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لیست برخی از کتب خریداری شده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
اتاق عمل
بری و کهن تکنیک اتاق عمل اصول کار در اتاق عمل جلد اول
بری و کهن تکنیک اتاق عمل اعمال جراحی جلد دوم
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد
 قلب و عروق، تکنولوژی جراحی توراکس
تکنولوژی جراحی اعصاب
تکنولوژی جراحی ارتوپدی
تکنولوژی جراحی ارولوژی
)اصول و فنون عملکرد فرد سیار ( سیرکولر
مقدمات تکنولوژی جراحی
اصول تکنولوژی جراحی
آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل مطابق با جدید ترین سرفصل دروس
ابزارهای جراحی برای پزشکان رزیدنتهای جراحی و دانشجویان اتاق عمل
راهنمای جامع وسایل و ستهای جراحی راهنمای تصویری
راهنمای استفاده از وسایل جراحی
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل مطابق با جدید ترین سرفصل
خون شناسی و انتقال خون
آشنایی با بیماریهای داخلی
بهداشت روانی برای دانشجویان اتاق عمل
اخالق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل
درسنامه اتاق عمل
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اصول کلی تکنولوژی جراحی
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی مطابق با جدید ترین سرفصل واحد درسی
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی برای کارشناسان اتاق عمل
مراقبتهای جراحی الکساندر
طب مراقبت ویژه جراحی
جراحی عمومی برای پرستاری و رشته های پیراپزشکی
جراحی عمومی و جراحی در مجروحین جنگ برای پرستاران و رشته های پیراپزشکی
روش کار در اتاق عمل
مقدمه ای برای اتاق عمل
آشنایی با اصول کار در اتاق عمل
تجهیزات الکتریکی اتاق عمل ( واحد استریلیزاسیون )
اصول و فنون استریلیزاسیون
مراقبت از بیمار رادیولوژی
راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل
مدیریت مراکز استریلیزاسیون رختشویخانه و مواد زائد در بیمارستانی
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل
اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی
اصول مراقبتهای ویژه در اتاق بهبودی
اصول ضد عفونی و استریلیزاسیون
ابزار جراحی
چیدمان میز مایو
گره های جراحی و تکنیک های بخیه
راهنمای بخیه و هموستاز جراحی
وسایل و ست های جراحی
آشنایی با ابزار جراحی
راهنمای استفاده از وسایل جراحی
کتاب جامع ابزارهای جراحی
پرستار بیهوشی کتاب دوم :اعمال جراحی رایج
اصول بیهوشی عمومی وریدی
رادیولوژی و تصویر برداری جهت دانشجویان پزشکی چاپ ششم 1991
اصول بیهوشی و جراحی در اتاق عمل
بیهوشی انتخاب اول
بیهوشی در اطفال
بیهوشی و بلوک های عصبی در جراحی ارتوپدی
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
اصول بیهوشی
دستنامه پرستار بیهوشی ( بیماری های شایع)
مقدمه ای بر بیهوشی
فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری
نکات برتر بیهوشی میلر  : 2212ترجمه و تلخیص 12فصل میلر به انضمام
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تصمیم گیری در بیهوشی به روش الگوریتمیک
اصول پایه بیهوشی
بیهوشی در تروما و ارتوپدی
بیهوشی و بیماری های همراه
هندبوک بیهوشی و بیماریهای همراه
دستنامه بالینی بیهوشی /ان ام اس
خالصه اصول بیهوشی میلر
مقدمه ای بر بیهوشی
بیهوشی بالینی
دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه
اصول بیهوشی میلر 2212
روشهای بیهوشی براساس قواعد جدید
بیهوشی در اورژانس های شایع جراحی
گذری بر علم بیهوشی
حل سریع مشکالت بیهوشی در حین اعمال جراحی
مجموعه سواالت کاردانی به کارشناسی بیهوشی
بی حسی موضعی و تکنیکهای آن
هوشبری :اصول و روشهای بیهوشی تشریح ،فارماکولوژی...
وضعیت خوابیدن در اتاق عمل
بیهوشی در مامایی
راهنمای تغذیه در جراحی
جراحی دیویس -کریستوفر -سوختگی
سوختگیها و سالحهای شیمیایی و مواد رادیواکتیو
خونریزی و شوک
همه گیری شناسی آسیب های ناشی از علل خارجی (حوادث) در جمهوری
اورژانسهای جراحی مغز و اعصاب شکستگی های جمجمه و خونریزی
اورژانسهای جراحی اورولوژی اورتوپدی و تکنیکهای عملی
فوریتهای جراحی در درمانگاههای اورژانس
روش اعمال اورژانس و سرپایی
اصول اولیه کار در اتاق عمل
تکنیک اتاق عمل
اصول فن جراحی
اصول اعمال جراحی سرپایی
خالصه اصول جراحی شوارتز
چیدمان میز مایو جراحی ویژه دانشجویان و کارکنان اتاق عمل
اوردر نویسی بیماریهای جراحی شامل تعاریف آناتومی
جراحی در یک نگاه
عوارض اعمال جراحی عمومی و درمان آن
مراقبت از زخم (علمی ،جامع ،سریع)
سواالت جراحی عمومی ،اورولوژی اورتوپدی
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 222تست در جراحی عمومی
ترین ها در جراحی 222تست :شایعترین –بهترین و بیشترین
درسنامه جامع هوشبری :سواالت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
ترجمه و تلخیص فصول مانیتورینگ میلر به همراه سواالت تفکیکی بورد
بانک سواالت بیهوشی و بیماریهای همراه:به انضمام پاسخنامه منحصر
جراحی1
جراحی2
جراحی3
جراحی( 3شوارتز)2212به انضمام سواالت پره تست شوارتز )...
جراحی1
هشتصد نکته و تست از اصول جراحی
اورژانسها و تکنیکهای جراحی شامل :مبانی جراحی عمومی زنان
جراحی در یک صفحه
کتاب جامع ابزارهای جراحی :اولین مجموعه وسایل جراحی
مبانی جراحی بورکیت :شامل جراحی های عروق ،پستان و تیروئید
درسنامه داخلی -جراحی به انضمام جراحی سیستم های مختلف بدن
مبانی جراحی سابیستون
اصول جراحی شوارتز  :اصول جراحی دستگاه گوارش
اصول جراحی شوارتز :بیماریهای عروق و پیوند اعضاء شامل هیپرتانسیون
اصول جراحی شوارتز :بیماریهای عروق وریدی و لنفاوی
اصول جراحی شوارتز :بیماریهای پستان ،هیپوفیز ،آدرنال ،تیروئید و پارا تیروئید
اصول جراحی شوارتز :شوک ،تروما و سوختگی
اصول جراحی شوارتز :کلیات تروماتولوژی و ترومای سیستم عصبی
اصول جراحی شوارتز :شامل پاسخ های اندوکرین و متابولیک به آسیب
چکیده اصول جراحی شوارتز :با مقدمه و نظارت موسی زرگر
اصول جراحی شوارتز :بیماریهای کبد و مجاری صفراوی ،پانکراس
اصول جراحی شوارتز :جراحی قفسه سینه ،پستان ،تیروئید و پارا تیروئید
نکات برتر در جراحی خالصه(جراحی شوارتز) رفرانس آزمون پذیرش دستیار
جراحی پاشا
جراحی شامل جراحی سروگردن جراحی غدد  ...داروها بیماریها
اوردر در جراحی سروگردن جراحی غدد  ...داروها
نکات برتر در جراحی :خالصه شوارتز 2222رفرانس آزمونهای پذیرش
کارنت جراحی
نکات مهم و شایع ترین ها در جراحی
کارنت جراحی  2223النس دبلیووی  ،جراردام و دوئرتی
جراحی کارنت 2223
اصول روش های جراحی
جراحی شوارتز2222
جراحی در خدمت جنگ
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