
 

 

1398تازه های کتاب فارسی سال   

 ردیف عنوان سال

  .1 بیستون وداریوش 

  .2 ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال و اشتراک دانش 

  .3 حاکمیت اطاعت مجموعه مقاالت 

  .4 دانش و انتقال دانش 

علوم در ایران واسالم    ازایران باستان تا عصر حاضرطبقه بندی    5.  

  .6 مدیرت دانش  ابزار های سیستم مدیریت دانش و پرتالها   

  .7 مدیریت دانش خلق و کسب دانش 

  .8 مدیریت دانش در کتابخانه ها ومراکز   اطالعات مفاهیم ابزارها ورویکردها 

  .9 مدیریت دانش رمز گذاری و راه اندازی سیستم 

  .10 مدیریت دانش مسایل مدیریتی حقوقی و اخالقی 

 sal اصول وفنون پرستاری پوتر و پری   11.  

 Sal12 اصول تغذیه رابینسون.  

  .13 تجهیزات و فیزیک فرا صوتی هدریک مختاری 

  .14 بوشانگ علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها 

  .15 بوشبرگ مبانی فیزیکی تصویربرداری پزشکی جلد دوم 

 Nor 16 بهداشت مواد غذایی.  

 hey17 النکستر.  

  .18 رنگی وست بروکmriتکنیک های تصویربرداری در 

2015اصول و مبانی سم شناسی   19.  

  .jahad  20فیزیک تشعشع جم ابادی 

  .and2018 21فیزیولوژی پزشکی لرن و لوی 

  .kh 22درسنامه شیمی الی  

  .sal 23سالمندیبهداشت   جامعه شناسی و مبانی  

(7کلیه ومجاری ادراری هاریسون )جبیماریهای  2018  24.  

(9بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی هاریسون)ج  2018  25.  

(6بیماریهای تنفس هاریسون )ج  2018  26.  



 

 

  .27 گوارش هاریسون 2018

  .28 هماتولوژی هاریسون 2018

  .29 انکولوژی هاریسون  2018

  .30 بیماریهای کبد هاریسون  2018

  .31 عفونی ویروس هاریسون 2018

  .32 بیماریهای مغزو اعصاب هاریسون 2018

  .33 بیماریهای غدد 2018

  .34 عفونی باکتریال هاریسون 2018

  .35 بیماریهای قلب هاریسون  2018

ویلیامز مرور 2018  36.  

 Order )37 اورژانس )ویراست جدید.  

 Order   38 )ویراست جدید(داخلی.  

  .39 بارداری و زایمان ویلیامز  جلد اول 2018

  .40 بارداری و زایمان ویلیامز  جلد دوم  2018

  .41 بارداری و زایمان ویلیامز  جلد سوم 2018

  .kh 42باربارا 2017

  .43 چشم پزشکی عمومی جوادی 

  .44 اپید میولوژی بیماریهای شایع عزیزی 

  .45 اصول و فنون پرستاری پوتر وپری 

  .46 تستهای تشخیص ازمایشگاهی پاگانا 2019

  .47 تشخص های پرستاری ناندا 

جلدی 5ترجمه کامل جراحی شوارتز  2019  48.  

  .49 راهنمای جیبی روانپزشکی کاپالن  2019

جلدی 5ترجمه کامل جراحی شوارتز 2019  50.  

1بیماریهای زنان نواک جلد  2020  51.  

2بیماریهای زنان جلد 2020  52.  

2اصطالحنامه پزشکی فارسی ویرایش    53.  

  .54 اسالم  bpرده  



 

 

  .55 جلدی 5 زبانها و ادبیات فارسی pir رده  

جلدی5سر عنوانهای موضوعی فارسی    56.  

  .57 سیبرنتیک نظریه عمومی کنترل مکانیسم 

  .58 شاخص های عملکرد کتابخانه ها 

  .59 مبانی آر دی ای  راهنمای فهرستنویسان مبتدی 

  .60 معماری کتابخانه ها طراحی ساختمان کتابخانه عمومی مدرن 

2مقدمه ای بر هویت علم اطالعات و   61.  

والیت)جیبی( از این   62.  

8)آیت الهی(ج3دانش خانواده و جمعیت و   63.  

161)شریفی(ج2آیین زندگی)اخالق کاربردی(و   64.  

14اخالق اسالمی مبانی و مفاهیم )علیزاده(چ   65.  

  .66 آیا تو ان نیمه گمشده ام هستی/رقعی/نیک 

  .67 کیمیاگر 

  .68 ربه کا/لیدا 

  .69 ملت عشق 

  .70 بیشعوری 

  .71 چهار اثر/نیک فرجام 

جلدی2صلح جنگ    72.  

  .73 بهری//nor ژی برای رادیو تکنولوژیست جلد اولرادیولو 

  .74 بهری/ norرادیولوژی برای رادیوتکنولوزیست جلد دوم، 

  .75 دسترسی به پایگاه اطالعاتی سمنتاک 

 

 


