فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
عنوان

نویسنده

ردیف

مرجع کامل روانپزشکی کاپالن-سادوک

بنجامین سادوک ،ویرجینیا

(اورژانس های روانپزشکی).ویرایش دهم

سادوک ،پدرو رانیر

مرجع کامل روانپزشکی کاپالن-سادوک

بنجامین سادوک ،ویرجینیا

(اختالالت خلقی)

سادوک ،پدرو رانیر

مرجع کامل روانپزشکی کاپالن-سادوک

بنجامین سادوک ،ویرجینیا

(اختالالت شخصیت)

سادوک ،پدرو رانیر

4

عالئم در ذهن (سایکوپاتولوژی توصیفی)

تالیف :فمی اویبود

5

مبانی طب کودکان نلسون.ویرایش هفتم

1

2

3

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران[ کارن ج.مارکدانت،
روبرت م.کالیگمن

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مترجم :حمیدرضا مظلوم

تهران/ابن سینا

1397

مترجم :عاطفه کمالو

تهران/ابن سینا

1397

مترجم :فرهاد شاملو

تهران/ابن سینا

1397

ترجمه :علی کربالئی

تهران/ابن سینا

1395

ترجمه افسانه آموزگار ]...و
دیگران[

تهران/ارجمند

1393

مالحظات

کتابخانه مرکزی
 2نسخه

کتابخانه مرکزی
 2نسخه

کتابخانه مرکزی
 2نسخه

کتابخانه مرکزی
 2نسخه

کتابخانه مرکزی
 2نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

عنوان

نویسنده

6

دستنامه طب داخلی هاریسون.ویرایش نوزدهم

]تنسلی راندولف هاریسون[

7

ارولوژی عمومی .ویرایش دوم

8

عصب شناسی روان پویشی پایانی بر فروید؟

9

بیماری های خون نلسون  :2016سواالت ارتقاء
و بورد کودکان (خون)

بیماری های عفونی نلسون ( 2016باکتریال)جلد
10

اول.
(ویروس/قارچ/انگل) جلد دوم :سواالت ارتقاء و
بورد کودکان (عفونی/باکتریال)

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

تهران/تیمورزاده

1396

تهران/تیمورزاده

1396

تالیف :آلن هابسون

ترجمه :علی فخرائی

تهران/ابن سینا

1395

 2نسخه

]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :محمد کاجی یزدی

تهران/اندیشه رفیع

1395

 2نسخه

مترجمین :افسانه توده رنجبر]...و
دیگران[

مولفین :ناصر سیم فروش ،اکبر
نورعلیزاده ،محمدحسین سلطانی

مالحظات

]والده امرسون نلسون[؛
دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

ترجمه :کتایون برهانی ]...و
دیگران[

تهران/اندیشه رفیع

1395

 1دوره  2جلدی
 4نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

11

12

13

14

عنوان

بیماری های متابولیک نلسون  :2016سواالت
ارتقاء و بورد کودکان (متابولیک)

تغذیه نلسون :2016سواالت ارتقاء و بورد
کودکان (تغذیه)

رشد ،تکامل و رفتار نلسون :2016سواالت ارتقاء
و بورد کودکان (رشد و تکامل)

نویسنده

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :شیرین معارفیان

تهران/اندیشه رفیع

1396

 2نسخه

دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

اختالالت استخوان و مفاصل و طب ورزش

]والده امرسون نلسون[؛

نلسون :2016سوالت بورد و ارتقاء کودکان

]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

(اختالالت استخوان و مفاصل و طب ورزش)

دیگران[

ترجمه :مرضیه توکل ،مرتضی
معدنی ثانی

ترجمه :علی رضا جشنی مطلق،
مرضیه تکامل توکل

ترجمه :نگار حبیبی

تهران/اندیشه رفیع

تهران/اندیشه رفیع

تهران/اندیشه رفیع

1396

1395

1396

 2نسخه

 2نسخه

 2نسخه

]والده امرسون نلسون[؛
15

طب نوجوانان نلسون 2016

]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

ترجمه :حمید اسحاقی

تهران/اندیشه رفیع

1396

 2نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

16

17

18

19

20

عنوان

بیماری های اعصاب و نوروماسکوالر نلسون
 :2016سواالت ارتقاء و بورد کودکان (اعصاب)

نویسنده
]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

بیماری های کلیه/آب و الکتولیت/اورولوژی

]والده امرسون نلسون[؛

نلسون  :2016سواالت ارتقاء و بورد کودکان

]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

(کلیه/آب و الکترولیت/اورولوژی)

دیگران[

بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون :2016

]والده امرسون نلسون[؛

سواالت ارتقاء و بورد کودکان

]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

(ایمونولوژی/آلرژی)

دیگران[

دارو درمانی نلسون  :2016سواالت ارتقاء و بورد
کودکان (دارو درمانی)

بیماری های چشم و گوش نلسون :2016
سواالت ارتقاء و بورد کودکان (چشم و گوش)

مترجم

ترجمه فاطمه فراهانی ،نیما سیفی
مقدم

ترجمه :بهناز بازرگانی

ترجمه :مرضیه توکل

محل نشر/ناشر

تهران/اندیشه رفیع

تهران/اندیشه رفیع

تهران/اندیشه رفیع

سال

1396

1396

1394

مالحظات

 4نسخه**

 2نسخه

 2نسخه

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :مرتضی معدنی ثانی

تهران/اندیشه رفیع

1395

 2نسخه

دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

ترجمه :محمدباقر رجبی،
محمدطاهر رجبی

تهران/اندیشه رفیع

1395

 2نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

21

22

23

24

25

عنوان

بیماری های نوزادان نلسون  :2016راهنمای
جدید واکسیناسیون کشوری و...

بیماری های انکولوژی نلسون  :2016سواالت
ارتقاء و بورد کودکان انکولوژی

بیماری های روماتولوژی نلسون  :2016سوالت
ارتقاء و بورد کودکان (روماتولوژ)

بیماری های ریه نلسون  :2016سواالت ارتقاء و
بورد کودکان (ریه)

بیماری های گوارش/کبد/پانکراس نلسون
 :2016سواالت ارتقاء و بورد کودکان (گوارش)

نویسنده

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :الهه نوروزی

تهران/اندیشه رفیع

1397

 2نسخه

دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :صبا ماهر

تهران/اندیشه رفیع

1395

 2نسخه

دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :پیمان صادقی

تهران/اندیشه رفیع

1396

 2نسخه

دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و

ترجمه :مرتضی معدنی ثانی

تهران/اندیشه رفیع

1395

 2نسخه

دیگران[

]والده امرسون نلسون[؛
]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

ترجمه :نوشین سجادی

تهران/اندیشه رفیع

1396

 2نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

26

کودک بدحال نلسون  :2016سواالت ارتقاء و

]والده امرسون نلسون[؛

ترجمه :ابراهیم دستگردی

تهران/اندیشه رفیع

1395

 2نسخه

بورد کودکان (کودک بدحال)

]ویراستاران :رابرت کلیگمن ...و
دیگران[

27

راهنمای مصاحبه بالینی برمبنای DSM-5

تالیف :مارک زیمرمن

28

خالصه بیماری های نلسون  2016همراه با سایت

مولفین :ثمین شرفیان]...و دیگران[

مترجم :امی تیس توکلی

تهران/ابن سینا

1396

2نسخه

تهران/آرتین طب

1396

 1دوره  2جلدی

واکسیناسیون کشوری و...تغذیه ،کودک

 2نسخه

بدحال ،مسمومیت و...

29

معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا

باربارا بیتز؛ ویراستاران لین

ترجمه :محمدحسین احمدیان] ...

تهران/کتاب

بیتز.ویرایش دوازدهم

س.بیکلی ،پیتر ج.سیالجی

و دیگران[

ارجمند

1396

ا نسخه

حذف شد

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

عنوان

نویسنده

30

تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد

مولفین حسین علی نسایی ]...و

استریلیزاسیون جهت استفاده دانشجویان و

دیگران[

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

تهران/جامعه نگر

1394

 2نسخه

کارکنان اتاق عمل...

31

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل مطابق با

تهران/جامعه نگر

تالیف لیال ساداتی ،احسان گلچینی

1396

 2نسخه

جدیدترین سرفصل واحد درسی ...

32

33

فعالیت های حرکتی تکاملی برای درمان

تالیف کونستانس شدا ،کریستین

کودکان

اسمال

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها تشخیص و

مولف :فخرالدین تقدسی نژاد

ترجمه :امین نخستین انصاری

تهران.ارجمند

تهران/آرتین طب

1394

1391

 1نسخه

 2نسخه

درمان

34

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل های
 DSM-5نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

مایکل ب.فروست]...و دیگران[

ترجمه ونداد شریفی ،بهرنگ
شادلو ،زهرا شهریور

تهران/ابن سینا

1396

 2نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

35

36

37

38

39

عنوان

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل های
 DSM-5راهنمای نسخه بالین گر

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل های
 DSM-5راهنمای بالین گر (مصاحبه کننده)

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل های
شخصیت  DSM-5مصاحبه

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

نویسنده

تهران/ابن سینا

1396

 2نسخه

مایکل ب.فروست]...و دیگران[

مترجم فرهاد شاملو

تهران/ابن سینا

1396

 2نسخه

مایکل ب.فروست]...و دیگران[

مترجم فرهاد شاملو

تهران/ابن سینا

1396

 2نسخه

تهران/جامعه نگر

1394

 1نسخه

مایکل ب.فروست]...و دیگران[

راهنمای بالینی پرستاری ،کاربردی ،جامع،

تالیف و گردآوری :فلورا رحیم

سریع

آبادی

مالک های تشخیصی DSM-5

مولف :انجمن روان پزشکان
آمریکا

مترجم

مترجمان تینا شادلو ،سمانه
کریمیان ،بهرنگ شادلو

مترجمان :پانته آ احدیان فرد،
محسن میرزایی گرگانی ،امیر
شعبانی

تهران/ابن سینا

1394

 2نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

40

41

42

43

44

عنوان

فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشکی
جابلونسکی

فن آوری اطالعات و مدیریت کسب و کارها و
سازمان ها در اقتصاد دیجیتال

کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال :برنامه های
مدیریت تصمیم گیری و راهبردها

کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال :نظام ها و نرم
افزارهای کاربردی سازمانی

اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها :شبکه و
همکاری ،شبکه های اجتماعی و وب 2

نویسنده

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

]استنلی جابلونسکی[

ترجمه سعید یوسفی

تهران/جامعه نگر

1391

 1نسخه

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

عنوان

نویسنده

45

تجارت سیار

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

46

کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

47

48

مدیریت داده ها و امنیت اطالعات در کسب و
کارها

مولفان افرم توربان]...و دیگران[

شاخص هرش و شاخص های مکمل آن

نگارش :منصوره دمرچی لو

نظریه انتقادی برای علوم کتابداری و اطالع

گلوریا جی.لکی ،لیزا ام.گیون،

رسانی

جان ئی.بوشمن

مترجم

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

ترجمه زهیر حیاتی ،غالمعلی
تمهید

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

تهران/کتابدار

1396

 1نسخه

تهران/چاپار

1393

 1نسخه

تهران/پژوهشگاه
49

ترجمه فتاح محمدی

علوم و فناوری
اطالعات
ایران:چاپار

1395

 1نسخه

فهرست کتب خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه بین المللی سال 1379
ردیف

50

51

عنوان

آینده نگاری علم و فناوری و اثرات آن در
سیاستگذاری

تهران/پژوهشگاه علوم
لیال نامداریان ،علیرضا حسن زاده

و فناوری اطالعات

اولویت های پژوهشی و انتخاب موضوع در

فرزانه قنادی نژاد ،غالمرضا

علم اطالعات و دانش شناسی

حیدری

اساطیرپارسی:چاپار

گردآوری و تدوین :نرگس

تهران/

اورعی ،نرگس ملکوتی

اساطیرپارسی:چاپار

نوشته های کوتاه ،سرمقاله ها و مصاحبه ها
دکتر رحمت اهلل فتاحی و...

53

جعبه ابزار نگارش مقاالت ISI

54

مبانی اقتصاد اطالعات

1395

 1نسخه

ایران:چاپار

تهران/

اندیشه ها و دغدغه های حرف ای :مجموعه
52

نویسنده

مترجم

محل نشر/ناشر

سال

مالحظات

تالیف و گردآوری محمد غیبی
حیات ،شهرام نظریان

مهشید التماسی ،فاطمه فهیم نیا

تهران/جامعه نگر

تهران/
اساطیرپارسی:چاپار
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