو
 ژی

 نشر آييژ آخرين چاپانگل شناسی پزشکی، ترجمه دکتر اطهری  
هــران تانتشــارات دانشــگاه  -قارچ شناسی جامع پزشکی،  زينی و امامی،  

١٣٩٢ 
ترجمــه ناشر آثار ســبحان ميکروب شناسی (قسمت باکتری شناسی)، جاوتز،   

   ١٣٩۶دکتر روحانی
 ١٣٩٣اشر اطمينان مترجم دکتر قائمی ن - ويروس شناسی زينسر، 

سم شناسی 
و روشهای 
مبارزه با 
 بندپايان

1- Fumio Matsumura, 1- Toxicology of insecticides, 1985, Plenum Press 
2- Kenneth A Hassall , The biochemistry and uses of pesticides : structure, metabolism, 

mode of action, and uses in crop protection, 1990, VCH 

دکتر نورجاه و دکتر اعيــان، کنتــرل نــاقلين، روش هــای فــردی و  - 3
 1384جمعی، آخرين چاپ. 

دکتر احمد علی عنايتی، فاطمه عسگريان،  سموم آفت کش و کا ربرد  - 4
ازنــدران، آ ن ها در بهداشت ، انتشارات دانشگاه علــوم پزشــکی م

 آخرين چاپ
کليات 
 بهداشت

، جلد اول فصول 4دکتر حاتمی و همکاران، کليات بهداشت عمومی ، ويراست 
4و  2  
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 پدافند غيرعامل در نظام سالمت

 منابع نام درس

 یست شناسيز
 یعموم

؛ رير کبيمازدهم، انتشارات ايچاپ  -)1391ن (يابوالقاسم ام .1
 )یجانور یرده بند-ولسل یست شناسي( زیست شناسيز یمبان

نتشــارات مرکــز نشــر ا-ئــت مولفــان يه؛ یعمــوم یست شناسيز .2
 ن چاپيآخر یدانشگاه

 ی، محمــد مهــدیبــيطلعت حب؛ مهره داران یعموم یجانور شناس .3
 )، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران1391(یراع

 ن چاپيآخر-ش يمحمد درو؛ مهره داران یکتاب جانور شناس .4

5. Jane B.Reece, Lisa A.Urry et al (2010) Campbell Biology, 9th ed. Benjamin 
Cummings 

علوم راديولوژی برای تکنولوژيست ها: فيزيک، راديوبيولوژی  .1 پرتوشناسی
دکتــر داريــوش  و حفاظت تاليف: اســتيوارت بوشــانگ ترجمــه:

 شهبازی، آخرين چاپ

 یميوشيب

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

- رفرنس با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد فوق هاي

بهداشت 
 یعموم

)؛ انتشارات وزارت ن چاپيآخرون ( يناسيواكس یراهنما .1
 بهداشت

 ن چاپ)؛ انتشارات ارجمندي(آخریجامع بهداشت عموم كتاب .2
 یروانشناس

  یعموم
 یلگارد ترجمه دکتر براهنيه ینه روانشناسيزم .1

 مديريت سالمت

فاهيم و عمل(ويرايش دوم)؛ مری جی م -مديريت خدمات سالمت .1
 همکاران؛ عزيز رضا هاريس و

مديريت برنامه ها و پروژه های سالمت؛ بيفرت بی النگست؛  .2
دامين بهرامی، محمدرضا اميراسماعيلی، محمد رنجبر عزت محم

 1392آبادی؛ انتشارات کياجور؛ 
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 تاريخ علوم پزشكی
 منابع دروس مربوطه

تاريخ علم و 
 تمدن

(اسالم و  
 ايران)

كتاب تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم وايران (ويژه علوم پزشكی) زير  
 ارفدفتر نشر مع -نظر دكتر واليتی

 تاريخ پزشكی

،دكتر محمود نجم 2و  1ايران بعد از اسالم جلد تاريخ طب در -: 1
 آبادی، انتشارات دانشگاه تهران

؛ دكتر حسن تاجبخش؛ 2و  1: دامپزشكی و پزشكی ايران جلد2
 انتشارات دانشگاه تهران

 اطالعات پزشكی
(متون پزشكی 

 فارسی)

سنتی؛ انتشارات ميراث كتر ناصری ودستياران طب د-متون طبی فارسی 
 56تا صفحه  14مكتوب پزشكی از صفحه 

دكتر فرزانه  –نحو كاربردی در متون طب سنتی  صرف و آموزش عربی، زبان عربی
 161تا صفحه  11غفاری از صفحه 
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 تكنولوژي گردش خون

دروس 
 مربوطه

 منابع

پرستاري و 
بيماري 

هاي داخلي 
 و جراحي

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne  
. ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition thC. Smeltzer . 11 

2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M 
ouis: Elsevier Saunders, Last EditionSt. L -. ed.th  7-Black, Jane Hokanson Hawks .  

3)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances 
St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition -. ed. th 8 –Donovan Monahan …[et. al.]  

 بيوشيمي

1-Text book of Biochemistry- Devlin 
2-Biochemistry- Stryer 

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با 
 رفرانسهاي فوق باشد بالمانع است.

ساختار سلول يوكاريوديت، پروتئين ها ساختمان و تركيب ، مباحث: 
م ها، غشاهاي پروتئين ها (قسمت دوم ) ساختمان و عملكرد، آنزي

بيولوژيك، بيوانرژيك و متابوليسم اكسيداتيو، متابوليسم 
، متابوليسم آهن و  2، متابوليسم كربوهيدراتها 1كربوهيدراتها 

 هم، بيولوژي مولكولي

فيزيك 
 عمومي

ترجمه نعمت ا... گلستانيان و  سه جلد کتاب فيزيک هاليدی هر
 محمود بهار مرکز نشر دانشگاهی آخرين چاپ.

حركت و قوانين نيوتن در آن، مياحث انرژي و قدرت، شتاب احث: مب
و رابطه بين آنها، حرارت (ارتباط و اثر حرارت جسم بر   velocityو 

 نيروي جنبشي )، حجم و فشار، مايعات و گازها

 فيزيولوژي

 گايتون -فيزيولوژي پزشكي
فيزيولوژي غشا عصب و عضله، قلب، گردش خون، كليــه هــا و مباحث: 

ايعات بدن، سلولهاي خوني و ايمني، تــنفس، ســازماندهي دســتگاه م
عصبي و گيرنده هاي حسي، دستگاه عصبي و نوروفيزيولوژي حركتــي و 

 انسجامي، متابوليسم وتنظيم دما، غدد درون ريز

فارماكولو
 ژي

 ترجمه فارسي كتاب كاتزونگ ترور(آخرين چاپ)
دوز منطقي و سير  فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك تعيينمباحث: 

زماني داروها، مقدمه اي بر فارماكولوژي سيستم خودكار، داروهاي 
ضد فشار خون، داروهاي متسع كننده عروق و درمان آنژين صدري، 

فداروهاي  مورد استفاده در نارسايي قلبي، فداروهاي مورد 
استفاده در آرتيمي هاي قلبي، فداروهاي ديورتيك مدر، پپتيدهاي 

روق، مقدمه اي بر فارماكولوژي داروهاي موثر بر موثر بر ع
دستگاه اعصاب، داروهاي ضد تشنج، داروهاي هوشبري عمومي، بي حس 

 كننده هاي موضعي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سالمت و رفاه اجتماعی
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دروس 
  منابع  مربوطه

نظريه های 
  جامعه شناسی

جورج ريتز، نظريه های جامعــه شناســی در دوران معاصــر  - 
  سن ثالثی، تهران: اتشارات علمی و فرهنگیترجمه مح

عبدالمعبود انصاری ، حسين اديبی؛ نظريه هــا ی جامعــه  - 
  شناسی

ارل رابينگتن، رويکرد های نظريــه هفتگانــه در بررســی  - 
  مسائل اجتماعی؛ ترجمه رحمت اله صديقی سروستانی

آمار و روش 
  تحقيق

ارال ببی، روش تحقيــق در علــوم اجتمــاعی ترجمــه رضــا  - 

  )1تهران،  انتشارات سمت (جلد فاضل،
ای.بی دواس، پيمايش در تحقيقات اجتماعی ترجمه هوشــنگ  - 

  نايينی، تهران، نشر نی

 2فردريک نيکلز کرلينجر، مبانی پژوهش در علوم رفتــاری  - 
  ، جلد ترجمه حسن پاشا شريفی، نشر آواری نور

سازمان و 
  مديريت

ن و دکتر مهدی ايران نژاد و پرويز ساسان گهــر؛ ســازما - 
مديريت : از تئوری تا عمل ، تهران، انتشــارات موسســه 

  علوم بانکداری، چاپ نهم
  دکتر علی عالقه بند؛ مديريت عمومی - 

اقتصاد خرد 
  و کالن

يدا... دادگــر، تيمــور رحمــانی، مبــانی و اصــول علــم  - 
  اقتصاد؛ انتشارات بوستان کتاب

تأمين و 
رفاه 
  اجتماعی

مين اجتمــاعی دفتــر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ - 
حقــوقی و مقــررات وزارت رفــاه اجتمــاعی، نشــر موسســه 

تيه شورای برنامــه ريــزی ســازمان هنری آهنگ آ - فرهنگی
بهزيستی کشور، انتشارات ســازمان بهزيســتی و دانشــگاه 

  علوم بهزيستی و توانبخشی
ه اجتماعی ( رشــته علــوم تأمين و رفا - محمد آراسته خو - 

اد و تجهيزات آموزشی (تهيه اجتماعی)، مديريت توليد مو
  کننده)

دکتــر ميرطــاهر موســوی، مفــاهيم و نظريــه هــای رفــاه  - 
  اجتماعی ، نشر دانژه 

روانشناسی 
  اجتماعی

اليــوت آرونســون، روانشناســی اجتمــاعی، ترجمــه حســين  - 
  شکرکن، تهران، رشد

درآمدی بر روانشناسی اجتماعی، مجموعه ضرورتهای جامعه  - 
کلودتاپيــا، ترجمــه دکتــر  شناسی روانی ، به راهنمايی

  کتبی، نشر نی
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 ژورناليسم پزشکی

 منابع  دروس مربوطه

 اپيدميولوژی
مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر  ورديس اپيدميولوژی گ

 انتشارات گپ –كوروش هالكوئی نائينی 

 آمار حياتی

) مترجم : Daniel wدانيل (مار زيستی  آاصول و روشهای -1
 اللهی ناشر امير كبير، تهرانمحمد تقی آيت 

دكتر كاظم محمد و های آماری و شاخص های بهداشتی روش-2
 همكاران

معرفی شده توسط سازمان فنی حرفه   ICDLکتاب های هفت گانه دانش پايه رايانه
 ای کشور

نگارش و مقاله 
نويسی به زبان های 
 فارسی و انگليسی

1-How to write a paper, George  M. Hall, last edition BMI publishing 
2- Writing feature articles, Hennessy, Brendum, , last edition 
3- Gordon Guyatt. Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for 
Evidence-Based Clinical Practice. McGraw-Hill, Year: 2014. ISBN: 
0071790713, 9780071790710 

زبان انگليسی 
 پيشرفته

 منابعی که برای ساير رشته ها معرفی شده است و همچنين
Anderson, A.  Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008. 

 جلد سوم  و چهارم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت سالمندی
 منابع دروس مربوطه
فيزيولوژی 
 سالمندی

 گايتون -شكیفيزيولوژی پز
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 روانشناسی و
 بهداشت روانی

انتشارات -بری كامرانینوشته دكتراك-درسالمندی حافظه وشناخت-1
 دانشگاه علوم بهزيستی توانبخشی

 نتشارات رشدا -وشته دكتر مهشيد فروغانن-شدازتولد تامرگر-2
 .9و  7، 6، فصل 1396کتر عبدهللا معتمدی، انتشارات سمت، د -3

جامعه شناسی 
 كیپزش

مرز فرا؛ آناتومی جامعه: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی-1
؛شرکت سهامی انتشار؛ آخرين چاپرفيع پور  

پزشکی؛ ديويد آرمسترانگ/ دکتر توکل؛ انتشارات جامعه شناسی  -2
 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

روش تحقيق 
 وآمارحياتی

روشهای آماری و شاخص های بهداشتی؛ دكتر كاظم محمد و -1
 همكاران

، دکتر ملک افضلی شناسی پژوهشهای کاربردی در علوم پزشکیروش -2
 و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرين چاپ

 كتاب جامع بهداشت عمومی(آخرين چاپ)؛ انتشارات ارجمند بهداشت عمومی

 , krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan Sylvia Escott – stump - مبانی تغذيه
2012-  th3Raymond  1-Junicel 
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 سالمت و ترافيک
 منابع نام درس

ايمنی 
و  ترافيکی

اپيدميولوژی 
 مصدوميتها

ايمنی و ترافيک(کتاب مرجع درس عمومی ايمنی  - 
رکز تحقيقات پيشگيری م-گانشورای نويسند-وترافيک)

 از حوادث ترافيکی
-جموعه نويسندگانم-(شناخت، مديريت و پژوهش) تروما - 

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مصطفی -داروها، رانندگي و ايمني ترافيك - 

 انتشارات شيردل-فرحبخش

روشهای 
 آمارکاربردی

) مترجم Daniel wانيل (د -اصول و روشهای آمار زيستی  - 
 امير كبير ، تهران :: محمد تقی آيت اللهی ناشر

م كتر كاظد -آماری و شاخص های بهداشتی  روشهای - 
 محمد و همكاران

روانشناسی 
 عمومی

راهنی و ب زمينه روانشناسی هيلگارد. ترجمه محمدتقی - 
 ديگران. انتشارات رشد. آخرين ويراست.

 

 بهداشت عمومی

حاتمی، حسين و ديگران. کتاب جامع بهداشت عمومی.  - 
و  1(گفتارهای  5؛ فصل 4، 3، 2جلد اول: فصلهای 

جلد سوم: فصلهای  ؛ 9و  8،  7)؛ جلد دوم: فصلهای 2
10  ،11 ،12 

پارک و پارک. درسنامه طب و پزشکی اجتماعی. ترجمه  - 
. جلد اول: . آخرين ويراستخسرو رفايی شير پاک

جلد دوم. تمام فصول. جلد  /فصلهای اول تا چهارم.
جلد سوم: فصلهای دوم  /سوم: فصلهای دوم تا هفتم.

، جلد چهارم: فصل اول (بيماری های سرخک /تا هفتم.
سرخجه، آنفلوانزا، سل، انواع هپاتيت، بيماريهای 

اسهالی حاد، حصبه، مسموميت غذايی، ماالريا، 
بروسلوز، ليشمانيازيس، ايدز)؛ فصل دوم به طور 

 کامل
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 1شنوايی شناسی 

 منابع  دروس مربوطه

آناتومی و 
فيزيولوژی 
شنوايی و 

 تعادل

Clark  WW, Ohlemiller KK. Anatomy and physiology of hearing for 

audiologists. Thomson, Last ed. 

Musiek FE, Baran JA. The Auditory System: Anatomy, Physiology, and Clinical 

Correlates. Pearson Education Inc. Last ed. 

Herdman SJ, Clendaniel RA. Vestibular Rehabilitation. Davis Company. Last ed. 

نوايی ش
شناسی 
 تشخيصی

Katz, J. Handbook of Clinical Audiology, Lippincott Williams & Wilkins. Last 

ed. 

Gelfand, S.A. Essentials of Audiology, Thieme Medical Publisher. Last ed. 

Northern JL, Downs MP. Hearing in Children. Plural Publishing, Inc. Last ed. 

يی شنوا
شناسی 
 توانبخشی

Dillon H. Hearing Aids. Thieme Medical Publisher. Last ed. 

Tye-Murray N. Foundation of Aural Rehabilitation. Singular Publication. Last 
ed. 

Katz J. Handbook of Clinical Audiology. Lippincott Williams & Wilkins. Last ed. 

نی انحصار و محدودنمودن آزمون به اين منابع نبوده و تا سقف معرفی منابع به مع
ساير منابع مندرج در برنامه آموزشي رشته شنوايی شناسی در مقطع کارشناسی   20%

قابل استفاده خواهد بود. به منظور دسترسی داوطلبين در سراسر کشور، آخرين 
استفاده قرار  ويراست کليه منابع که يکسال از انتشار آن گذشته باشد مورد

 خواهد گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم تشريحی (آناتومی )

 مولفين و مترجمين منابع دروس مربوطه

و كليه كتابهای معتبر فارسی كه توسط دانشگاههای anatomy s,Gray تشريح عمومی
مادر به چاپ رسيده اند و با مرجع انگليسی فوق مطابقت نمايندو 

 Graysی با منشاء همچنين ساير كتب انگليس

                                                           
  PM 3:39, 2020, 4Novو  99.08.14ايميل دکتر پوربخت   1
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 بافت شناسی

 بافت شناسی پايه
 بافت شناسی

 بافت شناسی دهان و دندان

Janquera (آخرين چاپ) 
 دكتر جعفر سليمانی راد

Tenkate (آخرين چاپ) 
زيست شناسی 

 سلولی
H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition 

 
 جنين شناسی

Langman , Moore  ی جنين شناسی پزشكی معتبر فارسی كه با و كتابها
 دو مرجع انگليسی فوق مطابقت داشته باشند
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  علوم و صنايع غذايی

 نام درس منابع 
1-Food Chemistry, Deman 

  بانی شيمی مواد غذايی, جواد کرامتم - 2
 شيمی مواد غذايی

  فريزير غذايی، مواد ميکروبيولوژی  - 1
 جی غذايی، مواد ميکروبيولوژی - 2

ميکروبيولوژی 
 غدايی

  قتدريانمدکتر کاظم  ،کنترل کيفيت آماری - 1
، کنترل کيفيت آماری در صنايع غذايی   - 2

 کاکائی - عشرت آبادی

کنترل 
 کيفی

کنترل 
 کيفی

مواد 
  غذايی

 - مهدی کديور، فرآوری روغن های خوراکی
  اميزحسين گلی

تکنولوژی 
 روغن

تکنولوژی   غالمرضا مصباحی، ايع توليد شکراصول صن
 قند

تکنولوژی   هندس فرهنودیم - نعت شير جلد اول و دومص - 1
 لبنيات

ت، مقدمه ای بر تکنولوژی فراورده های غال - 1
  رسول پايان

  کنولوژی غالت, هادی پيغمبردوستت - 2
  ناصر رجب زاده، مبانی فناوری غالت - 3

تکنولوژی 
 غالت

 گوشت، دکتر رکنیعلوم و صنايع  
اصول و روشهای توليد سوسيس و کالباس،  دکتر  

 محمدی و دکتر حسينی

تکنولوژی 
 گوشت

نايع کنسروسازی اصول و کاربردها، ج ص - 1
  حصاری

  صول کنسروسازی، مهندس پايانا - 2
  صول صنايع کنسروسازی، غالمرضا مصباحیا - 3
 

تکنولوژی 
 کنسرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 طالعات سالمتفناوری ا



منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي 
 1400 -1401 سال تحصيلي

 

26 
 

 منابع نويسنده/نويسندگان
 کيفيت اطالعات در مراقبت بهداشتی دکتر مقدسی
 داده پردازی بهداشتی دکتر مقدسی

صــمد بيــگ،  دکتــر صــدوقی، رضــايی،
 احتشامی

 فناوری اطالعات سالمت

 سيستم های اطالعات مديريت دکتر صدوقی، شيخ طاهری، ميدانی
 های دسته بندی اطالعات پزشکی سامانه دکتر صفدری، جمال پور

دکتر احمدی، دکتر شاهمرادی ، شيخ 
 طاهری

راهنمای جامع کدگذاری بيماری هــا بــر 
 ICD-10اساس

  SQL Serverمديريت اطالعات با ه پيریزکي -امير احمدی 
Michelle A. Green, Mary Jo Bowe. Delmar. 
Last edition. 

Essentials of health information management 
principles& practices.  

Kathleen M. LaTour .AHIMA. Last edition. Health information management: concepts, principles, and practice
Karen A. Wager, Frances Wickham Lee, John 
P. Glaser. Last edition 

Health care information systems: a practical  
approach for health care management 

بيماري (و ترجمه های معتبر آن) (درس  2014 -  برونر و سودارث هند بوک
 شناسي و اصطالحات پزشكي)

(درس  1394  اپ ششمچ -نير نو بهار و دکتر عباسعلی وفايی م -  کليات پزشکی
 بيماري شناسي و اصطالحات پزشكي)

 1های صل ف - ، تاليف مهندس عين هللا جعفرنژاد قمیC برنامه نويسی به زبان
 كامپيوتر و ساختمان داده)( 11الی

رجمه های امير ت -  (Hurwitz)، تاليف هورويتزC اصول ساختمان داده ها به زبان
 كامپيوتر و ساختمان داده)عليخانزاده و جعفرنژاد قمی (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 وری تصوير برداری پزشکیافن

  منابع  دروس مربوطه

  فيزيک عمومی
لـــد اول( مکانيـــک)، جلـــد دوم ( صـــوت و فيزيـــک ج

ترموديناميک)، جلد سوم(الکتريسيته و مغناطيس)، جلد 
چهارم( مبانی نور و فيزيک نوين) تاليف: د. هاليدی، 



منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي 
 1400 -1401 سال تحصيلي

 

27 
 

  ؛ آخرين چاپنيکزرره 

  رياضی عمومی

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی  تاليف : 
  ؛ آخرين چاپجرج توماس

رال با هندسه تحليلی  حساب ديفرانيسيل و انتگ
  ؛ اخرين چاپهولد –ليت  –تاليف: لوپی 

فيزيک هسته 
  ای و اتمی

آشنايی با فيزيک هسته ای( جلد اول) تاليف: کنت 
؛ ترجمه ابراهيم ابوکاظمی، منيژه رهبر، آخرين کرين 

  چاپ
فيزيک جديد تاليف: کنت کرين ترجمه: منيژه رهبر، 

  ؛ اخرين چاپبهرام معلمی

  وهافيزيک پرت

1‐ DAVID J DAWSET, PATRICK A KENNY, EUGEN JOHNSTON. THE PHISICS 
OF DIAGNOSTIC IMAGING, LATEST EDITION, CHAPMAN & HALL 
MEDICAL. 
 2‐ JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SLEBERT, EDWIV M LEIDHOLDT 
JR, JOHN M.BOONE. THE ESSENTIAL PHISICS OF MEDICAL IMAGING. 
LATEST EDITION, LOPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS. 
 3‐THOMS S CURRY, JAMS E DOWDEY, ROBERT C MURRY. 
CHERISTENSENS PHISICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION, 
LOPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS. 

تکنيکهای 
تصويربرداری 

  پزشکی

Merrill’s atlas of radiographic Positioning and Procedures- By Eugene D. 
Frank, MA, RT(R), FASRT, FAEIRS, Bruce W. Long, MS, RT(R)(CV), 
FASRT and Barbara J. Smith 
Step by step ct. scan by D Karthikeyan, Deepa Chegu 
MRI  parameters and positioning by Torstein B. Moeller, Emil Reif 

  وژی پزشکی: گايتونفيزيول  فيزيولوژی

  آناتومی

 رضا ترجمين: دکترم - آناتومی گری برای دانشجويان 
دکتر ابراهيم اسفندياری، دکتر محمد حسن  شيرازی،

  کريم فر، زهرا رجب زاده، ساره کاظمی
آناتومی به زبان ساده، تاليف دکتر محمدرضا نيکروش 

  و دکتر حسين رضايی، آخرين چاپ
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 فيزيولوژی

دروس 
 وطهمرب

 مولفين و مترجمين منابع

 فيزيولوژی
 فيزيولوژی پزشكی

 فيزيولوژی
Tex book of physiology 

 گايتون آخرين چاپ
 گانونگ آخرين چاپ

Bern & Levy 

زيست 
شناسی 
 جانوری

(زيست  مبانی زيست شناسی
 ده بندی جانوری)ر-شناسی سلول

جانور شناسی عمومی مهره 
 داران
 
 

 دارانکتاب جانور شناسی مهره 
Jane B.Reece, Lisa A.Urry et al (2010) 

ed. Benjamin  thCampbell Biology, 9
Cummings 

چاپ  -)1391ابوالقاسم امين (
 يازدهم، انتشارات امير کبير
طلعت حبيبی، محمد مهدی 

)، چاپ هشتم، 1391راعی(
 انتشارات دانشگاه تهران

 
 خرين چاپآ-محمد درويش 
 
 

 بيوشيمی

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 هايرفرنس با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد فوق
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 كاردرمانی

 منابع

- Joint Structure & Function- Norkin  آخرين چاپ 
- O.T. Practice skills for physical dysfunction pedretti, L.W. آخرين چاپ -  

- O.T . for children – case – smith , J. آخرين چاپ 
- Psychosocial O.T., cara, E, آخرين چاپ 
-Occopation-Based Activity Analaysis, second edition, Heather Thomas, 2015 

 خرين چاپآسواك) انتشارات ارجمند،  –كاپالن خالصه روانپزشكی( -
 11-  8الی  2فصول  -آخرين چاپ  –انتشارات ارجمند  –روانشناسی هيلگارد -

 18الی  16و  14الی 
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  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
  درس  بعمنا

شعباني، احمد، ميرحسيني، زهره. مباني علم اطالعات و دانش 
 .١٣٩٤شناسي، تهران: سمت،

كتز، ويليام. مرجع شناسي (تخصصي و عمومي فارسي و غير فارسي). 
 :ترجمه آيـدين آذري، محسـن عزيـزي، حميـد محسـني. تهـران

 .١٣٩١كتابدار، 
و كتاب هاي مرجع.  مرادي، نورهللا. مرجع شناسي: شناخت خدمات

 تهران: فرهنگ معاصر، آخرين ويرايش.
شرفي ريزي، حسن؛ هدهدي نژاد، نيلوفر، شهرزادي ليال و سليماني ا

محمدرضا. تغيير و تحول خدمات كتابداران و اطالع رسانان پزشكي 
  .١٣٩٦در نظام سالمت. تهران: چاپار، 

ز سرقت نجفي، علي. راهنماي ارجاع به منابع علمي و جلوگيري ا
  .١٣٩٣علمي، تهران: نشر ارتباطات اجتماعي، 

مريم شکفته و مصطفی کريمی. نقشه های علمی: ترسيم و تحليل. نشر 
  .١٣٩٧کتابدار، 

 روش تحقيق در علم اطالعات و دانش شناسی. يزدان منصوريان. 
١٣٩٨.  

مديريت کتابخانه ها و عبدالحسين فرج پهلو و مژگان قاسمی. 
  .١٣٩۴ی، مراکز اطالع رسان

  .١٣٩٧، مبانی ارتباط شناسیمحسن نوکاريزی ، سيد مهدی نارمنجی. 
کتر زهرا اباذری ، دکتر فروزان دالحوائجی ،  فهيمه باب
  .١٣٩٨سمت،  .اصول خدمات مرجعطبيبيان. 

خسروی، عبدالرسول، سيدحسينی، شهره. مبانی ساختار و فرايند 
  .١٣٩٩مديريت دانش در نظام سالمت. تهران: چاپار، 

آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطالع رسانی. هويدا، عليرضا. 
  .١٣٩۶سمت، 

زارع، وحيده و ديگران. جستجوی استراتژی و فنون جستجوی اطالعات 
 پزشکی در وب تاليف. اخرين ويرايش 

پايگاههاي اطالعاتي معتبر مورداستفاده در دانشگاههاي علوم 
شريات علمي و پژوهشي فارسي در پزشكي كشور و مقاالت مندرج در ن

  سه سال اخير

مباني 
كتابداري 
و اطالع 
رساني 
 پزشكي

كليولنــد، دونالــد بــي. درآمــدي بــر نمايــه ســازي و 
چكيــده نويســي. ترجمــه مهــدي حســيني. تهــران: چاپــار، 

١٣٨٥.   
و  كاظم پور، زهرا و اشرفي ريزي، حسن. مقدمه اي بر نمايه سازي

 .چكيده نويسي. تهران: چاپار
مدير اماني،پروانه، رهادوست، فاطمه. راهنماي بهره گيري از 
ابزارهاي فهرست نويسي موضوعي و رده بندي و نمايـه سـازي در 

  كتابخانـه هاي علوم پزشكي. تهران: كتابدار. 
رهادوست، فاطمه و ... و ديگران. اصطالحنامه پزشكي فارسي. 

   .ملي جمهوري اسالمي ايران تهران: كتابخانه
دانشگاه قم، . نمايه سازی تصوير. قم: يعقوب و ديگران  ،وزینور 

١٢٩٧. 
 سازی و چکيده ها و فنون نمايه روش هادی.جو، اعظمو هراتی، صنعت

   .١٣٩٨نويسی. تهران: سمت 
ها ای: مفاهيم، شيوهفهرستنويسی رايانههللا و ديگران. فتاحی، رحمت

تهران،  .طالعاتاای در سازماندهی ای رايانهافزارهو کاربرد نرم
 نشر کتابدار، آخرين ويرايش.

سازماندهي 
 دانش
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و منابع مهم و معتبر و مقاالت  NLMمنابع مرتبط با رده بندي
 .مندرج در نشريات علمي و پژوهشي فارسي در سه سال اخير

فناوری اطالعات و سيستم های اطالعاتی. تهران: . عبدخدا، محمدهيوا
 .١٣٩٧چاپار،

عاصمي، عاصفه، زالزاده، ابراهيم. سيستم هاي اطالعاتي با تاكيد 
 .١٣٩٢رساني. تهران: كتابدار، بر سيستمهاي كتابخانه اي و اطالع

رانكوهي، محمدتقي. مديريت پايگاه هاي داده (مفاهيم و تكنيك 
 آخرين ويرايش. .ها)

هران: چاپار، عبدخدا، محمدهيوا. سيستم های اطالع رسانی پزشکی. ت
١٣٩٨. 

  .١٣٩٧ذخيره و بازيابی اطالعات. تهران: سمت، محمد حسن زاده. 
ييتس، ريکاردو. قلمروهای نو در بازيابی اطالعات. ترجمه قاسمی، 

  علی حسين و ديگران تهران: چاپار. آخرين ويرايش.
 .١٣٩٧مبانی شبکه و سخت افزار. تهران: سمت، رحيم شهبازی. 

و مقاالت مندرج درنشريات علمي وپژوهشي فارسي منابع مهم و معتبر 
 در سه سال اخير

فن آوري 
 اطالعات

محسني، حميد. مجموعه سازي و خدمات تحويل مدرك. تهران: 
 كتابدار، آخرين ويرايش.

مديريت منابع الكترونيك. ويراسته رايان او. وير ؛ مترجمان 
عليرضا اسفندياريمقدم ؛  عيسي زارعي... [و ديگران] ؛ با مقدمه

  ١٣٩٦ويراستار وحيده كاشي نهنجي. تهران: چاپار: اساطير پارسي،
منابع مهم و معتبر و مقاالت مندرج در نشريات علمي و پژوهشي 

 فارس در سه سال اخير

مديريت 
منابع 
 اطالعاتي

Cohen ,Barbara J. Medical Terminology – 7th ed- Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
2014 

اصطالحات 
 پزشکی

 
 
 
 

  گفتار درمانی
 منابع دروس امتحاني

 اختالالت صوت
 

- Stemple J.C, Roy, N., Klaben B.K. (2014) Clinical Voice Pathology: Theory and 
Management, Fifth Edition. Plural Publishing 

- Peterson-Falzone. Hardin-Jones. Karnell (2010) Cleft Palate Speech. Mosby 

اختالالت واج 
تي و خشنا

 آواشناسي
 

- Bernthal . Bankson N, Flipsen P . (2013) Articulation and phonological disorder 
USA. 

- Duffy JR. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and 
management (2nd Ed) St. Louis, Mo: Elsevier Mosby 

آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوايی هجا. تهران مرکز  - 
 نشر دانشگاهی 

اختالالت رواني 
 گفتار

 

- Guitar, B(2014) stuttering . An integrated approach to its nature and treatment , 
Lippincott William   & Wilkins  

- Ward D.(2006).Stuttering and Cluttering: Frameworks for Understanding and 
Treatment. Routledge 

اختالالت زبان 
 در دوره رشد

 

- Paul, R. & Norbury, C. Language disorders from infancy through adolescence. St. 
Louis, Missouri: Elsevier, Mosby. 2012 

- Owens, R.E. Language development, an introduction. 2012 
- Snowling, M. Stackhouse, J. Dyslexia, speech and language: A practitioner’s 

handbook, 2nd ed. Whurr. 2006 
- Cole EB. & Flexer C. Children with hearing loss developing listening and talking 
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birth to six. Plural Publishing. 2007 

الت اختال
 اكتسابي زبان

 

- Coppens, P. Patterson, J. Aphasia Rehabilitation: Clinical Challenges. 2017. Jones 
& Bartlett Learning, LLC,  

- Bhatnagar, SC. Neuroscience for the Study of Communicative Disorders (Point 
(Lippincott Williams & Wilkins). 2012. LWW 

- LaPointe, L. Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders, Thieme, 2011. 

 Arvedson J. & Brodsky L. Pediatric swallowing and feeding: assessment and - اختالل بلع
management. 2nd edition. Cengage learning 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مددکاری اجتماعی
 نام دروس  منابع

مينه روانشناسی اتکينسون و همکاران . ترجمه براهنی و ز-
 آخر پهمکاران انتشارات رشد . چا

 اسيب شناسی روانی
   ديدگاههای بالينی درباره اختالالت روانی براساس 

 Dsm5 جلد اول و دوم ، ترجمه مهرداد فيروز بخت.

 روانشناسی

. ددکاران اجتماعی .تاليف آن لولين جامعه شناسی برای م -
 ترجمه فريده همتی انتشارات سمت.

جامعه شناسی ،تاليف غالم عباس توسلی ، انتشارات  نظريه های -
 سمت.

عه شناسی انحرافات تاليف رحمت هللا صديق سروستانی . جام -
 انتشارات سمت.

مبانی و 
نظريه های 

 جامعه شناسی

ک کردن به افراد، گروهها و خانواده ها ، مهارتهای کم -
 رنس شولمن ترجمه ميربها و بخشی نيا انتشارات سمت.نوشته ال

رآيندهای مددکاری اجتماعی تاليف بيوالرابرتس ، برت گاالوی ف -
. ترجمه سيد جالل صدر السادات و فرهاد کريمی . انتشارات 

 سمت.
ددکاری گروهی تاليف چارلز اچ . زاسترو. ترجمه فريده م -

 همتی  انتشارات سمت .
اری اجتماعی در عمل تاليف جوزف والش . نظريه های مددک -

 ترجمه فريده همتی ، انتشارات سمت.
- Hand book of social work with group, edited by Charles Garvin. second 
edition.2017 
 
-The hand book of community practice, mary ohmer, sage ,2012 
 
- Community Practice, Theories and Skills for Social Worker, David A, third 
edition, Oxford,2011 

 مددکاری فردی
مددکاری 

 گروهی
مددکاری 
 جامعه ای
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) تاليف 9تا  1اب مديريت توانبخشی از تئوری تا عمل (فصل کت-

 کواری و کمالی
 انتشارات رويان پژوه

مبانی 
 توانبخشی

 جلد) 2روش تحقيق در علوم اجتماعی (-
 ل ببی ؛ ترجمه رضا فاضل انتشارات سمتتاليف ار

ژوهش در علوم رفتاری، کرلينجر ترجمه پاشا پکتاب مبانی  -
 شريفی 

 يتی و رفتاریکتاب روشهای تحقيق در علوم ترب-
 نوشته جان بست ترجمه طالقانی و پاشا شريفی انتشارات رشد

-The Practice of Research in Social Work (NULL) 4th Edition, Rafael J, (Author), 
Russell K. Schutt (Author), Sage,2015  

 روش تحقيق
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 مديريت توانبخشی
 مولفين و مترجمين منابع نام درس

 
 
 

 مديريت

سازمان و مديريت: از 
 تئوری تا عمل

دکتر مهدی ايران نژاد پاريزی 
و پرويز ساسان گهر، تهران، 

انتشارات موسسه علوم 
 1385م بانکداری،چاپ نه

 
 مبانی مديريت

استفن رابينز و ديويد دی 
سنزو، ترجمه دکتر سيد محمد 
اعرابی و همکاران، انتشارات 

پژوهش های فرهنگی، تهران، چاپ 
 1384سوم 

مديريت توانبخشی از 
تئوری تا عمل (بخش دوم 

 از فصل دهم تا آخر)

دکتر سيد حبيب اله کواری، 
دکتر محمد کمالی، انتشارات 

 1394پژوه، چاپ اول  رويان

 
 
 

 اصول توانبخشی

 مبانی توانبخشی
دکتر سيد مجيد ميرخانی، 
انتشارات دانشگاه علوم 

 بهزيستی و توانبخشی
مديريت توانبخشی از 

تئوری تا عمل (بخش اول 
 از فصل اول تا نهم)

دکتر سيد حبيب اله کواری، 
دکتر محمد کمالی، انتشارات 

 1394رويان پژوه، چاپ اول 
توانبخشی گروه های خاص 
با تاکيد بر خدمات 

 مددکاری اجتماعی

حميدرضا کريمی درمنی، 
 انتشارات گستره، آخرين چاپ

مبانی پرستاری 
 توانبحشی

دکتر فرحناز محمدی شاهبالغی، 
انتشارات دانشگاه علوم 

 بهزيستی و توانبخشی،
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  مديريت خدمات بهداشتی درمانی

درس 
  منابع  حيطه  مربوطه

ليات ک
  بهداشت

  

  -زاده شجاعي حسين - آذر عبادي فربد بهداشتي؛ خدمات اصول
  1393 فر؛ باديع - رانهت پور؛ رضا زيزع ن، منصوريا مرتضي

کتاب جامع بهداشت عمومی، حسين حاتمی و همکاران، 
  انتشارات ارجمند، قسمت های زير:

(تمامی گفتارها)، گفتارهای  و سوماول، فصول دوم  جلد
پزشک ( ١و هشتم از فصل چهارم و قسمت پيوست هفتم

  خانواده)
دوم، فصل هفتم (تمامی گفتارها)، گفتار اول تا  جلد

  سوم  فصل هشتم و گفتار ششم فصل نهم
م و بيست يکم از فصل چهاردهسوم، گفتارهای اول،  جلد
ی اول گفتارها ١۴( تمامی گفتارها)  و فصل  ١٣، فصل ١١

  و چهاردهمم تا نهم و گفتارهای دوازده

اصول و 
 مبانی

سازمان و 
  مديريت

  
رفتار 
  سازمانی

؛ محمد مقيمی، )گروهي و فردي سطح( سازماني رفتار مديريت
  1392مجيد رمضان، انتشارات سازمان مديريت صنعتی، 

سازمانی (سطح سازمانی)، محمد مقيمی،  رفتار مديريت
  1392انتشارات سازمان مديريت صنعتی، 

مديريت 
منابع 

  نسانیا

مديريت منابع انسانی، اسفنديار سعادت، انتشارات سمت، 
1390  

  
مديريت 
  خدمات

مديريت خدمات دوجلدی، جيمز فيتز سيمونز و مونا جی 
فيتز سيمونز، ترجمه سيدمحمد اعرابی و داوود ايزدی، 

، فصل چهارم ( 1387انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 
  ت اينترنتی)استراتژی خدمات) و فصل نهم (خدما

اصول و مديريت بازاريابی خدمات، کريستوفر الوالک، الرن 
  1386رايت، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات نشرآموخته، 

اصول و 
تئوری های  
سازمان و 

  مديريت

مبانی سازمان و مديريت، علی رضاييان، انتشارات سمت، 
1392  

، مبانی مديريت، رابينز، ترجمه سيد محمد اعرابی
  1386انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 

مديريت برنامه ها و پروژه های سالمت، بيفرت بی النگست، 
ترجمه محمدامين بهرامی، محمدرضا اميراسماعيلی، محمد 

  1392رنجبر عزت آبادی، انتشارات کياجور، 

  
سازمان و 
مديريت 

بهداشت و 
  درمان

مديريت 
خدمات 
  بهداشتی

فاهيم و عمل(ويرايش دوم)، مری م - مديريت خدمات سالمت
فربد عبادی - جی هاريس وهمکاران، ترجمه عزيز رضا پور

گار يوسف زاده، تهران نشر ن- عيد باقری فرادنبهس- آذر
  1393عبادی آذر، 

 15( مديريت تنظيم قرارداد های سازمانی)، فصل  14فصل 
( 17( بهبود عملکرد سازمانی در مرلقبت سالمت) و فصل 

  ريسک تا حاکميت بالينی). از مديريت
- سوگند تورانی- برون سپاری خدمات سالمت، محمد رضا ملکی

ارا قدوسی، انتشارات دانشگاه علوم س- علی وفايی نجار
  پزشکی مشهد

، 6, 5مديريت بهداشت و درمان، سعيد آصف زاده، فصول 
  20و  18، 17، 16، 10

شر جهاد دانشگاهی، نظام های بيمه سالمت، محمد عرب، ن  بيمه سالمت
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1389  

  نظام سالمت

اصالحات نظام سالمت، راهنمای عدالت و کارايی، عليرضا 
  احمدوند و همکاران، نشر ابن سينای بزرگ

، سيد مرتضی اديانی و  2010گزارش جهانی سالمت 
  1393همکاران، نشر جهاد دانشگاهی، 

 اصول بازاريابی در بخش سالمت، اريک، ان برکوويتز،
  1392ترجمه م. عرب، تهران نشر جهاد دانشگاهی، 

برنامه 
ريزی  
بهداشت و 

  درمان

برنامه ريزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزيز رضا 
  1386پور، قزوين، نشر حديث امروز، 

مديريت 
  بيمارستان

  
  

بيمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، 
ر جهاد دانشگاهی واحد ندان گريفين، ترجمه م. عرب، نش

  1391تهران، 
مميزی بالينی، جعفر صادق تبريزی و همکاران فصل دوم و 

  سوم
مشارکت بيمار و جامعه، جعفر صادق تبريزی و همکاران، 

  فصول اول،سوم، پنجم، ششم و هشتم
، نشر و همکاران یميکر ديسع، مارستانيبا ب يیآشنا

  زانييپا یگراف تويل

مديريت 
و  مالی

اقتصاد 
  بهداشت

مديريت 
  مالی

مديريت مالی در مراقبت سالمت و بيمارستان، فربد عبادی 
  1391فرد آذر، عزيز رضا پور، تهران عبادی فر، 

  بودجه ريزی کاربردی، عليرضا فرزيب

  بودجه ريزی عملياتی، عادل آذر، انتشارات سمت

مبانی و 
اصول 

اقتصاد 
  سالمت

  1387رآرا، دانشگاه تهران، اقتصاد سالمت، محسن مه

اقتصاد مراقيت سالمت، فربد عبادی آذر، عزيز رضا پور، 
  1390تهران عبادی فر، 
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 )HSEمديريت سالمت، ايمنی و محيط زيست (
 منابع دروس مربوطه

بهداشت حرفه 
 ای

1- Industrial Noise Control, Lewis Bell & Douglas Bell. 
2- Industrial Ventilation Manual, ACGIH. 
3- Fundamentals of Air Sampling Gregory D. Wight. 
4- Occupational Ergonomics Handbooks W. Karwowskiws Marras. 
5- Occupational Toxicology, Stacey. 
6- Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council. 

 بهداشت محيط

1- Metcalf & Eddy, Inc., 2003. Wastewater Engineering : Treatment   and  Reuse. 
4ed, McGraw – Hill Inc , New York. 

2- Nemerow, N.L, Agardy, F.J Salvato. J.A. 2009 Environmental Engineering 6th ed, 
John Wiley & Sons, Inc New Jersey. 

3- Tchobanoglous G. Kreith , F. 2002 Handbook of Solid Waste Management 2nd ed, 
McGraw-Hill Inc New York. 

4- Manahan S.E. Hazardous Waste Chemistry Toxicology and Treatment Lewis 
Publisher, Inc Last Edition. 

5- Sell N.J. Industrial Pollution Control : Issues and Last Edition. 

 اصول ايمنی

1- Accident Prevention Manual for Business & Industry : Administration & 
Programs National Safety Council. 

2- Accident Prevention Manual for Business & Industry : Engineering & 
Technology, National Safety Council. 

3- NFPA. National Fire Codes , National Fire Protection Association. 
4- Hazard Analysis Techniques for System Safety , Clifton A. Ericson II. 
5- Safety and Health for Engineers, Brauer, Rogerl. 

و  تيريمد اتيکل.یريجهانگ یمحمدفام ؛ دکتر مهد رجيدکتر ا - 6
: دانشگاه علوم ناشر، 6006391885- 978: شابک ی،منيا یمهندس
 رازيش یپزشک

اصول ومبانی 
 مديريت

 خرين ويرايشآ -مبانی سازمان و مديريت  – رضائيان علی - 1
 آخرين ويرايش -ديريت عمومی م-لوانی، سيدمهدی ا-2
 -رجمه پارسائيان و اعرابی، رفتار سازمانیت  -ابينس استفنر-3

 آخرين ويرايش
بهداشت 
 عمومی

 )؛ انتشارات وزارت بهداشتآخرين چاپراهنمای واكسيناسيون (  .3
 چاپ)؛ انتشارات ارجمند كتاب جامع بهداشت عمومی(آخرين .4

 آمار

) مترجم : محمد Daniel wاصول و روشهای آمار زيستی، دانيل ( .1
 تقی آيت اللهی ناشر امير كبير ، تهران

روشهای آماری و شاخص های بهداشتی، دكتر كاظم محمد و  .2
 همكاران

 اپيدميولوژی
مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش  ورديس اپيدميولوژی گ

 انتشارات گپ –ی نائينی هالكوئ
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 مهندسی بهداشت حرفه ای

 منابع دروس مربوطه

بهداشت 
 ایحرفه

انسان و تنش های حرارتی محيط كار فريده گلبابايی و  .1
 همكاران

 02و  1نمونه برداری و تجزيه آالينده ها در هوا ، جلد  .2
 عبدالرحمان بهرامی

 ل محمدیمهندسی روشنايی، آخرين چاپ، تاليف دکتر رستم گ .3
4. Industrial noise control, chapters 1, 6,9,10 ; by Lewis Bell & Douglas Bell 
5. Industrial ventilation manual; by ACGIH 
6. Fundamentals of air sampling , chapters1-9; by Gregory D. Wight 
7. Safety and Health for Engineers ; by Brauer, Rogerl 
8. Introduction to health physics; by Herman Cember 
9. IESNA Lighting Handbook ; chapters: 1,2,3,6,7,8,9,11,12 
10. Safety Analysis (principles and practice in occupational safety) By: Lars Harms-Ringdahl  
11. Principles of Toxicology, Environmental and Industrial Application By: S.M. Roberts, R.C. 

James and  P.L. Williams, chapters 2,3, and 23  
12. Occupational Toxicology: Winder and Stacey not the whole book, only chapters: 

1,2,3,12,13,14, and 15  
تمام رفرانسهای مصوب دروس تخصصی برنامه مصوب «

 برای طراحیبه عنوان منابع  ایکارشناسی بهداشت حرفه
 ».باشدمورد تاييد میسواالت آزمون ارشد 

 Handbook of Ergonomics  by W. Karwowski&Marras-Last Eition ارگونومی

 هاليدی  فيزيك جلد اول , دوم , سوم فيزيك

 چارلز مورتيمر شيمی عمومی شيمی

 رياضی
تاليف جرج توماس  -كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی

، سيامك كاظمی و علی كافی ، انتشارات بهزادينی ترجمه مهدی راس فو
 مركز نشردانشگاهی
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  پزشكي(بيوالكتريك) مهندسي

  منابع  مربوطه دروس
رياضيات 
  مهندسی

Advanced Engineering Mathematics, Ervin Kreyzig, 10th  Edition, John 
WILEY   & Sons 

فيزيک پزشکی 
و مهندسی 

  پزشکی

 كامرون جان تاليف پزشكي كفيزي- 1
 تكاور عباس تاليف پزشكي فيزيك - 2
 سيدابوالفضل تاليف– جلداول– پزشكي برمهندسي اي مقدمه - 3

 و سيدمحمدفيروزآبادي صانعي
 سيدابوالفضل تاليف– جلددوم– پزشكي برمهندسي اي مقدمه - 4

 فرهادطباطبايي و صانعي
5-Intruduction to Biomedical Engineering, J.Enderle,  
J.Bronzino, 3rd Edition 

سيگنالها و 
  سيستمها

سيگنالها و سيستمها:  تاليف آلن اپنهايم، آلن ويلسکی، 
 ترجم: محمود ديانی، چاپ نوزدهمم - حميد نواب

کنترل 
سيستمهای 

  خطی
Modern Control System, R.C. Dorf, R.H. Bishop, 12th Edition  

مدارهای 
  الکتريکی

تاليف ، )2 و 1 (جلد:  ها شبكه و مدارها اسياس نظريه
چاپ بيست و ،  ماراالني دار جبهدکتر  ترجمه - دسور چارلز
  هفتم

  مبانی الکترونيک: تاليف سيدعلی مير عشقی، ويرايش دوم  الکترونيک
تحليل و طراحی مدارهای الکترونيک: تاليف تقی شفيعی، 

  ويرايش دوم
فيزيولوژی و 

  آناتومی
  گايتون آرتور تاليف : كيپزش فيزيولوژي - 

  حكمت دكتر : تاليف آناتومي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زيست مواد)پزشكي( مهندسي
 دروس

  مربوطه
  منابع 
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رياضيات 
  عمومی

 لوئيس :تحليلي نوشته هندسه و انتگرال و ديفرانسيل حساب
 اسالم سيامك كاظمي، رزاقي، محسن بهزاد، مهدي :ترجمه ليتهلد
  دانشگاهي شرن مركز ناظمي،

  علم مواد
 و مهندســي مــواد)؛ حســين خــواص (ســاختار، مــواد علــم اصول- 1

  تويسركاني
2-  D. Askeland , The science and engineering of materials 

اصول زيست 
  مواد

 دي جوزف پارك، بي جونتاليف  كاربردها و اصول بيومتريالها، - 1
 انتشــارات بنكــدار، شــاهين -نيــا رفيعي محمد :ترجمه برانزينو،
  كبير امير صنعتي دانشگاه

2- D. Ratner, A. S. Hoffman , Biomaterials Science: An Introduction to 
Materials in Medicine 

 :جفری او. هالينگر،ترجمه :زيست مواد نويسنده بر اي مقدمه - 3
  مهديس شايان  محمد رفيعی نيا، سيدعلی پور سمر،

کــی ســی تــاليف   تريالکنش بافت و بيوممقدمه ای بر برهم - 4
شــاهين بنکــدار،   :دی ديويدای، پــالئو رنــابيزيوس، ترجمــه

 محمد رفيعی نيا
آناتومی و 
  فيزيولوژی

 گايتون پزشكي آرتور فيزيولوژي- 1
 کمتحآناتومي تاليف دکتر  - 2

  شيمی آلی
 يــاوري، عيسي ترجمه سيانك، اريك و موري مك جان آلي تاليف شيمي

  1387 دازان،نشر نوپر

  بيوشيمی

1. 1 Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 فوق هايرفرنس با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
  .است بالمانع باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكروب شناسی مواد غذايی

دروس 
 مربوطه

 نويسندگان منابع آزمون

 Microbiology Jawetz & et alباكتری 
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 Diagnostic Microbiology شناسی
Microbiology 

Finegulld (Baily & Scott ) 
Murray 

تغذيه 
 عمومی

- krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan Sylvia Escott – stump , 
2012-  thRaymond  13-Junicel 

بيوشيمی 
 عمومی

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 فوق هايرفرنس با متناسب آنها سرفصل كه يتأليف فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد

انگل 
 شناسی

1. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology 
 که توسط اساتيد معتبر انگل شناسی ترجمه شده است.

تک ياخته شناسی پزشکی تاليف دکتر غالمحسين ادريسيان؛ دکتر  .2
حســين کشــاورز،  مصطفی رضائيان، دکتر مهدی قربــانی، دکتــر

دکتر مهدی محبعلی؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهــران و 
  1394انتشارات ايده نوين؛ ويرايش دوم؛ 

بيماريهای انگلی در ايران تــاليف دکتــر اســماعيل صــائبی؛  .3
 آخرين ويرايش

  برای مطالعه بيشتر:  ليست منابع
. کرم شناسی پزشکی تاليف دکتر فريدون ارفع ؛ آخرين 1

  ويرايش
انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دکتر ابوالحسن   .2

نديم؛ دکتر عزت الدين جواديان؛ دکتر مهدی محبعلی و دکتر 
 علی ضامن مومنی . انتشارات نشر دانشگاهی؛ آخرين ويرايش

قارچ 
 شناسی

 قارچ شناس پزشكی جامع
 
 

قارچ شناسی پزشكی و روشهای 
 تشخيص آزمايشگاهی

Medical Mycology 
رچ شناسی پزشكی ( روشهای قا

 عملی )

دكتر امير سيد  –دكتر فريده زينی 
انتشارات  –دكتر امامی  –علی مهبد 

 آخرين چاپ –دانشگاه تهران 
 -انتشارات گلبهار –دكتر شهال شادزی 

 اصفهان آخرين چاپ
Rippon 
ترجمه دكتر  –اوانس و ريچاردسن 

 عليرضا خسروی
ويروس 
 شناسی

Medical Microbiology 
Medical Microbiology 

Zinsser 
E. Jawetz 
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 نانوتكنولوژی پزشكی

 مولفين و مترجمين منابع دروس مربوطه

 بيوشيمی

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد فوق هايرفرنس

 چارلز مورتيمر شيمی عمومی شيمی
 و زيست شناسی سلولی

 Molecular cell biology مولكولی
H. Lodish  و  همكاران 

 آخرين ويرايش
 گايتون فيزيولوژی پزشكی فيزيولوژی

 نی بيوفيزيكمبا بيوفيزيك

محمدرضا حسين دخت 
جمشيد خان چمنی، سال 

ناشر دانشگاه  – 81
 فردوسی مشهد

مقدمه ای بر 
 نانوفناوری پزشكی نانوتكنولوژی

رضايت، امانی، فريدی و 
سركار؛ انتشارات 
 1392دانشگاه آزاد؛ سال 
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  مجموعه آموزش پزشکی
رشته های : *آموزش پزشکی * تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی *برنامه 

 پزشکی ريزی يادگيری الکترونيکی در علوم

  آموزش هوشبری

 منابع  درس

 Guyton A.C. Textbook of Medical Physiology. Elsevier. Latest ed-1 فيزيولوژی

  ایه اصول و روش
 بيهوشی

 
1-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill 
Livingstone. 
2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / 
Saunders. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et.al. Hand book of Nurse Anesthesia. 
Sunders/elsevier. Latest Ed. 
 

-بيهوشی و بيماری
 های همراه

 
1-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill 
Livingstone. 
2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / 
Saunders. Latest ed. 
3-Robert K. Stoelting; et.al. Anesthesia and Co-Existing Disease. 
Sunders/elsevier. Latest Ed. 

اختصاصی  داروشناسی 
 هوشبری

1- John Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / 
Saunders. Latest ed. 
2-Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill 
Livingstone.  Latest ed. 

 .Paul Marino. The ICU book. Wolters Kluwer Health. Latest ed-1 مراقبت های ويژه
 

 مبانی آموزش پزشکی

مقدمات مديريت آموزش، دکتر علــی عالقــه بنــد (ويــرايش 
 )12الی  1فصل ( انتشارات روان 1394ششم) سال 

اندازه گيری، سنجش و ارزشيابی آموزشی، دکتر علی اکبر 
، انتشــارات دوران فصــل ( 1396سيف (ويرايش هفــتم) ســال 

  اول و دوم)



منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي 
 1400 -1401 سال تحصيلي

 

44 
 

دروس 

 مربوطه
 منابع

مبانی آموزش 
 پزشکی

لیف دکـتـر علـی اکبـر سـیف، ناشـر: دوران، .اندازه گيری، سنجش و ارزشيابی آموزشــی1
ٔ
: تـا

خرین ویرایش
ٓ
  ا

: روانشناسی يادگيری و آمــوزش، تــاليف .روانشناسی پرورشی نوين2 
-8-5-4-3-1صلهای: ف -دکتر علی اکبر سيف، ناشر: دوران، آخرين چاپ

15-16-17 -18 -19 
:تــاليف دکتــر فتحــی .اصول و مفاهيم اساسی برنامــه ريــزی درســی3

 واجارگاه، ناشر: علم استادان، آخرين چاپ
وس استيون ام.ر -:نويسنده گری آر موريسونطراحی آموزشی اثربخش. 4

جرالد. مترجم: غالمحسين رحيمی دوست.ناشر:دانشــگاه شــهيد چمــران. 
 اخرين چاپ

4.Basic in Medical Education, by Zubair   Amin, KHOO  Hoon Eng. ,Second 
edition,2009,publisher:World Scientific 

مديريت 
 آموزشی

ــی .1 ــديريت آموزش ــدمات م ــی عالقهمق ــر عل ــاليف دکت ــد، : ت بن
 انتشارات: روان، آخرين چاپ

خرین چاپ رضِايان،اصول مديريت،  .2
ٓ
 علي.. انتشارات سمت. ا

مبانی 
تکنولوژی 

 یآموزش
(کليات 
طراحی و 
تکنولوژی 
 آموزشی)

، تاليف گروهی 2و  1مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی جلد  .1
از مولفان، ويراستار حسين زنگنه انتشارات آوای نور، آخرين 

 چاپ
تکنولوژی آموزشی، دکتر هاشم محسنی زنوز انتشارات يسطرون  .2

 اخرين چاپ
يکردهای ترکيبی و اسپکتور، مايکل. مبانی تکنولوژی آموزشی: رو .3

ديدگاه های بين رشته ای. ترجمه هاشمي، محمد. انتشارات 
 کمانگير. آخرين چاپ

روش تحقيق و 
 آمار

: تــاليف دکتــر علــی روش تحقيــق در روانشناســی و علــوم تربيتــی
 ، چاپ چهلم1392دالور،ناشر: ويرايش، سال انتشار 

مبانی 
 کامپيوتر

ســط ســازمان فنــی حرفــه ای معرفی شده تو  ICDLکتاب های هفت گانه
 کشور
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  مجموعه بهداشت محيط
مديريت  - يط *مهندسی بهداشت محيطسم شناسی مح - رشته های: *بهداشت محيط

  پسماند *مهندسی بهداشت محيط
هره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي ب  - مهندسی بهداشت محيط * 

  بهداشت پرتوها–*بهداشت محيط شهري
 در تمام منايع آخرين چاپ مدنظر می باشد.

دروس 
 مربوطه

 مترجمينو  مولفين منابع

 
ل
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ا
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1- Chemistry for Environmental 
Engineering and Science  

Sawyer & Mccarty 
 
McGraw-Hill 

2- Microbiology of Drinking Water   
Production and Distribution 

Gabriel Bitton Johnwiley & Sons Inc 

3- Wastewater Microbiology  

4- Fluid Mechanics  Streeter and wylie McGraw- Hill 

5- Water Quality and Treatment AWWA 
American Water 
Works Association 

6- Wastewater Engineering Metcalf & Eddy McGraw- Hill 
7- Industrial Water Pollution Control Eckenfelder McGraw- Hill 

آلودگی هوا 
 و کنترل آن

Air pollution: Measurement, Modling and 
Mitigation  

Abhishek Tiwary 
Jeremy colls. 

CRC Press 

مواد زائد 
  ,Handbook of Solid Waste Management جامد

George 
Tchobanoglous, 
Frank Kreith 

McGraw- Hill 

کليات 
بهداشت 

 محيط
"Environmental Engineering" 

Salvato. J.A Johnwiley & Sons Inc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه پرستاری
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 منابع  دروس مربوطه

پرستاری 
داخلی و 
 جراحی

1. Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne 
C. Smeltzer . Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition 

2. Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce 
M Black, Jane Hokanson Hawks -. St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition 

3. Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances 
Donovan Monahan …[et. al.].- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition 

پرستاری 
 كودكان

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson.- St. 
Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition 

 

پرستاری 
بهداشت 
 جامعه

1- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . 
EdSt. Louis : mosby, Last Edition 

2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. 
Manure. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition 

درسنامه پزشكی پيشگيری و اجتماعی  1928پارك ، جان اورت ،  .3
مولفان جی . ای . پارك . ك . پاركر، برگردان به فارسی  –

تهران : سماط ، آخرين –ويرايش هفدهم  –حسين شجاعی تهرانی 
 ويرايش

) . تهران : وزارت  6جلد نمايی ايمن سازی (برنامه و راه .4
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت سالمت آخرين ويرايش

پرستاری 
بهداشت 

مادران و 
 نوزادان

1. Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. 
perry .St . Louis : mosby , Last Edition 

2. Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing 
family/ Adele pillitteri- – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last 
Edition 

روان 
 پرستاری

1- Psychiatric mental health nursing. Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday 
Worret– St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition 

2- Psychiatric mental health nursing. Sheila L.Videbech.7 ed. Philadelphia: Wolters 
Kluwer. 2017 

3- Mental health Nursing. Linda M. Gorman. Robynn F. Anwar. Phialadelphia.F.A. 
Davis. 2019 

4- 4. Essentials of Psychiatric mental health nursing. Concepts of care in evidence 
based practice.    Mary c.Townsend. Karyn I. Morgan. 7 ed Phialadelphia.F.A. 
Davis. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه روانشناسي باليني 
روانشناسي *روانشناسي سالمت *بهداشت روان  *روانشناسي باليني * رشته های:  
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 ليني كودك و نوجوانبا
 منابع دروس مربوطه
آمار و روش 

 تحقيق
 روش تحقيق در علوم رفتاری دکتر دالور - 1
 احتماالت و آمار کاربردی دکتر دالور - 2

نظريه های 
 شخصيت

و نظريه های  
 رواندرمانی

نظريه های شخصيت تاليف فيست و فيست ترجمه يحيی سيد  - 1
 محمدی

کری ترجمه سيد کاربست مشاوره و رواندرمانی تالبف  - 2
 محمدی

روانشناسی 
 عمومی و رشد

 مينه روانشناسی هيلگارد ترجمه دکتر براهنیز -1
 حيي سيد محمدييلورابرك  2و1شناسي رشد جلد وانر-2
 خالصه روانپزشکی كاپالن و سادوک آخرين ويراست - 3

كليات 
روانپزشكي و 
روانشناسي 
 فيزيولوژيك

 يي سيد محمديشناسي فيزيولوژيكي جيمز كاالت يحروان - 1
 مقدمات نوروسايكولوژي تاليف دكترداود معظمی - 2
 خالصه روانپزشکی كاپالن و سادوک آخرين ويراست - 3
4 -  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 

اصول خدمات 
بهداشتي و 
 بهداشت روان

رجمه دکتر ت -)مشاوره پيشگيرانه 1389رابرت كائين ( - 1
 اران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهرابی و همک

) کليات خدمات بهداشتی، 1393کی پارکر ، جان اورت پارک ( - 2
 جلد دوم  مترجم دکتر شجاعی، انتشارات سماط

ترجمه  –کاپالن و سادوک  (آخرين چاپ) خالصه روانپزشکی  - 3
 مظاهر رضاعی ، انتشارات ارجمند

رين جفری پی کرامر، داگالس ای برستاين و ويکی پرز(آخ - 4
 چاپ) روانشناسی بالينی ، ترجمه مهرداد فيروز بخت

) ارتقای سالمت روان ، ترجمه دکتر خواجوی 1382کيت تودر ( - 5
، مهين درستی ،....، لواسانی و همکاران ، انتشارات 

 سازمان بهزيستی کشور

روانشناسي 
 باليني

(شامل  
روانشناسي 
باليني، 

نابهنجاري، 
آسيب شناسي، 

ارزيابي 
 تي)روانشناخ

شناسي باليني جفري پي كرامر،داگالس اي برنستاين و روان - 1
 ويكي پرز مهرداد فيروز بخت

مارنات  - تاليف گري گريت 2و  1راهنماي سنجش رواني جلد  - 2
 ترجمه دكتر حسن پاشا شريف

 تاليف اكهارت DSM-IV-Rاصول مصاحبه باليني برمبناي  - 3
ني، جلد اوتمر، زيگليند اوتمر، ترجمه دكتر مهدي نصر اصفها

1  
تاليف دكتر ديويد سون  2و 1آسيب شناسی روانی جلد  - 4

 مترجم دکتر حميد شمسی پور
 خالصه روانپزشکی كاپالن و سادوک آخرين ويراست - 5
6 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
رابين ديماتيو (آخرين چاپ) روانشناسی سالمت ، جلد دوم  - 7

صل ، ساالری فر، آدربايجانی و عباسی ، ، ترجمه موسوی ا
 )14و   11، 8،10انتشارات سمت (فصل هاي 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 )1مجموعه علوم آزمايشگاهی (

 رشته های: * بيوشيمی * زيست فناوری * ژنتيك انسانی
 منابع دروس مربوطه
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 بيوشيمی عمومی

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 

2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 

3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 فــوق هايرفرنس با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد

زيست شناسی 
 سلولی مولكولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition 

 نتيكژ
 

1. Emery’s Elements of Medical Genetics. Last Edition 

2. Thompson & Thompson. Genetics in Medicine. Last Edition 

3. T.Strachan &A. read. Human Molecular Genetics. Last Edition. 

شيمی آلی و 
 عمومی

 اوریمترجم دكتر ي- شيمی آلی -موريسون بويد (كتاب كامل)

 یميكروبشناس

1. Jawetz & et al. Microbiology 

2. Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology 

3. Murray. Microbiology 
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 )2مجموعه علوم آزمايشگاهی (

 خون شناسی (هماتولوژی)* ايمنی شناسی * رشته های: 
دروس 
 مربوطه

 منابع

ايمنی 
 شناسی

 ايمنولوژی،  ايوان رويت .1
 محمد وجگانی،  ايمنولوژی دكتر .2
دكتر پرويز پاكزاد، اصول و تفســير آزمــايش هــای ســرولوژی  .3

 بالينی
4. Stites et al, Medical Immunology 
5. Abul K . Abass et al, Cellular & Molecular Immunology ( و يا ترجمه

 (فارسی آن

 بيوشيمی

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 فوق هايرفرنس با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد

زيست 
شناسی 
سلولی 
 مولكولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition 

خون شناسی 
و بانك 

 خون

1. Davidson & Henry, Clinical Diagnosis 
2. Daci practical haematology  
3. Hematology Essential Hafbrand 
4. Technical Manual aaBB 

ميكروبشنا
 سی

1. Jawetz & et al. Microbiology 
2. Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology 
3. Murray. Microbiology 
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 )3مجموعه علوم آزمايشگاهی (

 ويروس شناسی *ميكروبشناسی   *قارچ شناسی   *انگل شناسی  *رشته های: 
دروس 
 مربوطه

 منابع

باكتری 
 شناسی

1. Jawetz & et al. Microbiology 
2. Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology 
3. Murray. Microbiology 

قارچ 
 یشناس

دكتر امير سيد  –دكتر فريده زينی  .قارچ شناس پزشكی جامع .1
انتشارات دانشگاه تهران آخرين  –علی مهبد دكتر امامی 

 چاپ
دكتر شهال  .قارچ شناسی پزشكی و روشهای تشخيص آزمايشگاهی .2

 صفهان آخرين چاپا -انتشارات گلبهار –شادزی 
3. Medical Mycology. Rippon 

 –ی عملی ) اوانس و ريچاردسن قارچ شناسی پزشكی ( روشها .4
 ترجمه دكتر عليرضا خسروی

ويروس 
 شناسی

1. E.Jawetz .Medical Microbiology 
2. Zinsser. Medical Microbiology 

ايمنی 
 شناسی

 ايوان رويت ايمنولوژی
 ايمنولوژی دكتر محمد وجگانی

انگل 
 شناسی

3. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology 
 تيد معتبر انگل شناسی ترجمه شده است.که توسط اسا

تک ياخته شناسی پزشکی تــاليف دکتــر غالمحســين ادريســيان؛  .1
دکتر مصطفی رضــائيان، دکتــر مهــدی قربــانی، دکتــر حســين 
کشاورز، دکتر مهدی محبعلی؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

  1394تهران و انتشارات ايده نوين؛ ويرايش دوم؛ 
ران تاليف دکتــر اســماعيل صــائبی؛ بيماريهای انگلی در اي .2

 آخرين ويرايش
 برای مطالعه بيشتر:  ليست منابع

. کرم شناسی پزشکی تاليف دکتر فريدون ارفع ؛ آخرين 1
  ويرايش

انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دکتر ابوالحسن   .2
نديم؛ دکتر عزت الدين جواديان؛ دکتر مهدی محبعلی و دکتر 

 ارات نشر دانشگاهی؛ آخرين ويرايشعلی ضامن مومنی . انتش
زيست 
شناسی 
سلولی 
 مولكولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition 
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 مجموعه فيزيک پزشکی
 فيزيک پزشکی *راديوبيولوژی و حفاظت پرتويی، *رشته های:

 دروس
 امتحانی

 منابع

فيزيک 
 عمومی

فيزيک جلد اول( مکانيک)، جلد دوم ( صوت و 
ترموديناميک)، جلد سوم(الکتريسيته و مغناطيس)، جلد 

نوين) تاليف: د. هاليدی، ره  چهارم( مبانی نور و فيزيک
 ؛ آخرين چاپنيکزر

حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی تاليف : جرج رياضی 

  مجموعه علوم تغذيه
رشته های: * علوم تغذيه *  علوم بهداشتی در تغذيه *  علوم تغذيه در 

 ذيه ورزشی* تغذيه بالينی * تغ بحران و حوادث غيرمترقبه
 منابع دروس مربوطه

تغذيه اساسی و 
 كاربردی

1. krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan 
Sylvia Escott – stump , Junicel-Raymond  15th  -2020  

2. Shils olson, shike and Ross 10th 2014 modern  nutrition in Health 
and Disease  

3. Understanding Nutrition. Whitney E., Rolfes S.R., 15th edition 
2018,Publisher: Cengage Learning, Inc. 

مباحث مربوط به تغذيه پايه و اساسی (پروتئين، چربی،  . 4
 منابعکربوهيدرات، ويتامين و امالح معدنی) عالوه بر 

خواهد سوال نيز  ورژنهای قبلیفوق از کتاب کراوس 
 آمد.

 یبيوشيمی عموم

1. Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition 
2. Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition 
3. Stryer- Biochemistry. the last edition 

 با متناسب آنها سرفصل كه تأليفي فارسي كتب از استفاده*
 .است بالمانع باشد فوق هايرفرنس

 گايتون زشكیفيزيولوژی پ فيزيولوژی
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  ؛ آخرين چاپتوماس عمومی
حساب ديفرانيسيل و انتگرال با هندسه تحليلی تاليف: 

 ؛ اخرين چاپهولد –ليت  –لوپی 

فيزيولوژی 
 و آناتومی

 فيزيولوژی پزشكی: گايتون
ی به زبان ساده، تاليف دکتر محمدرضا نيکروش و آناتوم

 دکتر حسين رضايی، آخرين چاپ
The Anatomy and physiology Learning system : Editor : Applegate 

فيزيک 
 پرتوها

1‐ DAVID J DAWSET, PATRICK A KENNY, EUGEN JOHNSTON. THE PHISICS OF 
DIAGNOSTIC IMAGING, LATEST EDITION, CHAPMAN & HALL MEDICAL. 
 2‐ JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SLEBERT, EDWIV M LEIDHOLDT JR, 
JOHN M .BOONE. THE ESSENTIAL PHISICS OF MEDICAL IMAGING. LATEST 
EDITION, LOPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS. 
 3‐THOMS S CURRY, JAMS E DOWDEY, ROBERT C MURRY. CHERISTENSENS 
PHISICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION, LOPPINCOTT 
WILLIAMS & WILKINS. 

فيزيک هسته 
 ای و اتمی

؛ آشنايی با فيزيک هسته ای( جلد اول) تاليف: کنت کرين 
  ترجمه ابراهيم ابوکاظمی، منيژه رهبر، آخرين چاپ

فيزيک جديد تاليف: کنت کرين ترجمه: منيژه رهبر، بهرام 
 خرين چاپ؛ امعلمی

راديوبيولو
 ژی

هال جی پرفسور اريك تاليف  –راديولوژی برای راديولوژيست ها -1
 لطف علی مهدی پور، آخرين چاپترجمه دكتر 

دكتر  –فاظت عملی در برابر تشعشع و راديوبيولوژی كاربردی ح-2
انتشارات تربيت  –ترحمه دكتر حسين مزدارانی  –استيفن داود 

 ، اخرين چاپمدرس
Radiation Biology: Hand book for Teachers and Students/ IAEA, Last edition 

 .Molecular cell biology -    H  آخرين ويرايش  بيولوژی 
Lodish 
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 مجموعه فيزيوتراپی

 منابع دروس مربوطه

 در فيزيوتراپي
 بيماريهاي
 و١ اعصاب،داخلي

 ريوي -(قلبي ٢
 روماتيسمي

 ي)وپوست

1- Manual of physical therapy,  Otto D. Payton, Richard P. Di Fabio, Churchill 
Livingstone, 1989  
2- Clinics in physical therapy (series) By Longman Publishing Group 
3- Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and 
Methods. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 
4- Tidy’s physiotherapy by Stuart Porter, Churchill Livingstone, 2013 
5- Umphred's Neurological Rehabilitation, Rolando Lazaroو Sandra Reina-Guerra Myla 
Quiben, 6th Edition, Mosby, 2012 
6- Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics, Jennifer 
A. Pryor, Ammani S Prasad, Churchill Livingstone, 2008 

 و١ بيومكانيك
 ٣و ٢

1- Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis, Pamela K. 
Levangie, Cynthia C. Norkin,  F.A. Davis Company; 5th edition, 2011 
2- Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and 
Methods. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 
3- The Physiology of the joints: volume 1, 2, 3 By Ibrahim Adalbert Kapandji, Churchill 
Livingstone. 
4- Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for  Rehabilitation, by 
Donald A. Neumann, Mosby; 3rd edition, 2016 

 و ارزشيابي
 گيري اندازه

1- Muscles: Testing and Function with Posture and Pain, by Florence Peterson 
Kendall, Elizabeth Kendall McCreary, et al., Lippincott Williams & Wilkins; 5th Edition, 
2005 
2- Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination, 
Helen Hislop, Dale Avers, Marybeth Brown, Saunders, 9th Edition, 2013 
3- Joint Range of Motion and Muscle Length Testing, Nancy Reese and William Bandy, 
3rd Edition Saunders, 2016 

 درماني تمرين
 ٣ و٢ و١

1- Therapeutic Exercise for Body Alignment and Function, Marian Williams, Catherine 
A. Worthingham,et al. 2nd Edition, Literary Licensing, LLC; 3rd edition, 2012 
2- Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques, Carolyn Kisner and Lynn Allen 
Colby, F.A. Davis Company; 6th edition, 2012 
3- Clinical Decision Making in Therapeutic Exercise, Patricia E.Sullivan and Prudence D. 
Markos , Appleton & Lange, 1994 
4- Therapeutic Exercise for Physical Therapist Assistants, William D. Bandy and Barbara 
Sanders, 2nd Edition, 2008 
5- Physical Rehabilitation, Susan B O'Sullivan, Thomas J Schmitz, George Fulk, F. A. 
Davis Company, 5th Edition, 2006 
6- Clinical Decision Making in Therapeutic Exercise, Patricia E. Sullivan, Prudence D. 
Markos, Appleton & Lange, 1995 

 و١ الكتروتراپي
٢ 

1- Clayton's Electrotherapy: Theory and Practice, Angela Forster; Nigel Palastanga; E 
Bellis Clayton, CBS, 2005 
2- Electrotherapy Explained, Principles and Practice, Val Robertson, Alex Ward, John 
Low, Ann Reed, Butterworth-Heinemann, 2006 
3- Physical Agents in Rehabilitation, An Evidence-Based Approach to Practice, Michelle 
Cameron, 5th Edition, Saunders, 2017 

 پروتز ارتزو

1- Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Deborah A. Nawoczenski, 
Marcia E. Epler, Saunders, 1997  
2- Saunders Manual of Physical Therapy Practice, 1st Edition, Rose Sgarlet Myers, 1st 
Edition, 1995 
3- Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Michelle M, Millee Jorge,,Caroline C. 
Nielsen,  Saunders; 3rd edition, 2012 

 
 مجموعه مامايی
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 مشاوره در مامايی *مامايی * رشته های: 
 منابع دروس مربوطه

بارداری و 
 زايمان

Williams Obstetric --1  آخرين ويرايش 
2--Edition ThMyles 16  ,  به شرح ذيل )8,10,16,17(فصل های: 

8. Preparing for Pregnancy and Parent Education 
10. Antenatal Care 
16. The First Stage of Labour: Physiology, Care and Management (in different 
environmental contexts, comfort and pain relief) promoting normality (including 
breech) 
17. Transition and the Second Stage of Labour (including vaginal breech at term 

 ش)(آخرين ويراي-Novak Gynecology--1  بيماريهای زنان
Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility Speroff--2-(آخرين ويرايش) 

بيماريهای 
ی داخلی و جراح
مربوط به 
 مامايی

Williams Obstetric -  جراحــی در مامــايی  وبخش بيماريهــای داخلــی– 
 (آخرين ويرايش)

 نوزادان

Nelson Text book of pediatrics--1 )(آخرين ويرايش 
Myles 16Th Edition--2 ,  يلذبه شرح  29و  28فصل های: 

28. The Baby at Birth PLUS The Healthy Baby at Term (including the midwifeâ€™s 
physiological examination) 
29. Resuscitation 

 آخرين ويرايش)(-دستورالعمل های کشوری مرتبط3--

بهداشت ، تغذيه 
مادر و کودک و 

 سالمت باروری

- Williams Obstetric --1خــش تنظــيم خــانواده و مراقبــت هــای دوران ب
 يش)يرا(آخرين و-بارداری و بعد از زايمان

Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility Speroff--2 -(آخرين ويرايش) 
 درسنامه طب پيشگيری و پزشکی اجتماعی (آخرين ويرايش)3--
 کليه دستورالعمل های کشوری مرتبط (آخرين ويرايش)4--
  اصول و کليات خدمات بهداشتی(حاتمی) جلد سوم.5--
(آخــرين  ،باروری و شــاخص هــای ســالمتمشاوره، بهداشت خانواده6-

 ويرايش)
Nelson Text book of pediatrics--7 )(فصل  رشد و نمو آخرين ويرايش 

 جنين شناسی
Moor وLangman  آخرين چاپ و کتابهای معتبر فارســی جنــين شناســی

آخرين (--پزشکی که با مراجع انگليسی مزکور مطابقت داشته باشند
 ويرايش)

روانپزشکی در 
مايی و ما

 اختالالت جنسی

فصــل دروس روان بر اساس سر  -خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک. 1
 پزشکی در مامايی و اختالالت جنسی (آخرين ويرايش)

شکالت شايع روانپزشکی) (آخــرين م-نواک (فصل های اختالالت جنسی. 2
 ويرايش)
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 آشاميدني و خوراكي مواد كنترل ارشد كارشناسي درسي منابع
 

  :تجزيه شيمي درس
Douglas A. Skoog and Donald M. West 
Analytical Chemistry, Seventh Edition, 2000, Section I: The Tools of 
Analytical Chemistry, Pages: 19 – 175 

 
  آلي: شيمي درس

Morrison and Boyd, Organic Chemistry ترجمه فارسی، آخرين چاپ ، 
 مي باشد). 2(درس شيمي تجزيه وآلي جمعا ضريب 

 
 )1(ضريب سم شناسی: درس 
 

، قطب سم شناسی و شيمی مواد خوراکیکتاب سم شناسی، تاليف فصول زير از 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران ، آخرين چاپ 

 حمد عبدالهیمدکتر  -ارزيابی خطر  - 3فصل 
 يد محمد شريعت پناهیدکتر س -م شناسی شغلی س - 22فصل 
 اکسيکولوژیفود ت -کتر محمدرضا اويسی د -م شناسی مواد خوراکی س - 27فصل 

 
 )1(ضريب  :تغذيهدرس 

Krause's Food & the Nutrition Care Process, 13th Edition 2012, part 1:chapters 1-8, pages: 1-209. 
 

 )2(ضريب غذايي: مواد درس ميکروبيولوژي
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فصول زير از کتاب ميکروبيولوژی غذايی مدرن، تاليف جيمز ام. جی و همکاران، 
جلد اول، ويرايش ، مهندس سيد حميد رضا ضياءالحقترجمه دکتر سيد علی مرتضوی و 

 هفتم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 غذايي  رگانيسمها در موادتاريخچه ميکروا -1فصل

 بقه بندي، نقش و اهميت ميکروارگانيسم هاي مواد غذايي ط -2فصل 
 وامل دروني و بيروني مواد غذائي موثر بر رشد ميکربيع -3فصل 
 وشهاي کشت، ميکروسکوپي و نمونه گيري ر -10فصل 
 حافظت مواد غذايي با استفاده از ترکيبات شيميايي و کنترل زيستیم -13فصل 
 

 
 )1(ضريب  :درس بيوشيمي 

Principles of Biochemistry, Text book of Biochemistry, Lehninger Devlin 
  

 )1(ضريب  :درس فيزيولوژي
 چاپ آخرين گايتون فيزيولوژيكتاب 

 
 )3(ضريب درس زبان عمومي: 
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 شيمي دارويي ارشد كارشناسي درسي منابع

 
 )2(ضريب شيمي آلي : 

 )كتاب مك موري ( آخرين چاپ
 موريسن بويد

 
 )2(ضريب شيمي تجزيه: 

 مباني شيمي تجزيه اسكوگ ، وست ( آخرين چاپ)
 

 )2(ضريب  زيست شناسي :
  -زيست شناسي سلول(زيست شناسيمباني 

 )رده بندي جانوري
 عموميزيست شناسي 

 يازدهم، چاپ -)1391(ابوالقاسم امين
 انتشارات اميركبير

 
 هيدانشگا انتشارات مركز نشر -هيئت مؤلفان

 آخرين چاپ
 
 

 )2(ضريب  بيوشيمي :
Principles of Biochemistry 
Text book of Biochemistry 
استفاده از كتب فارسي تأليفي كه 
سرفصل آنها متناسب با رفرانسهاي 

 فوق باشد بالمانع  است.
 

 

Lehninger Devlin 
 

 
 
 

 
 

 )3(ضريب  زبان عمومي:
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 رشته سم شناسي رشناسي ارشدمنابع آزمون ورودي دوره كا
  

  )يكسان مي باشددروس ضرايب همه (
 

 
 

   
 بيوشيمي عمومي

 )1(ضريب
Principles of Biochemistry 
Text book of Biochemistry 

 

Lehninger Devlin 
 
 
 
 

 زيست شناسي
 )1(ضريب

زيست شناسي (زيست شناسيمباني 
     -سلول

 )رده بندي جانوري
 عموميزيست شناسي 

اپ چ -)1391(ابوالقاسم امين
 انتشارات اميركبير يازدهم،

شارات مركز انت -هيئت مؤلفان
 نشر دانشگاهي

 آخرين چاپ
 

 شيمي عمومي
 )1(ضريب

 
General Chemistry 

 
 چارلز مورتيمر

 
 داروشناسي

 )1(ضريب

 
كتاب داروشناسي پايه و باليني 

 1فصل –
 (رسپتورهاي2( مقدمه) وفصل

 ودينامي)داروها و فارماك
 4و فصل  3فصل 

 
Katzung و همكاران انتشارات - 

McGraw Hill آخرين چاپ 

  
 سم شناسي

 )1(ضريب

 
سم شناسي قطب سم شناسي  كتاب

( اصول 2وشيمي مواد خوراكي فصل
( ارزيابي 3سم شناسي) و فصل 

 5و فصل  4و فصل  خطر)

 
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي 

 1386تهران چاپ سال 

 
 عمومی انزب     

 )2(ضريب                  
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 تركيبات طبيعي دارويي ودريايي   ارشد كارشناسي درسي منابع
 

 
 )2شيمي عمومي : ( ضريب 

 ( آخرين چاپ) 2و  1جلد  –شيمي عمومي چارلز مورتيمر 
 

 )2آناليز دستگاهي: ( ضريب 
 (آخرين چاپ ) نگرشي بر طيف سنجي، تأليف پاويا 

 
 )1: ( ضريب بيوشيمي

Lehinger Principles of Biochemistry    آخرين  چاپ 
 

 )1: ( ضريب بوم شناسي دريا
Marine biology: Function,Biodiversity,Ecology آخرين چاپ 
Biological oceanographic Processes    آخرين چاپ 

 
 )2: ( ضريب دريايي  زيست شناسي

Marine ecology;Proceses, systems,and Impacts  آخرين چاپ         
 
 

 )3زبان عمومي: ( ضريب 
 


