
 گروه آموزشی بیوتکنولوژیکتب 

 سال /ناشر مترجممولف/ نام  نام کتاب ردیف

 بیوتکنولوژیبافرها و محلول های رایج در  1

 پزشکی

 1392توانگران/انتشارات  دکتر ارشد حسینی

 بیوتکنولوژی اصطالحات رایج در 2

 )جلد اول(پزشکی

 1392توانگران/انتشارات  دکتر ارشد حسینی

 1396گلبان/انتشارات  رضا نکوئیاندکتر  سیگنال رسانی سلولمسیرهای  3

نکوئیان رضا دکتر دستورالعمل ایمنی زیستی در آزمایشگاه 4 4139/گلبان انتشارات   

 1390/گلبان انتشارات نکوئیان رضا دکتر ژنتیک قانونی 5

 1394برای فردا/ دکتر ندا سرای گرد افشاری فن آوری در خدمت تشخیص سرطان 6

افشاری گرد سرای ندا دکتر DNAکلون سازی ژن و بررسی  7 6139/فردا برای   

دکتر علی صمدی  اصول جراحی عمومی  8

 کوچکسرایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران / 

1380 

1399انتشارات تراشه دانش/ دکتر پرستو طریقی فرآیند تولید داروهای بیولوژیک 9  

مچجموعه سواالت ارشد و دکتری زیست  10

 شناسی سلولی و مولکولی

طریقی پرستو دکتر 1400انتشارات اطمینان راد/   

 

 

 

 

 

 



 گروه آموزشی  علوم پایه

 سال /ناشر مترجممولف/ نام  نام کتاب ردیف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دکتر سیدبهنام الدین جامعی آناتومی بالینی برای رشته های توانبخشی 1

 درمانی ایران

نور و فیزیولوژی در تکنیک های کاربرد  2

 تی توانبخشیرکح -حسی 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  دکتر سیدبهنام الدین جامعی

 1370ایران/

آناتومی کاربردی بالینی برای رشته های  3

 تصویربرداری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  دکتر سیدبهنام الدین جامعی 

 1370بهداشتی درمانی ایران/

اطلس آنژیوگرافی سه بعدی )آناتومی و  4

 پاتولوژی

 1370موسسه انتشاراتی آرتین طب/ دکتر سیدبهنام الدین جامعی 

سوم سر  آناتومی گری برای دانشجویان جلد 5

 و گردن  

 1388خسروی / دکتر سیدبهنام الدین جامعی 

 1385برنا / دکتر سیدبهنام الدین جامعی  آناتومی گری برای دانشجویان جلد دو اندام    6

 1390انتشارات آبژ با همکاری ابن سینا/ دکتر سیدبهنام الدین جامعی آناتومی مقاطع عرضی وطولی بدن انسان 7

ضروریات جنین شناسی و نقایص پیش از  8

 تولد 

 پیش از انکه متولد شویم    

 1392آثار سبحان/انتشارات  جامعی الدین سیدبهنام دکتر

 1391انتشارات ارجمند/ دکتر سیدبهنام الدین جامعی جنین شناسی پزشکی النگمن 9

 1389خسروی / دکتر سیدبهنام الدین جامعی آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان 10

 1386/ خسروی دکتر سیدبهنام الدین جامعی ن انساندآناتومی مقاطع عرضی ب 11

 1393/انتشارات ابن سینا دکتر سیدبهنام الدین جامعی اندام(آناتومی گری )جلد دوم،  12



 1393/انتشارات ابن سینا دکتر سیدبهنام الدین جامعی آناتومی گری )جلد سوم، سروگردن(، 13

اطلس، آنژیوگرافی سه بعدی )آناتومی و  14

 پاتولوژی(،

 موسسه انتشاراتی آرتین دکتر سیدبهنام الدین جامعی

دانشجویان فالش کارت،  آناتومی گری برای 15

 جلد اول تنه

 1390آرتین/  دکتر سیدبهنام الدین جامعی

آناتومی گری برای دانشجویان فالش کارت،  16

 جلد دوم اندام 

 1390آرتین/  دکتر سیدبهنام الدین جامعی

آناتومی گری برای دانشجویان فالش کارت،  17

 جلد سوم سرو گردن

 1390آرتین/  دکتر سیدبهنام الدین جامعی

 1394/انتشارات ارجمند  دکتر سیدبهنام الدین جامعی نجنین شناسی النگم 18

 1393/انتشارات ابن سینا دکتر سیدبهنام الدین جامعی )جلد اول، تنه(،برای دانشجویان آناتومی گری  19

 1388خسروی/ دکتر سیدبهنام الدین جامعی )جلد اول، تنه(،برای دانشجویان آناتومی گری  20

 1386آبنوس/ دکتر سیدبهنام الدین جامعی برای دانشجویان جلد یک تنهآناتومی گری  21

 1388خسروی / دکتر سیدبهنام الدین جامعی برای دانشجویان جلد دوم اندامآناتومی گری  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروه آموزشی  هماتولوژی

 سال /ناشر مترجممولف/ نام  نام کتاب ردیف

 ژنتیک 1

 خونبیماری های 

 1383نو اندیشان آریا/ دکتر محید صفا

 ژن درمانی 2

 مفاهیم، روش ها و کاربدها

 1397نور دانش/ صفا محید دکتر

 1385کمال دانش/ دکتر فرهاد ذاکر اصول انعقاد و بیماری ها 3

نقش فاکتورهای نسخه برداری در  4

 هماتوپوئیز و بدخیمی های خونی

 1395تألیفی دکتر خلیلی/گروه  ذاکر فرهاد دکتر

 1394اطمینان/ دکتر محمدرضا رضوانی هماتولوژیروش های آزمایشگاهی در 5

 1395حیدری / رضوانی محمدرضا دکتر هماتولوژی هافبراند 6

هماتولوژی در آزمایشگاهی های روش 7  1394/  اطمینان رضوانی محمدرضا دکتر 

 انتشارات برای فردا فرهاد ذاکردکتر  مروری بر هماتولوژی و بیماریها، 8

 1379نشگاه علوم پزشکی ایران/اد دکتر مینو شهیدی لکوسیت ها و بیماری های خون 9

 1383اندیشه رفیع /  غروی محمدجواد دکتر درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی   10

 هماتولوژی پایه 11

 )از خونسازی تا هموگلوبینوپاتی(

 1385/ایران پزشکی علوم نشگاهاد شهیدی مینو دکتر

 1393/ صبورا شهیدی مینو دکتر وارفارین و من 12

  1392رودگون و سینا طب/ شهیدی مینو دکتر تکنیک های عملی در آزمایشگاه بانک خون 13

 











 

 گروه آموزشی هوشبری

 سال /ناشر مترجممولف/ نام  نام کتاب ردیف

شهنام صدیق معروفیدکتر  مرجع مصاحبه دکتری  وزرارت بهداشت 1 1396ایده نوین /   

1397اندیشه رفیع / دکتر شهنام صدیق معروفی دستنامه هوشبری 2  

هوشی میلریاصول ب 3 1387اندیشه رفیع / معروفی دکتر شهنام صدیق 2007  

 



 گروه آموزشی رادیولوژی 

 سال /ناشر مترجممولف/ نام  نام کتاب ردیف

1392انوار دانش عصر / دکتر علی نشاسته ریز آشنایی با اصول و فنون مقاله نویسی 1  

رداریربویصت ایهشخار در بمیاز ب تبراقم 2  1384 دکتر اصغر مازیار  

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

http://lib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=13xhnwyka2
http://lib.iums.ac.ir:8800/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=13xhnwykex


  علوم آزمایشگاهیگرو آموزشی 

کتاب نام ردیف مترجم /مولف نام  سال /ناشر   

 1378نشر طیب/ -تیمورزاده دکتر محمدجواد غروی کتاب جامع تک یاخته شناسی پزشکی 1

غروی محمدجواد دکتر چگونه استاد/ دانشجو باشیم 2  1387پیوندمهر / 

غروی محمدجواد دکتر اصول مدیریت در آزمایشگاه های پزشکی 3  1389میرماه / 

اصول مدیریت در پاسخنامه کتاب کار  4

 آزمایشگاه های پزشکی

غروی محمدجواد دکتر  1389/ میرماه 

کتاب جامع تک یاخته شناسی پزشکی)ویرایش  5

 چهارم(

 1390میرماه / دکتر محمدجواد غروی

غروی محمدجواد دکتر آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی 6  1391تیمورزاده نوین / 

7  

 آزمایشهای: پزشکی شناسیانگل آزمایشگاه

  اختصاصی و معمولی

غروی محمدجواد دکتر  1391 

غروی محمدجواد دکتر اطلس جامع انگل شناسی پزشکی  8  1392/ نوین تیمورزاده 

غروی محمدجواد دکتر مرجع کامل تست های تشخیص و آزمایشگاهی 9  1393اندیشه رفیع /  

دانشگاه علوم پزشکی  دکتر فاطمه ملکی انگل شناسی 10

 1379ایران/

ملکی فاطمه دکتر انسان و بیماری های انگلی 11  پزشکی علوم دانشگاه 

 1386/ایران

ملکی فاطمه دکتر   انگلی های بیماری و انسان 12  تهران پزشکی علوم دانشگاه 

 قارچی های عفونت) پزشکی شناسی قارچ 13

 جلد اول (سطحی و قارچ های ساپروفیت

 1386/ دانشگاهی جهاد پرست یزدان سیدامیر دکتر

قارچ شناسی پزشکی )عفونت های قارچی  14

 جلدی( جلد دوم

 1387جهاد دانشگاهی / دکتر سیدامیر یزدان پرست



زیر  قارچی های عفونت) پزشکی شناسی قارچ 15

 سومجلد (جلد

 1388/ دانشگاهی جهاد پرست یزدان سیدامیر دکتر

 قارچی های عفونت) پزشکی شناسی قارچ 16

 چهارم جلد(سیستمیک

 1389/ دانشگاهی جهاد پرست یزدان سیدامیر دکتر

 قارچی های عفونت) پزشکی شناسی قارچ 17

چشم، بینی و سینوس، ناخن، گوش و بیماری 

 پنجم جلد(های قارچی نادر

 1396/ دانشگاهی جهاد پرست یزدان سیدامیر دکتر

 1396دانشگاه تربیت مدرس/ دکتر داود احمدوند آنتی بادی رهای نو ترکیب )ازتولید تا کاربرد( 18

ژنتیک مولکولی با نگاهی بر اپی ژنتیک و میکرو  19

RNA در سلول های پروکاروتیک و یوکاریوتیک 

 1394مولف / دکتر حسین نوروزی

 فلوسیتومتری 20

 اساس، کاربرد و رفع خطاهای رایج

 1393دانشگاه شاهد/  خانم بهناز قره گزلو

 1395دانشگاه شاهد/  خانم بهناز قره گزلو ایمونولوژی پوست 21

    



 اتاق عمل گرو آموزشی 

مترجم /مولف نام نام کتاب ردیف سال /ناشر   

 1391اندیشه رفیع/  خانم صدیقه حنانی  تکنولوژی های جراحی و فرداسکراب 1

سازمان و مدیریت نظام های بهداشتی درمانی در  2

 ایران و جهان

 1390همای سالمت /  فردین امیری

 


