
 کتاب سبز -(1) واحد پزشکیی  کتابخانه

 نام کتاب شماره نام کتاب شماره نام کتاب شماره نام کتاب شماره

 وبا 11 یوگا 04 اسهال 11 خنده بهترین دارو 1
 آبله مرغان و زونا 11 فتق 01 ایدز 11 فشار خون 1
 آموزاننوشتاری دانشاختالالت  13 صرع 01 هومیوپاتی 13 آشنایی با بیماریهای روانی 3
 تب خال 10 صفراویبیماریهای مجاری  03 تغذیه و بیماریها 10 چاقی ) علل، عوارض و درمان( 0
 بهداشت خواب 04 بیماریهای کبد و مجاری صفراوی 00 بیماریهای کودکان دبستانی 15 سرطان 5
 سالک 01 آب مروارید 05 بیماریهای دانش آموزان دبیرستانی 11 گیاه درمانی 1
 موسیقی درمانی 05 دیابت 01 ناتوانی جنسی در مردان 10 بهداشت مادر و کودک 0
 پرستاری در خانه 84 اسهالهای مسافرتی 00 چگونه الغر شوید 18 روماتیسم 8
 تب در کودکان 81 بیماریهای واریسی 08 ورزش و تغذیه 19 نشانگان قاعدگی 9
 سل 81 تاالسمی 09 سالمندی و سالمت 34 بیماریهای انگلی 14
 دیالیز 83 و تناسب اندامطناب بازی  54 پرمویی در خانمها 31 بیماریهای غدد و متابولیسم 11
 روماتیسم 80 کم خونی 51 بیماریهای شایع زنان 31 )ام.اس(اسکلروز متعدد  11
 سفرهای هوایی 88 مراقبتهای پیش و پس از تولد 51 ماساژ کودک 33 بازتوانی پس از سکته مغزی 13
 و عاطفی کودکانرشد اجتماعی  89 سندرم داون 53 اسکیزو فرنی 30 بیماریهای دستگاه گوارش 10
 بازی و اسباب بازی 141 دندانپزشک خود باشید 50 طب سنتی 35 یرقان و زردی 15
 شب ادراری 141 عقب ماندگی ذهنی 55 تغذیه در حاملگی 31 سرخک ، سرخجه ، مخملک 11
   راک بینایی در کودکانتقویت اد 51 بیماریهای کلیه و مجاری ادرار 30 نقرس 10
   آرام کردن نوزاد 50 تغذیه برای همه 38 سینوزیت 19
   توصیه پزشکی 1441 58 بیماریهای چشم 39 سردرد 14

 طالییکتاب  -(2واحد پزشکی ) ی کتابخانه

 نام کتاب شماره نام کتاب شماره نام کتاب شماره نام کتاب شماره

 ویتامین ها و مواد معدنی - دهان، حلق، بینی، سینوس، حنجره - بیماریهای پوست، مو و ناخن - آسم -

 یائسگی - دهان و دندان - بیماریهای کودکان - آلرژی -

   میگرن و انواع سردردها - المعارف پزشکی برای همهة دایر - استرس -

 



 دانشگاهیکتابچه های آموزشی  -(3واحد پزشکی )ی  کتابخانه

 نام کتاب ناشر نام کتاب ناشر نام کتاب ناشر

 اعتیاد -پیام مشاور دانشگاه تهران دیابت بارداری مرکز تحقیقات غدد پیشنهادهایی به والدین -پیوندمهر دانشگاه شهید بهشتی

 آشنایی با عوارض دخانیات دانشگاه تهران دو دیابت نوع مرکز تحقیقات غدد مهارتهای زندگی -پیوندمهر دانشگاه شهید بهشتی

 زندگی سالم و به دور از مواد دانشگاه تهران تغذیه در دیابت مرکز تحقیقات غدد و سالمت روان پیک سالمت -بهارانه دانشگاه شهید بهشتی

   دیابتکلسترول باال در  مرکز تحقیقات غدد مصاحبه روانشناختی با کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

 سرطان پستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وزارت بهداشت دیابت نوع یک مرکز تحقیقات غدد  

 بیماریهای پروستات وزارت بهداشت ورزش و دیابت مرکز تحقیقات غدد راهنمایی و مشاوره کودک سازمان تدوین کتب دانشگاهی

   آشنایی با گلوکومتر مرکز تحقیقات غدد  

      

 

 متفرقه -(4واحد پزشکی )ی  کتابخانه

 نام کتاب ناشر نام کتاب ناشر نام کتاب / ناشرسری کتاب

 ریزش مو نشر مینا باورهای رایج بیماریهای کودکان انتشارات تیمورزاده اختالالت قاعدگی شناخت بیماریها

تنظیم خانواده انجمن ایدز و بیماریهای مقاربتی شناخت بیماریها  شناخت و راهنمایی کودک انتشارات فتح بهداشت باروری 

 فنون تربیت کودک انتشارات چهر بهداشت پوست، مو و زیبایی -  

 کنترل فشارخون باال انتشارات فارابی بهداشت دهان و دندان نشر پیدایش اسکن قلب پزشکی هسته ای پرتو

 نکات ایمنی قبل، حین، پس از سیل هالل احمر تغذیه و تغذیه درمانی نشر جامعه نگر اگزما انجمن پزشکی بریتانیا

      

 


