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   اخالق پزشكي براي كليه رشته هاي پذيرش فوق تخصصي  :   رديف

:پزشك و مالحظات اخالقي  كتب    
۱۳۸۳/انتشارات براي فردا/ تاليف دكتر باقر الريجاني / مروري بر مباني اخالق پزشكي   : جلد اول  

۱۳۸۳/انتشارات براي فردا/ موسي صدر حسيني  ترجمه دكتر علي جعفريان ، دكتر علي كاظميان و دكتر سيد/ موارد كاربردي  :جلد دوم  

  

  توضيحات  رشته جراحي عمومي   رديف

  Sabiston Textbook of Surgery / Saunders/ 2008-1  :كتب  ۱
٢-Sabiston Textbook of Surgery / Saunders/ 2012  

٣- Schwartz Principles of Surgery/ McGraw – Hill/2010 

۴- , Maingot/2012  

  : براي تكنيكهاي جراحي

4- Zollinger's Atlas of Surgical Operations/2011 

ار  Vascular acces , Sonographyفصول 

  ۲۰۰۸ سابيستون

، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۱۹، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۲، ۱فصول 

از كتاب  ۷۲و  ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۵۳، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۳۲
 Sabiston/2012   

 
  

  Reviewمنحصراً مقاالت مروري و سيستماتيك     Surgical Clinics of North American -  :مجله

  قبل از آزمون سه سال آخر به استثناء نه ماه 

  توضيحات  كودكان و نوجوانانروانپزشكي  رشته  رديف

  وجوانان بخش هاي روانپزشكي كودكان و ن  Comprehensive Textbook of  Psychiatry /Kaplan –Sadock / 2009  باكت  2

  American Jornal of  Psychiatry - 1  هلمج
2 – Iranian Journal of  Psychiatry 

سال  دو  Review مقاالت مروري و سيستماتيك

صرفاً مقاالت كودكان و  ماه آخر آخر به استثنا نه

  نوجوانان

  توضيحات  ايمونولوژي و آلرژي رشته  رديف

 Nelson Textbook of Pediatrics/2011 -1  كتاب  3
2 - Harrison's Principles of Internal edicine, 18th Edition/2012 

  فصول ايمونولوژي و آلرژي ، ريه و روماتولوژي

  فصول مرتبط با آسم و آلرژي و نقص ايمني

 New England Journal of medicine -  مجله

  
 نه ماه قبل از آزمونسه سال آخر به استثناء   
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  توضيحات  رشته  بيماريهاي كودكان   رديف

 / Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders -1  :كتب  ۴

2011 

2- Mana Notbook/ 200 ٨/ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي/ تمام صفحات   

3- Redbook / American Academy of Pediatrics / Chapter of immunization 

/ 2٨ th edition/ 20٠٩ 

4– Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of 

Pediatrics/ آخرين چاپ   

 

تمام مباحث از كتاب نلسون حتي 

  .مباحث ارجاع داده شده به سايت

  Journal of Pediatrics -1  :مجالت

2- Iranian Journal of Pediatrics  

  واكسيناسيون كشوري، آخرين چاپ ـ دفترچه راهنماي٣

   ٢٠١١ـ كتاب احياي نوزادان از انتشارات آكادمي اطفال امريكا سال ٤

  

منحصراً مقاالت مروري و 

سه سال   Reviewسيستماتيك 

  قبل از آزمون ماه  نهآخر به استثناء 

  توضيحات  رشته  بيماريهاي داخلي   رديف

   Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene / Mc Graw Hill / 2012 -  : كتب  ۵

(201٣ –20١٢) New England Journal of Medicine -  :مجالت ) مقاالت مروری و مباحث داخلی (    

  توضيحات  ) (ICUمراقبت هاي ويژه رشته   رديف

 Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene / / 2012 - -1  :كتب  ۶

2- Text book of Critical Care /Fink/2011 

، ۹۱، ۹۰، ۸۲، ۷۳، ۷۱، ۷۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۵، ۵۴، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۵، ۴۴، ۳۸، ۳۶، ۳۵، ۳۳، ۳۲فصول 

 Finkاز کتاب ۲۰۵و  ۲۰۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۱۹، ۹۸، ۹۲

3- Anesthesia/ R.D Miller / 7th / Churchill Livingstone / 2010  

 274الي  267و  257، 47فصول 

 
 
 
  

  98تا  95و  94تا  93فصول 

   Critical Care Medicine Journal /2013 -  مجالت


