
 به نام خدا

 دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده پرستاری و ماماییآشنایی با 

 (خوراسگان) اصفهانواحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :امکانات و تجهیزات آموزشی دانشکده

 فضای آموزشی و اداری:  

 متر مربع  13۰۰مساحت ساختمان دانشکده : 

 طبقه  ۲تعداد طبقات : 

 شگاه()کالس ،آزمایمتر مربع  3۲۲۰فضای آموزشی : 

 متر مربع 1۶۲فضای اداری : 

 یی ، دفتر انجمن علمی دانشجویی () نمازخانه ، پایگاه بسیج دانشجو متر0۰فضای فرهنگی : 

 

 کالس  31تعداد کالسهای آموزشی : 

 نفر  ۲۰-0۰ت کالسها : ظرفی

ویالدیو پروککتالور،پرده    ،، کالامییوتر   وایالت بالرد  تالابلو  تجهیزات کالالس :  

 ه اینترنتنمایش  با دسترسی ب



 
 

  آزمایشگاه  0:  تعداد آزمایشگاههای

 بیوشیمی ، ایمنولوکی و فیزیولوکی  -

 انگل شناسی و میکروب شناسی   -

 و سالن موالک آناتومی -

 آسیب شناسی و بافت شناسی  -

  آزمایشگاه تشریح یار -

 

 



 

 

 

                 

       
 

 

 

 

 

 

 



 با هدف ارتقای مهارت های عملی دانشجویان متر  1۰۰مساحت  Skill lab:های بالینی مرکز آموزش مهارت -۲

انبالار   ،اتالاق عمالل    ،  ۲اتالاق بسالتری   ،3اتالاق بسالتری    ،اتاق مامایی  ،، اتاق نوزدان احیاء  اتاق کالس استدالل بالینی، شامل:

 ورختکن  

 
 

 کالس استدالل بالینی       

         
 

 

 



 احیاء  اتاق                    

 

 
 

 اتاق نوزادان                    

                       



 اتاق مامایی 

 

 
 

 3اتاق بستری           

         
 

 



  ۲اتاق بستری      

 
 

 اتاق عمل 

 

         



 

 

 

 

 انبار 

 



 رختکن

 
 

 

 متر  1۰ت مساح بهسیستم کامییوتر31: مجهز به  سایت اینترنت

 

 
 

 



باله  و مجهز باله دیتاشالو   کابین جهت مطالعه  0 متصل به اینترنت ،کامییوتر سیستم 0: مجهز به   سایت تحصیالت تکمیلی

 متر  1۰مساحت 

 

 
 

 

  EDOدفتر توسعه آموزش 

 

 
 

 

 

 



 متر 1۰ سالمت جامعه در سطح یک :مرکز تحقیقات 

 

                                 
 

 امکانات کتابخانه دانشکده:

 متر مربع 081نه: فضای مخزن کتابخا 

 

 
 

 

 

 

 

 



  :مترمربع 081فضای سالن مطالعه 

 

 
 

 گیت ورودی کتابخانه
 

 

 
 

  :نفر 64ظرفیت سالن مطالعه 

 تعداد کتب عنوان، جلد 

 444تعداد عنوان کتب مرجع غیر فارسی :   486تعداد عنوان کتب مرجع فارسی: 

 858جع غیر فارسی : تعداد جلد کتب مر  774تعداد جلد کتب مرجع فارسی :        

 0618تعداد عنوان کتب غیر مرجع غیرفارسی :  6546تعداد عنوان کتب غیر مرجع فارسی :        

  0555تعداد جلد کتب غیرمرجع غیرفارسی:  04851تعداد جلد کتب غیر مرجع فارسی :        



 اداره آموزش دانشکده پرستاری:

 

 
 

انجام امور اجرایی در رابطه با بررسی و شناخت نیازهای آموزشالی تهیاله و    اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

تنظیم برنامه های آموزشی، نظارت و مراقبت بر حسن اجرای برنامه ها، مقررات، آیین نامه هالا و دسالتورالعمل هالای    

توانند با مراجعه باله   آموزشی و انجام خدمات آموزشی نظیر ثبت نام، انتخاب واحد و ... را بعهده دارد. دانشجویان می

این اداره آموزش واقع در طبقه دوم دانشکده راهنمایی های الزم را در زمینه امالور آموزشالی خالود را از کارشناسالان     

جناب آقای تاجر باشی ( دریافت نماینالد. تلفالن هالای ایالالن اداره آمالالوزش     – کاظمی) سرکار خانم آموزش این اداره 

 هت تماس تلفنی دانشجویان و مراجعین محترم می باشد.ج ۰13-10۰۰۲331و  10۰۰۲33۲-۰13

 متر مربع 3۰*۶فضای اداری : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مشخصات کادر آموزشی و اداری

 

 سرکار خانم دکتر نرگس صادقیرئیس دانشکده : 

 مرضیه ضیایی راد دکترسرکار خانم معاون آموزشی دانشکده : 

  ساالسادات موسوی  دکتر مهسرکار خانم معاون پژوهشی دانشکده : 

 فاطمه احمدپوریدکتر سرکار خانم  : سالمت جامعه مدیر گروه ارشد پرستاری

 سرکار خانم دکتر مریم رادمهر جراحی :-داخلی  مدیر گروه ارشد پرستاری

 روان پرستاری و پرستاری کودکان : سرکار خانم اکرم ریسمانچیان مدیر گروه ارشد

  اکرم ریسمانچیانرکار خانم سپرستاری: کارشناسی مدیر گروه  

 خانم فروزنده دشتیسرکار مامایی: کارشناسی  مدیر گروه

 نولوکی اتاق عمل : سرکار خانم الهه پورصدرا تککارشناسی مدیر گروه 

  فرامرز تاجر باشیجناب آقای رئیس اداره آموزش: 

  خانم معصومه کاظمیسرکار اس آموزش : کارشن

 سیده جمیله مرتضویسرکار خانم تاری: مسئول آموزش بالینی رشته پرس

 سرکار طیبه حاجیان  مسئول آموزش بالینی رشته مامایی: 

 خلخالی  حسینمهندس جناب اقای آزمایشگاه ها:  اداره مسئول

  ساسانیسرکار خانم لیدا : بالینیمسئول آزمایشگاه مهارتهای 

 یسرکار خانم سهیال حافظ بالینی :آزمایشگاه مهارتهای  کارشناس

 امیر حسین عقیلی  جناب اقای : کارشناس مسئول امور آموزشی و دانشجویی

 اعظم اسماعیلی سرکار خانم :امور دفتری و بایگانی مسئول کارشناس 

 محمد حسین مهدوی   قایجناب ا: کارشناس مسئول کتابداری 

 بلوچستانی الهه خانمسرکار کارشناس پژوهشی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمام وقت دانشکده : کادر اداری کادر آموزشیتعداد اعضای هیئت علمی و 

 نفر 11تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت : 

 نفر  1                    استاد تمام وقت 

 نفر  ۲        دانشیار تمام وقت      

 نفر  0        استادیار تمام وقت     

 نفر  ۲۶         مربی تمام وقت        

 نفر 0۰: بالینیی حق التدریس تعداد اعضای هیأت علم

 نفر  0تعداد کارمندان رسمی و قرارداد کارمعین دردانشکده : 

 نفر   ۲تعدادنیروهای خدماتی شرکت: 

 رشته های آموزشی:

نام رسمی 

رشته به 

 فارسی

نام رسمی 

رشته به 

 انگلیسی

 مقطع

 تحصیلی

 مدیر

 گروه

 سال

 تاسیس

تعداد 

دانشجویان 

 فعلی

 تعداد

  نفارغ التحصیال

 31۰3تا 

 3001 11۰ 3133 اکرم ریسمانچیان کارشناسی Nursing پرستاری

 فروزنده دشتی کارشناسی Midwifery مامایی
  کارشناسی

313۶ 
030کارشناسی  311  

اق تکنولوکی ات

 عمل 

Operating 

room 

technologist 

 ۲3 33۰ 3103 الهه پورصدرا کارشناسی

 داخلی جراحی
Medical 

surgical 

nursing 

کارشناسی 

 ارشد
 1۲ ۲۰ 3133 دکتر مریم رادمهر

 سالمت جامعه
Community 

health 

nursing 

کارشناسی 

 ارشد

دکترفاطمه  

 احمدپوری
3133 3۲ 13 

 Pediatric کودکان

nursing  

کارشناسی 

 ارشد
 ۲۰ 3۶ 3133 اکرم ریسمانچیان

 Psychiatric روان پرستاری

nursing 

کارشناسی 

 ارشد
یانیسمانچاکرم ر  3133 31 ۲۰ 

  
 
 



 گروه های آموزشی

  گروه کارشناسی پرستاری 

  گروه کارشناسی مامایی 

  گروه کارشناسی تکنولوکی اتاق عمل 

  گروه کارشناسی ارشد پرستاری 

 داخلی جراحی کارشناسی ارشد پرستاری ال  

 ناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه کارشال 

 ال  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 

 شناسی ارشد روان پرستاری کارال 

 امکانات آموزشی

 کتابخانه -

 سایت اینترنت   -

 سالن کنفرانس  -

 کالس های درس  -

 آزمایشگاه ها  -

 مرکز آموزش مهارتهای بالینی  -

 

 

 
 

 

 

 



 همایش های برگزار شده توسط دانشکده پرستاری و مامایی

 سال برگزاری نوع همایش نام همایش 

 3131مهر  33 منطقه ای رطانهمایش یک روزه  پرستاری در س 3

 3130خرداد  33و  3۶ سراسری همایش دو روزه مسائل مدیریت خدمات پرستاری و مامایی ۲

 3133اردیبهشت 0 داخلی همایش یک روزه تازه های مامایی 1

 3133خرداد  3و  ۶ منطقه ای سمینار دو روزه قانون و حرفه پزشکی 1

 3130خرداد ۲1 خلیدا همایش یک روزه رهیویان مامایی 0

 3133اردیبهشت ۲3 داخلی همایش یک روزه روز جهانی ماما ۶

 3131آذر  ۲۶و  ۲0 سراسری همایش دو روزه مددجو، مشارکت، سالمتی 3

 3131اردیبهشت  داخلی همایش یک روزه روز جهانی ماما 3

 3131آذر ۲۰ منطقه ای اولین همایش یک روزه تازه های پرستاری و مامایی 0

 3130خرداد 1 سراسری همایش یک روزه بهیاران کشور 3۰

 3130آذر ۲1 منطقه ای اولین همایش یک روزه ایدز 33

 3130آذر ۲۶ منطقه ای دومین همایش یک روزه تازه های پرستاری و مامایی 3۲

 313۶آذر ۲۲ منطقه ای دومین همایش یک روزه ایدز 31

 313۶آذر ۲3 منطقه ای ی و ماماییسومین همایش یک روزه تازه های پرستار 31

 3133آذر  ۲۶ منطقه ای چهارمین همایش تازه های پرستاری و مامایی 30

 3133آذر  1 منطقه ای سومین همایش ایدز 3۶

 3133آذر  30و  33 منطقه ای پنجمین همایش دو روزه تازه های پرستاری و مامایی 33

 3133ذر آ ۲ منطقه ای چهارمین همایش استانی ایدز 33

 3130دی  ۲و  3 منطقه ای ششمین همایش دو روزه تازه های پرستاری و مامایی 30

 3103خرداد  1و  1 یمنطقه ا ییو ماما یدر پرستار ینوآور ییدانشجو یشهما یناول ۲۰

 310۲آذر ماه  3و۶ سراسری ژوهش های کاربردی در ارتقای سالمتهمایش سراسری پ ۲3

 3101 منطقه ای ی ایدزششمین  همایش استان ۲۲

 03آذر  33 داخلی ایدز و هفته پژوهش همایش ۲1

 03آبان ماه  ۲1و  ۲۲ ملی همایش ملی ارتقاء سالمت فرد ، خانواده و جامعه  ۲1

 31۰۰بهمن ماه  ۶و  0 ملی همایش ملی ارتقاء سالمت فرد ، خانواده و جامعه  ۲0



 

 اعضای هیات علمی:افتخارات 

 

  علی ناجی:آقای دکتر سید 

 3130از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر کسب افتخار پرستار نمونه کشوری و دریافت لوح

کسب افتخار ریالیس هیالات مالدیره نموناله سالازمان نظالام پرسالتاری کشالور و دریافالت لالوح تقالدیر از سالوی ریاسالت کالل               

 3130سازمان

 3103دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال کسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمین جشنواره پژوهشی سطح 

 310۲استادنمونه دانشگاه آزاد  اسالمی واحد اصفهان خوراسگان سال 

 

 :دکتر حیدر علی عابدی  

 3130واحد خوراسگان سال  –آزاد اسالمی پژوهشگر بر گزیده دانشگاه 

 .3130اصفهاناستانداری  فگزیده استان تشویق از طرپژوهشگر بر

 3103پژوهشگر نمونه در پنجمین جشنواره پژوهشی سطح دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال  کسب عنوان

 310۲استادنمونه دانشگاه آزاد  اسالمی واحد اصفهان خوراسگان سال 

 

 :خانم دکتر شایسته صالحی  

 3131، 3133، 31۶۶استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های 

 310۲گاه آزاد  اسالمی واحد اصفهان خوراسگان سال استادنمونه دانش

 3103کسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمین جشنواره پژوهشی سطح دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال 

 310۲کسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمین جشنواره پژوهشی سطح دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال

  310۶نمونه در پنجمین جشنواره پژوهشی سطح دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال کسب عنوان پژوهشگر 

 

 :آقای دکتر آرش قدوسی 

 3133رتبه اول بورد تخصصی پزشکی قانونی کشور 

 313۶ریاست نظام پزشکی و دریافت لوح از  استانکسب افتخار پزشک نمونه 

 3103از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ژوهشگر نمونه استان و تشویق پ

 310۲استادنمونه دانشگاه آزاد  اسالمی واحد اصفهان خوراسگان سال 

 3103کسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمین جشنواره پژوهشی سطح دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان سال 

 01دانش پژوه برتر و نمونه در جشنواره ملی سال 

 

 



  دشتی خانم فروزنده: 

 30پژوهشگر نمونه منتخب استانداری اصفهان در سال          

  0۲رتبه آموزشی ممتاز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان ( در سال 

 00سال  اسالمی دانشگاه آزادو فناوری در اولین جشنواره پژوهش  (پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان

  03سخنران برتر و پوستر برتر در همایش ملی ارتقاء سالمت فرد ، خانواده و جامعه در سال 

 

 آقای غالمحسین عبدیزدان: 

  0۶ر برتر دانشکده پرستاری و مامایی در دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی سال وهشگپژ 

 

 :خانم دکتر نرگس صادقی 

 01ن در حوزه علوم پزشکی از سوی استانداری در سال پژوهشگر برتر استا        

 0۶ر برتر دانشگاه آزاد در دومین جشنواره پژوهش و فناوری سال پژوهشگ

 03پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان ( در سال 

 

 م دکتر مینو متقی:خان 

 03دانشگاه آزاد استان در سومین جشنواره پژوهش و فناوری در سال  پژوهشگر برتر حوزه علوم پزشکی

 

 :خانم مینا محمدی 

دانشالگاه  وهش و فناوری واحد اصفهان در دومین جشنواره پژ لوح برتر مقاله برتر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  0۶سال آزاد اسالمی 

  3103اه آزاد در سال مقاله برتر علوم پزشکی در جشنواره فرهیختگان دانشگ

 

 خانم دکتر مرضیه ضیایی راد:  

 03پژوهشگر برتر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد استان در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری در سال        

 03پوستر در همایش ملی ارتقاء سالمت فرد ، خانواده و جامعه در سال 

 

 :خانم دکتر مهساالسادات موسوی 

 31۰۰پژوهشگر برتر واحد                   

  3100استاد منتخب آموزشی واحد                  

 و علمی پژوهشی  pubmed, scopus مقاله در مجالت با نمایه 1۰و قریب  Isi چاپ دهها مقاله                

 

 



 :ری و ماماییدانشکده پرستا اعضای هیات علمی و دانشجویان و افتخارات ختراعات ثبت شدها           

 کرم پروپلیس برای بهبود بیماری های پوستی : آقای دکتر رضا منانی، عضو هیات علمالی  و ثبت اختراع اختراع 

 دانشکده

 در حمل بیمار: آقای دکتر حیالدر   جهت کمک به بیمار و کادر درمانیعمودی،  باالبر بیمار اختراع و ثبت اختراع

 و همکاران عضو هیات علمیعلی عابدی 

 در حمام در تخت و جلو گیر از زخم  : جهت کمک به بیمار و کادر درمانیافقی باالبر بیمار اع و ثبت اختراعاختر

 و همکاران عضو هیات علمیآقای دکتر حیدر علی عابدی  :بستر

  لولالاله تراشالاله دو کافالاله ساکشالالن دار )جهالالت پیشالالگیری از عالالوار  موضالالعی لولالاله      اختالالراع و ثبالالت اختالالراع                

 آقای صفر علی اسماعیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری های یک کافه معمولی(: تراشه

 حفاظ امنیتی تیوب هدایت شالونده جهالت پیشالگیری از صالدمات ورزش زمسالتانی تیالوب        اختراع و ثبت اختراع

 سواری: آقای صفر علی اسماعیلی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 مامایی تولد کیفو ثبت  اختراع Midwifery Birth Bag)  )کارشناسالی  دانشالجوی  رفیعالی،   مینالا  خالانم  توسط 

 ( اصفهان) خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامائی

  توسط آقای صفر علی اسالماعیلی ،   310۰کسب مدال برنز دومین المییاد مخترعین و مبتکرین کشور در سال

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 شنواره جهادگران علم و فناوری سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری در آذر محقق برگزیده در سومین ج

 : آقای صفر علی اسماعیلی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری  310۰ماه 

 برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشالکی   3103ایدز در آبان  المللی بین اولین کنگره در مقاالت برتر رتبه کسب ،

پرستاری و دکتر سید علی ناجی، دکتالر حیالدر    ارشد آموخته دانش ساسانی لیدا خانم : نویسنده مقاله - شیراز

 علی عابدی اعضای هیات علمی گروه پرستاری

  برگزار 3103 سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور درکسب رتبه سوم مقاالت ،

دانشالجوی کارشناسالی ارشالد    لاله: الهالام داسالتان پالور     نویسالندگان مفا  -کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 دکتر سید علی ناجی، دکتر رضا منانی اعضای هیات علمی گروه پرستاری پرستاری

 3103 ارائه شده در همالایش دانشالجویی حاکمیالت بالالینی و ارتقالای مسالتمر کیفیالت        مقاالت برتر رتبه کسب ،

کربالیالی دانشالجوی کارشناسالی ارشالد      مهمالدی  زیتاآ برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نویسندگان:

 دکتر شایسته صالحی، دکتر حیدر علی عابدی اعضای هیات علمی گروه پرستاری پرستاری

 توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد  کسب عنوان پوستر برتر در دومین کنگره سراسری ارتقای سالمت نوزاد 

   3103انشجوی کارشناسیارشد پرستاری خانم مژگان قاسمی د کارشناسی ارشدپرستاری دانشجوی

  در پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دانشالگاه علالوم پزشالکی گلسالتان      پوستر برترکسب رتبه

 3103 خانم مژگان قاسمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پرستاریتوسط 



 خانم پزشکی ارومیه توسط دانشگاه علوم در دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب  پوستر برترسب رتبه ک

 03 مقطع کارشناسی ارشد پرستاری دانش آموختهشریفه منعمیان 

  در پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دانشالگاه علالوم پزشالکی گلسالتان      پوستر برترکسب رتبه

  03مقطع کارشناسی ارشد پرستاری  دانشجویخانم لیدا ساسانی توسط 
 

 انشکده پرستاری و ماماییاساتید د مجموعه کتاب های
 

 سال نشر ترجمه تالیف مولف/مترجم عنوان کتاب ردیف

 فارماکولوکی پزشکی در یک نگاه 1
سید  -دکتر شهربانو عریان 

 غالمرضا حسینی
√   313۰ 

 تغذیه و سرطان  2

-دکتر محمد رضا فالحیان 

دکتر -دکتر فتح ا... فالحیان

 غالمرضا باهنر
  √ 3131 

3 
الت دومین همایش سراسری مجموعه مقا

 پرستاری،مامایی مدد جو، مشارکت و سالمتی
 3131   √ سید علی ناجی

 روش تحقیق در پرستاری و مامایی 4

 -دکتر حیدرعلی عابدی 

محسن  -نازآفرین حسینی 

 شهریاری
√   3133 

5 
مجموعه مقاالت چهارمین همایش تازه های 

 پرستاری و مامایی 
  √   3133 

6 
مقاالت همایش پنجمین همایش تازه مجموعه 

 های پرستاری و مامایی 
 3130   √ دکتر آرش قدوسی

7 
مجموعه مقاالت همایش ششمین منطقه ای تازه 

 های پرستاری و مامایی
 310۰   √ دکتر آرش قدوسی

 3103   √ لیال اهلل قلی -اعظم رحمانی راهنمایی تغذیه با شیرمادر  8

 زندگی در سرطان فعالیت فیزیکی و کیفیت  9
اعظم  –نرگس صادقی 

 رحمانی
√   310۲ 

11 
داروهای اورکانس پیش بیمارستانی همراه با 

 اتفاقات فوریتی

محسن  –دکتر رضا منانی 

 احمد زهتاب -ایرانیور
√   3101 

11 
دفتر ثبت فعالیت های بالینی کارشناسی مامایی و 

 مراکز بهداشتی
 3101   √ فروزنده دشتی

 پرستار سالمت جامعه در مدرسه عملکرد 12

دکتر شایسته  -مریم بان

دکتر حیدرعلی  –صالحی 

مینو  –طیبه قاسمی  -عابدی

 متقی

√   3101 



13 

مجموعه کتاب های  -سالمت زن سالمت جامعه 

پرسش و پاسخ به زبان ساده و علمی درباره 

 مشکالت بهداشتی زنان، کتاب چهارم : پستان

مینو  –فروزنده دشتی 

 بهناز ترکان –ی متق
√   3101 

14 
مجموعه مقاالت سخنرانی های همایش ملی 

 پژوهشهای کاربردی در ارتقاء سالمت

دکترحیدرعلی عابدی و 

 همکاران
√   3101 

15 
دفترچه ثبت روزانه فعالیت های عملی 

 دانشجویان کارشناسی پرستاری

دکتر غالمحسین عبدیزدان 

الهام  –لیدا ساسانی  –

 داوری
√   1013  

 درد در نوزادان   16

فردوس  –شیالن عزیزی 

دکتر نرگس   -پالرک 

 صادقی
√   310۶ 

17 
روان پزشکی و مراقبت  کاربردی ترین داروهای

 هاپرستاری آن

مهران  -لیدا ساسانی  

دکتر سید علی   -تهرخوانی

 ناجی
√   310۶ 

 اصول و مفاهیم آموزش پرستاری 18
دکتر شایسته صالحی و 

 همکاران
√   3103 

 (3عمومی )جلد –پرستاری سالمت جامعه  19

عزیزاهلل  -احمد ابراهیمی 

دکتر شایسته  -سرجواربابی

 زینت طالبی -صالحی
  √ 3103 

21 
آمار تولد طبیعی :  ویژه دانشجویان کارشناسی 

 مامایی
 3103   √ نازی کریمی

21 
راهنمای بالینی مراقبت پرستاری در آسیب های 

 یثانویه مغز

دکتر مرضیه ضیائی راد و 

 همکاران
√   3103 

 (۲پرستاری سالمت جامعه )جلد  22

دکتر  -احمد ابراهیمی

دکتر  -نرگس صادقی

زینت  -شایسته صالحی

 طالبی

  √ 3103 

 (1پرستاری سالمت جامعه )جلد  23

دکتر  -احمد ابراهیمی

دکتر  -نرگس صادقی

زینت  -شایسته صالحی

 طالبی

  √ 3103 

24 

مای بالینی مراقبت پرستاری از آسیب های راهن

ثانویه مغزی : ویژه مراقبت پرستاری از بزرگساالن 

با آسیب تروماتیک مغزی شدید بستری در 

 های مراقبت ویژه و جراحی اعصاببخش

دکتر مرضیه ضیائی راد و 

 همکاران
√   3103 



25 

پوشه کار مدیریت: راهنمای کارآموزی در 

شجویان پرستاری و عرصه مدیریت ویژه دان

 مامایی

 3100   √ زهرا جهانی -بهناز ترکان 

26 
میانسالی سالم، آموزش خودمراقبتی زنان به 

 زبان علمی و ساده
 3100   √ بهناز ترکان و همکاران

27 
تفسیر تست های پرکاربرد بالینی )ویژه 

 دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل(

الهه  –پدرام کیان ارثی 

دکتر سید  -دراپورص

 مهدی پورافضلی
√   3100 

 31۰۰   √ بهناز ترکان، زهرا جهانی اصول مدیریت در پرستاری و مامایی 28

 31۰۰   √ بهناز ترکان، زهرا جهانی پوشه کار مدیریت )چاپ دوم( 29

31 
مراقبتی تشخیص های پرستاری -راهنمای بالینی

 کودکان

دکتر اعظم علوی، دکتر 

 نرگس صادقی
√   31۰3 
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