سخ

ن آغازین

انتشارات ارجمند در سال  1374با هدف انتشار کتابهای علوم پزشکی ،روانشناسی و علوم پایه تأسیس شد .نسل جوان دانشگاهی ایران ،ضرورت آگاهی
از دانش روز را درک کرده و فارغ از سودای جاهطلبی مقام و مدرک ،مشتاق بالندگی علمی است .از این رو انتشارات ارجمند پیوند با اندیشههای جهانی
را سرلوحۀ تالشهای خود قرار داده است .با گسترش رشتههای دانشگاهی در این دو حوزه ،تهیۀ منابع درسی روزآمد با ترجمههای دقیق و رعایت دقیق
مسائل فنی ضرورتی بود که هدف اصلی فعالیتهای انتشارات ارجمند قرار گرفت .حاصل این فعالیتها تولید بیش از  1000عنوان کتاب دانشگاهی در
طول  27سال است.
انتشارات ارجمند ،نسلفردا و کتاب ارجمند هماکنون از ناشران پیشتاز در حوزههای روانشناسی ،مشاوره ،پزشکی و علوم پایه هستند و تالش اصلی آنها
معرفی روشهای جدید درمانی در این حوزهها است .موفقیت انتشارات ارجمند در نوآوری ،حفظ کیفیت باال در ترجمه و نشر مرهون همکاری اساتید
و دانشجویان عالقهمند و دانشپرور از دانشگاههای سراسر کشور است .از اینرو انتشارات ارجمند همکاری گستردهای با مراکز دانشگاهی سراسر کشور
در زمینههای مختلف بهویژه انتشار کتاب و برگزاری همایشها دارد.
رعایت اخالق نشر و احترام به حقوق مؤلف از ارکان اصلی انتشارات ارجمند است و در این راستا تالش گستردهای انجام داده تا کتابهای ترجمه را با
عقد قرارداد رسمی با ناشران اصلی و رعایت حقوق مؤلف منتشر کند .نتیجۀ این اقدامات انتشار مشترک کتاب با همکاری مستقیم انتشارات Elsevier
و عقد قراردادهای متعدد کپیرایت با انتشاراتیهایRoutledge, Guilford, Wiely, Thompson, American Psychiatric Association, Elsevier:
 American Psychological Associationمیباشد.
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دورۀ نوزدهم ()1391

برگزیدۀ کتاب برتر دانشگاهی
دورۀ بیستم ()1390
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دورۀ نوزدهم (زمستان)1390

برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی
دورۀ هفدهم ()1389
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دورۀ هفدهم ()1389
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دورۀ هفدهم (پاییز )1387

کتابهای ضروری دانشجویان پزشکی
منتشر شده توسط انتشارات ارجمند

علوم پایه
سال اول:
نوروآناتومی اسنل  2019ریچارد اسنل  /دکتر غالمرضا حسنزاده
آناتومي باليني اسنل (سه جلد)  2019ریچارد اسنل  /دکتر غالمرضا حسنزاده
آناتومی سیستمیک اسنل ( شش جلد) ریچارد اسنل  /دکتر غالمرضا حسن زاده
اصول بیوشیمی لنینجر ( )2017نلسون ،کاکس /زیرنظر :دکتر سالمی
بافتشناسی پایه  2021جان کوئیرا /زیرنظر :دکتر بهادری
جنين شناسي پزشكي النگمن  2019سدلر  /دكتر غالمرضا حسن زاده
 2013 Medical Terminologyکوهن
فرهنگ پزشکی دورلند 2013ویراست  ،29دکتر منصوریراد
كتاب جامع بهداشت عمومی ویرایش سوم دکتر حسین حاتمی و همکاران
مباني بيوفيزيك ویراست دوم سریواستاوا  /بدویی دلفارد

سال دوم:
میکروب شناسی پزشکی جاوتز  ،2019ویراست  28ریدل  /دکتر مالکنژاد
ایمونولوژی سلولی و مولکولی  2021ابوالعباس  /دکتر عبدالحسین کیهانی
ایمونولوژی رويت  2021ویرایش  9رویت  /دکتر عبدالحسین کیهانی
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال  2020دکتر هال  /دکتر ملکی و همکاران
خالصۀ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویراست چهاردهم  2020دکتر جان هال /دکتر بابایی
آسیبشناسی پایه ( عمومی و اختصاصی )  ،2017ویراست  10کومار  /زیرنظر :دکتر بهادری
اپیدمیولوژی گوردیس ( )2019گوردیس /دکتر سالمتی ،دکتر خدادادگي
فیزیوپاتولوژی:
فارماکولوژی پایه و بالینی كاتزونگ  2( 2021جلدی) کاتزونگ  /دکتر بیژن جهانگیری
خالصه و آزمونهاي فارماكولوژي كاتزونگ و ترور ()2021
کاتزونگ و ترور  /دكتر بيژن جهانگيری
معاینه فيزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز ( ،2020ویراست سیزدهم)
بیکلی /زیرنظر دکتر منوچهر قارونی
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی باربارا بیتز ( 2020ویراست نهم)
بیکلی /زیرنظر دکتر منوچهر قارونی

بالینی:
دستنامه درمانهای طبی واشنگتن ( )2020بات / ... ،زیر نظر دکترمنوچهر قاروني
مجموعه موردهای طب داخلی ویرایش  4هلمیش /دکتر قربانی
مبانی طب داخلی سیسیل ( به صورت تک جلدی و هشت جلدی) 2021
آندرئولی /... ،زیرنظر اساتید دانشگاه
اصول طب داخلی هاریسون  2018ویراست  20کاسپر / ... ،زیرنظر اساتید دانشگاه
دستنامه طب داخلي هاریسون  2019کاسپر /زیرنظر دکتر منوچهر قارونی
دستنامه طب داخلی ماساچوست  2020ویراست  7ساباتین /زیرنظر دکتر منوچهر قارونی
دستنامه مامایی و زنان ماساچوست  2015هورت /دکتر ولدان
بارداری و زايمان ويليامز  3جلدي ( )2018كانينگهام  /دكتر ولدان
راهنماي مطالعه بارداري و زايمان ويليامز هوفمان /دکتر بوذری
خواندن الكتروكارديوگرام فقط در  2ساعت مالکوم تالر /دکتر موال
اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی (ویرایش هفتم) دکتر منوچهر قارونی
بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
بهربوم  /دکتر ستودهنیا ،دکتر آموزگار ،دکتر داوران
کلیات چشم پزشکی ووگان  2017پل ریوردان اوا  /دکتر کشتکار جعفری
اصول ،اختاللها و مالحظههای الکتروکاردیوگرام ()ECG
در بیهوشی و مراقبتهای ویژه دكتر اشرف و همکاران
نورولوژی بالینی امینف  2018گرینبرگ /زیرنظر دکتر شاهبیگی
اندوکرینولوژی بالینی و زنان و ناباروری اسپیروف  2020اسپيروف /دکتر ولدان
بیماریهای زنان و مامایی دنفورث (2جلدي)  2008گيبس /دكتر ولدان

آناتومی
آناتومي باليني اسنل 2019
(جلد  1تنه)
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آناتومي باليني اسنل 2019
(جلد  2اندام)

آناتومي باليني اسنل 2019
(جلد  3سر و گردن)

ریچارد اسنل  /دکتر حسنزاده
چاپ دوم  ،1401وزیری
 496ص ،کد 220000 ،1632 :تومان

ریچارد اسنل  /دکتر حسنزاده
چاپ دوم  ،1401وزیری
 256ص ،کد 150000 ،1623 :تومان

ریچارد اسنل  /دکتر حسنزاده
چاپ اول  ،1398وزیری
 256ص ،کد 150000 ،1623 :تومان

آناتومی سیستمیک اسنل
جلد اول :دستگاه تنفسي

آناتومی سیستمیک اسنل
جلد دوم :قلب و عروق و لنف

آناتومی سیستمیک اسنل
جلد سوم :دستگاه اسكلتي عضالني

ریچارد اسنل  /دکتر حسن زاده
چاپ اول  ،1389وزيري
160ص ،کد 40000 ،801 :تومان

ریچارد اسنل  /دکتر حسن زاده
چاپ اول  ،1390وزيري
176ص ،کد 50000 ،845 :تومان

ریچارد اسنل  /دکتر حسنزاده
چاپ اول ،1390وزيری
 272ص ،کد 75000 ،836 :تومان

نوروآناتومی اسنل ()2019

اسپلیتگربر /دکتر حسنزاده و همکاران
چاپ دوم  ،1400وزیری
 600ص ،کد 250000 ،1579 :تومان

آناتومی سیستمیک اسنل
جلد چهارم :دستگاه عصبي

ریچارد اسنل /دکتر حسن زاده
چاپ اول  ،1389وزيري
192ص ،کد 50000 ،802 :تومان

آناتومی /فیزیولوژی
آناتومی سیستمیک اسنل
جلد پنجم :دستگاه گوارش

ریچارد اسنل /دکتر حسن زاده
چاپ اول  ،1389وزيري
 128ص ،کد 35000 ،803 :تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021
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دکتر هال  /دکتر بابایی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
جلد اول 744 :ص ،کد 190000 ،1841 :تومان
جلد دوم 720 :ص ،کد 190000 ،1842 :تومان

آناتومی سیستمیک اسنل

جلد :6دستگاه ادراري تناسلي،
دستگاه غدد درونريز
ریچارد اسنل /دکتر حسن زاده
چاپ اول  ،1390وزيري
144ص ،کد 40000 ،837 :تومان

فيزيولوژي دستگاه گوارش

دكتر نبوي زاده رفسنجانی ،گلستان جهرمی
چاپ اول  ،1390وزيري
240ص ،کد 25000 ،817 :تومان

فیزیولوژی بالینی اسید و باز و
اختالالت الکترولیتی

 / ROSEدکتر سردابی
چاپ اول ،وزیری
328ص ،کد 50000 ،40015 :تومان

فيزيولوژي پزشكي براي
رشتههاي پرستاري و مامايي
دندانپزشكي و پيراپزشكي

دکتر بابایی ،چاپ دوم  ،1392وزیری
280ص ،کد 35000 ،875 :تومان

خالصۀ فیزیولوژی پزشکی

ویراست چهاردهم2021 ،
جان هال /دکتر گلستان جهرمی ،دکتر بابایی
چاپ اول  ،1400پالتویی
 756ص ،کد 130000 ،1903 :تومان

بیوشیمی /ایمنیشناسی /میکروبشناسی
9

اصول شیمی بالینی و روشهای
تشخیص مولکولی تیتز 2019

بورتیس /دکتر امیررسولی
چاپ اول  ،1399وزیری

جلد اول 672 :ص ،کد 170000 ،1742 :تومان
جلد دوم 420 :ص ،کد 130000 ،1838 :تومان

ایمونولوژی رويت  2021ویرایش 9
مِیل /دکتر کیهانی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 616ص ،کد 230000 ،1860 :تومان

درس آزمون بیوشیمی

آزمونهای بیوشیمی و ژنتيك

دانشمندی /زیرنظر دکتر امیررسولی
چاپ اول ،1389 ،وزيري
 488ص ،کد 11900 ،796 :تومان

دکتر امیررسولی ،امامقلیپور
چاپ اول ،وزیری
302ص ،کد 7600 ،653 :تومان

ایمونولوژی
سلولی و مولکولی 2022

ایمنیشناسی پزشکی

ابوالعباس /زیر نظر دکتر کیهانی
چاپ اول  ،1400وزيري ،تمام رنگی
 832ص ،کد 300000 ،2055 :تومان

دکتر نیکنام و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
 272ص ،کد 95000 ،1673 :تومان

اصول بیوشیمی لنینجر ()2017

نلسون ،کاکس /زیرنظر :دکتر سالمی
چاپ اول  ،1396وزیری
جلد اول 848 :ص ،کد 150000 ،1433 :تومان
جلد دوم 832 :ص ،کد 150000 ،1442 :تومان

میکروبشناسی پزشکی جاوتز 2019
ریدل /زیر نظر مالکنژاد

جلد اول :چاپ اول  ،1398وزیری
 576ص ،کد 200000 ،1724 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ،1399وزیری
 605ص ،کد 200000 ،1725 :تومان

میکروب شناسی /آسیبشناسی /بافتشناسی /زیستشناسی
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خالصه و آزمونهای
میکروب شناسی پزشکی جاوتز

 /2014ویراست سیزدهم
وارن لوینسون /دکتر منصوری راد ،دکتر ستودهنیا
چاپ اول  ،1393وزیری
 800ص ،کد 95000 ،1194 :تومان

روشهای عملی در ویروسشناسی،
کشت سلولی و تکنیکهای مولکولی

دکتر عبدلی و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 360ص ،کد 34000 ،1483 :تومان

درسآزمون قارچشناسي

بانک جامع باکتری شناسی

دانشمندي /با مقدمۀ دکتر یادگاری چاپ اول
 ،1389وزيري
280ص ،کد 25000 ،741 :تومان

داوود دربان
چاپ اول  ،1390پالتویی
552ص ،کد 35000 ، 879 :تومان

آسیبشناسی پایه رابینز 2017
کومار /دکتر بهادری
عمومی :چاپ اول  ،1396وزیری
 160000تومان 552 ،ص ،کد1426 :
اختصاصی :چاپ اول  ،1396وزیری
 768ص ،کد 180000 ،1455 :تومان

بافتشناسی پایه جان کوئیرا 2021
مشر /دکتر بهادری
ویرایش  ،16چهار رنگ
چاپ اول  ،1400وزیری
 736ص ،کد 250000 ،2042 :تومان

ويروسشناسي باليني و تشخيصي

تیم رگیت /دکتر محبی ،طاهایی
چاپ اول  ،1390وزیری
 264ص ،کد 40000 ،905 :تومان

ژنتیک /بهداشت
ژنتیک پزشکی تامپسون 2016

تندآموز اپیدمیولوژی و آمار
پزشکی

مجموعه سواالت چهارگزینهای
اپیدميولوژی بیماریهای شایع

كتاب جامع بهداشت عمومی

ویرایش هشتم
نوسبوم /دکتر موفق
چاپ اول  736 ،1395ص
وزیری ،کد  180000 ،1365تومان
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محمدی،اکبری،حیدری
چاپ اول  ،1388وزيري
 200ص ،کد 30000 ،705 :تومان

دکتر سالمتی
چاپ سوم  256 ،1393ص
وزیری ،کد 45000 ،437 :تومان

دکتر حاتمی و همکاران
ویرایش چهارم ،سه جلدی
زیر چاپ

اصول بازبینی عوامل انسانی
(ارگونومی)
دفتر بینالمللی کار /مردوخی
چاپ اول  ،1392وزیری
 344ص ،کد 35000 ،1068 :تومان

بیماریهای دستگاه تنفسی
ناشی از کار
دكتر عقيلی نژاد
چاپ اول  ،1388وزیری
 274ص ،کد 6900 ،650 :تومان

اپیدمیولوژی گوردیس ()2019

چلنتانو /دكتر سالمتی ،خدادادگی
چاپ دوم  ،1400وزیری
 456ص ،کد 120000 ،1656 :تومان

بیماریهای دستگاه عضالنی
اسکلتی مرتبط با کار

دکتر عقیلینژاد
چاپ اول  ،1392وزیری
 272ص ،کد 60000 ،1069 :تومان

فرهنگ پزشکی /جنین شناسی /علوم آزمایشگاهی
12

فرهنگ پزشکی دورلند2013

ویراست بیست و نهم ،دکتر منصوریراد
چاپ اول  ،1392وزیری ،دوجلدی
 1464ص ،کد 1046 :و  180000 ،1047تومان

جنينشناسي پزشكي النگمن 2019

سدلر /دكتر حسن زاده
چاپ سوم  ،1401وزيری
 512ص ،کد 220000 ،1570 :تومان

اصول آزمایشگاهی
روشهای مولکولی

پيتر رايم  /دكتر حديقي
چاپ دوم  ،1393پالتویی
 300ص ،کد 25000 ،929:تومان

ی محمدی
دکتر یزدانفر ،حاج 
چاپ اول  ،1396وزیری
 256ص ،کد 35000 ،1412 :تومان

خالصه دروس علوم آزمایشگاهی
ویروسشناسی

خالصه دروس علوم آزمایشگاهی
بیوشیمی

خالصه دروس علوم آزمایشگاهی
انگلشناسی

خالصه دروس علوم آزمایشگاهی
باکتری شناسی

عظیمی ،زیر نظر دکتر صابرفر
چاپ اول  ،1392پالتویی
 192ص ،کد 20000 ،1024 :تومان

اسماعیلی ،زیرنظر دکتر امیررسولی
چاپ اول  ،1393پالتویی
444ص ،کد 45000 ،1123 :تومان

حسینی ،زیر نظر دکتر بابایی
چاپ اول  ،1392پالتويي
 480ص ،کد 39000 ،1034 :تومان

روشهای تشخیص آزمایشگاهی
قارچهای بیماریزا

پاک باطن توپکانلو /زیرنظر دکتر نجار پیرایه
چاپ اول  ،1391پالتويي
 774ص ،کد 75000 ،989 :تومان

علوم آزمایشگاهی /داروسازی
خالصه دروس علوم آزمایشگاهی
قارچ شناسی

تقیزاده ارمکی ،زیر نظر دکتر رودبار محمدی
چاپ اول  ،1391پالتويي
 228ص ،کد 25000 ،978 :تومان

فارماکولوژی پایه و بالینی كاتزونگ
 2021ويرايش  2( 15جلدی)
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کاتزونگ  /دکتر جهانگیری
جلد اول :چاپ اول  ،1400وزیری
 784ص ،کد 280000 ،2051 :تومان
جلد دوم :چاپ اول  ، 1401وزیری
 2138ص ،کد 320000 ،2051 :تومان

گزیدۀ فارماکوگنوزی

اوانس /جمعی از اساتید فارماکوگنوزی
چاپ اول  ،1398وزیری
 368ص ،کد 130000 ،1655 :تومان

خالصه و آزمونهاي فارماكولوژي
كاتزونگ و ترور ( )2021ويراست 15

کاتزونگ و ترور /زیر نظر دکتر جهانگیری
چاپ اول  ،1401وزیری
 784ص ،کد 299000 ،2121 :تومان

فارماکولوژی برای رشتههای
پرستاری ،مامایی ،بهداشت و اتاق عمل
ویراست سوم
دکتر سبحانی ،دکتر سپهری ،مالیی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 376ص ،کد 150000 ،1537 :تومان

داروشناسی نسخههای رایج
دکتر خلیلی و همکاران
چاپ دهم  ،1400رقعی
 328ص ،کد 82000 ،385 :تومان

دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

دکتر خلیلی
چاپ اول  ،1397وزیری
 784ص ،کد 95000 ،1558 :تومان

نسخهنویسی بیماریهای شایع
(ویرایش دوم)

دکتر خلیلی ،دکتر احمدی
چاپ سوم  ،1398رقعی
 600ص ،کد 135000 ،1411 :تومان

داروسازی
اطالعات دارویی بالینی:
رویکرد جدید
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دارودرمانی بیماریهای
دستگاه غدد درونریز و زنان

دکتر خلیلی ،دکتر تقوای معصومی
چاپ سوم  ،1400رقعی
 768ص ،کد 179000 ،1382 :تومان

دکتر سلطانی ،دکتر خلیلی
چاپ دوم  ،1399رقعی
 292ص ،کد 65000 ،805 :تومان

دارودرمانی بیماریهای کلیوی

دارودرمانی بیماریهای
خون و سرطان

دکتر خلیلی و همکاران
چاپ دوم  ،1393رقعی
392ص ،کد 70000 ،892 :تومان

دکتر خلیلی و همکاران
چاپ اول  ،1394رقعی
 712ص ،کد 85000 ، 1256 :تومان

دارودرمانی بیماریهای گوارشی

دکتر خلیلی و دکتر حاجحسين طالساز
چاپ سوم  ،1395رقعی
 168ص ،کد 28000 ،792 :تومان

دارودرمانی بیماریهای

بافت همبند و استخوان (روماتولوژی)
دکتر خلیلی و همکاران
چاپ اول  ،1392رقعی
 504ص ،کد 99000 ، 1098 :تومان

دارودرمانی بیماریهای
سالمندان

دکتر خلیلی و همکاران
چاپ دوم  ،1397رقعی
 408ص ،کد 85000 ، 1121 :تومان

دارو درمانی بیماریهای
قلبی -عروقی

دكتر خليلی و همکاران
چاپ دوم  ،1399رقعی
 228ص ،کد 55000 ،1460 :تومان

داروسازی /قلب و عروق
دارودرمانی بیماریهای پوست و مو

دکتر خلیلی و همکاران
چاپ دوم  ،1399رقعی
 576ص ،کد 125000 ،1469 :تومان

گیاهشناسی دارویی
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(ردهبندی بر اساس )APG
دکتر آزاد بخت
چاپ دوم  ،1396وزیری
 296ص ،کد 85000 ،1062 :تومان

دارودرمانی بیماریهای تنفسی
(ویرایش دوم)

دکتر خلیلی ،دکتر آرسته
چاپ دوم  ،1399رقعی
 304ص ،کد 65000 ،1439 :تومان

مفردات طب ایرانی

دکتر آزاد بخت و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری
 424ص ،کد 120000 ،1476 :تومان

فارماکوتراپی دیابت شیرین

دکتر فرزین ،دکتر جهانگیری
چاپ اول  ،1395رقعی
 280ص ،کد 50000 ،1374 :تومان

پروتكلهاي دارودرمانی بالینی

ویرایش :دکتر خلیلی ،دکتر دشتی خویدکی،
دکتر سادات بدری
زیر چاپ

كاربردهاي درماني گياهان
دارويي

دكتر خليقي سیگارودی
چاپ دوم  ،1392وزيري
312ص ،کد 75000 ،793 :تومان

درس آزمون قلب و عروق

دكترساالري
چاپ اول  ،1389وزيري
300ص ،کد 40000 ، 738 :تومان

قلب و عروق /طب داخلی
خواندن الكتروكارديوگرام
فقط در  2ساعت

اصول ،اختاللها و مالحظههای
الکتروکاردیوگرام ()ECG
در بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تندآموز عملي اسيد و باز

تشخیص و درمان طب اورژانس

مالکوم تالر /دکتر خسروپناه
چاپ نهم  ،1400وزیری 312 ،ص
دورنگ 95000 ،تومان ،کد467 :
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دكتر اعتضادي
چاپ اول  ،1389جيبي
102ص ،کد 2500 ،831 :تومان

دكتر اشرف و همکاران
چاپ اول  ،1394رقعی
 120ص 20000 ،تومان ،کد1277 :

(ویرایش هفتم)
براون /دکتر قربانی
چاپ اول  ،1397رقعی
 776ص ،کد 160000 ،1515 :تومان

اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

(ویرایش نهم)
دکتر قارونی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 664ص ،کد 190000 ،1941 :تومان

معاینه فيزیکی و گرفتن شرح حال
باربارا بیتز ( ،2021ویراست سیزدهم)
بیکلی /زیرنظر دکتر قارونی

چاپ اول  ،1400وزیری
 1080ص ،کد 370000 ،1904 :تومان

معاینه بالینی قلب و گردش خون

جوزف پرالف  /دکتر محمودی
چاپ اول  256 ،1391ص ،وزیری
 40000تومان ،کد984 :

راهنمای جیبی معاینۀ فیزیکی و
گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
بیکلی /زیرنظر دکتر قارونی
زیر چاپ

طب داخلی /طب داخلی سیسیل 2022
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دستنامه طب داخلی ماساچوست  2020دستنامه مامایی و زنان ماساچوست

مجموعه موردهای طب داخلی
 150مورد /ویرایش چهارم

مارک ساباتین
زیرنظر دکتر قارونی
چاپ اول  ،1399پالتویی
 728ص ،کد 120000 ،1791 :تومان

هورت /دکتر ولدان ،دکتر ابطحی
چاپ اول  ،1394پالتویی
 660ص ،کد 120000 ،1287 :تومان

دستنامه طب داخلي هاریسون 2020

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیک ،بیماریهای قلب و عروق
بهداشت زنان و مردان سیسیل
وینگ /زیر نظر دكتر قارونی

جیمسون /زیرنظر دکتر قارونی
چاپ دوم  ،1400رقعی
 1368ص ،کد 420000 ،1780 :تومان

وینگ /زیر نظر دكتر صمدانی فرد
چاپ اول  ،1400وزیری،
 200ص ،کد 95000 ،2034 :تومان

هلمیش /زیرنظر دکتر قارونی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 512ص ،کد 150000 ،1381 :تومان

چاپ اول  ،1400وزیری،
 280ص ،کد 126000 ،2076 :تومان

دستنامه درمانهای طبی
واشنگتن ()2020

کریز / ... ،زیر نظر دکتر قاروني
چاپ اول  ،1399رقعی
 1300ص ،کد 250000 ،1756 :تومان

بیماریهای قلب و عروق

وینگ /همتی ،منتظری
چاپ اول  ،1401وزیری،
 184ص ،کد 99000 ،2139 :تومان

طب داخلی سیسیل 2022
بیماریهای دستگاه تنفس

وینگ/نوبخت
چاپ اول  ،1401وزیری،
 160ص ،کد 75000 ،2140 :تومان
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مبانی طب داخلی سیسیل 2016

مبانی طب داخلی سیسیل (تک جلدی) 2016

آندرئولی /جمعی از استادان دانشگاههای ایران
دو رنگ ،جلد اعال ،چاپ اول  130000 ،1395تومان
وزیری 1600 ،ص ،کد،1380 :

بیماریهای قلب و عروق

زیر نظر دكتر قارونی ،چاپ اول  ،1394وزیری 280 ،ص ،کد 39000 ،1321 :تومان

بیماریهای دستگاه ایمنی و بافت همند(روماتولوژی)

زیر نظر دکتر خلوت ،چاپ اول  ،1394وزیری 176 ،ص ،کد 25000 ،1272 :تومان

بیماریهای غدد درونریز ،بهداشت زنان و مردان

زیر نظر دکتر صمدانی فرد ،چاپ اول  ،1394وزیری200 ،ص ،کد 30000 ،1286 :تومان

بیماریهای دستگاه تنفس

زیر نظر دکتر درخشان دیلمی ،چاپ اول  ،1395وزیری 152 ،ص ،کد 25000 ،1308 :تومان

بیماریهای خون و سرطان

زیر نظر دکتر صمدانی فرد ،چاپ اول  248 ،1395ص ،کد 30000 ،1322 :تومان

بیماریهای دستگاه گوارش و کبد و مجاری صفراوی

زیر نظر دکتر اسحق حسینی ،چاپ اول  ،1394وزیری 192 ،ص ،کد1294 :
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بیماریهای کلیه

زیر نظر دکتر مازیار ،چاپ اول  ،1395وزیری 168 ،ص ،کد 30000 ،1307 :تومان

بیماریهای عفونی

زیر نظر دکتر قاسمی ،چاپ اول  ،1395وزیری 248 ،ص ،کد 39000 ،1364 :تومان

اصول طب داخلی هاریسون 2018
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بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی
زیر نظر دكتر خلوت ،چاپ اول  ،1397وزیری 376 ،ص ،کد 80000 ،1536 :تومان
بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
زیر نظر دكتر مازیار ،چاپ اول  ،1397وزیری 272 ،ص ،کد 80000 ،1535 :تومان
بیماریهای دستگاه تنفس
زیر نظر دکتر درخشان دیلمی ،چاپ اول  ،1397وزیری 320 ،ص ،کد 80000 ،1552 :تومان
بيماريهاي عفوني (ويروس ،تكياخته ،ايدز ،كرم)
زیر نظر دكتر قاسمي ،چاپ دوم  ،1400وزیری 640 ،ص ،کد 170000 ،1565 :تومان
هماتولوژی
زیر نظر دكتر بهار ،چاپ اول  ،1398وزیری 440 ،ص ،کد 85000 ،1562 :تومان
بیماریهای قلب و عروق
زیر نظر دکتر قارونی ،چاپ اول  ،1398وزیری ،کد  250000 ،1569تومان
بیماریهای دستگاه گوارش
زیر نظر دکتر اسحق حسینی ،چاپ اول  ،1398وزیری 446 ،ص ،کد 80000 ،1561 :تومان
بیماریهای عفونی (باکتریال)
زیر نظر دکتر قاسمی ،چاپ اول  ،1398وزیری 988 ،ص ،کد 290000 ،1568 :تومان
بیماریهای انکولوژی
زیر نظر دکتر بهار ،چاپ اول  ،1398وزیری 488 ،ص ،کد 79000 ،1563 :تومان
بیماریهای مغز و اعصاب
زیر نظر دکتر شاهبیگی ،چاپ اول  ،1398وزیری 704 ،ص ،کد 150000 ،1566 :تومان
بیماریهای غدد و متابولیسم
زیر نظر دکتر نخجوانی ،چاپ اول  ،1398وزیری ،کد  250000 ،1567تومان
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
زیر نظر دکتر اسحق حسینی ،چاپ اول  ،1398وزیری 328 ،ص ،کد 80000 ،1564 :تومان

زنان و مامایی
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بارداری و زايمان ويليامز  2018جلد اول
كانينگهام /دكتر ولدان و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری 600 ،ص
گالینگور و چهار رنگ ،کد 150000 ،1526 :تومان
شومیز و تک رنگ ،کد 99000 ،1529 :تومان

بارداری و زايمان ويليامز  2018جلد دوم
كانينگهام /دكتر ولدان و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری 760 ،ص
گالینگور و چهار رنگ ،کد 160000 ،1527 :تومان
شومیز و تک رنگ ،کد 130000 ،1530 :تومان

بارداری و زايمان ويليامز  2018جلد سوم
كانينگهام /دكتر ولدان و همکاران
چاپ اول  ،1397وزیری 568 ،ص
گالینگور و چهار رنگ ،کد 150000 ،1528 :تومان
شومیز و تک رنگ ،کد 99000 ،1531 :تومان

راهنماي مطالعه
بارداري و زايمان ويليامز

بیماریهای زنان برک و نواک 2020

اندوکرینولوژی بالینی زنان و
ناباروری اسپیروف 2020

درمان کاربردی بیماریهای شایع
زنان PM

ناباروری و تحریک تخمک گذاری
دکتر صفدریان
چاپ اول  ،1383وزیری
 192ص ،کد 20000 ،379 :تومان

برک /دکتر ولدان و همکاران
چاپ اول  ،1398وزیری
جلد اول 808 :ص ،کد 250000 ،1726 :تومان
جلد دوم 956 :ص ،کد 350000 ،1727 :تومان

تیلور /دکتر فتحی و همکاران
چاپ اول  ،1399وزیری
جلد اول 688 :ص ،کد 260000 ،1792 :تومان
جلد دوم 824 :ص ،کد 290000 ،1793 :تومان

دکتر سبحانیان
چاپ دوم ، 1392جیبی
 256ص ،کد 20000 ،591 :تومان

هوفمان /دکتر بوذری
چاپ اول  ،1391وزیری
320ص ،کد 250000 ،933 :تومان

طب کودکان /پوست /فیزیک پزشکی /گوش و حلق و بینی
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ارزيابي بيماريهاي شايع
كودكان ( PMویراست دوم)
دکتر نورصالحی ،دکتر کر مبین

چاپ اول  ،1392وزیری
 136ص ،کد 15000 ،1064 :تومان

راهنمای کاربردی لیزر و نور در
درمان بیماریهای پوستی و زیبایی

هروزا /دکتر نورمحمدپور و همکاران
چاپ اول  ،1396وزيري
 232ص ،کد 60000 ،1466 :تومان

سوختگيهاي كودكان PM

دكتر نورصالحي ،دکتر رهبر
چاپ اول  ،1390رقعی
184ص ،با اطلس رنگی ،کد 4500 ،891 :تومان

مباني بيوفيزيك

ویراست دوم
واستاوا  /بدویی دلفارد
چاپ اول  ،1392وزیری
 368ص ،کد 35000 ،1039 :تومان

تشخیص و درمان
بیماریهای شایع کودکان

دکتر نصیریان و همکاران
چاپ اول  ،1397رقعی
 176ص ،کد 27000 ،1557 :تومان

بیماریهای گوش و حلق و بینی
و جراحی سر و گردن

بهربوم  /دکتر ستودهنیا و همکاران
زیرنظر دکتر محسن نراقی
چاپ اول  ،1392وزيري
 620ص ،کد 50000 ،1119 :تومان

تشخيص و درمان بيماريهاي پوست
ویراست چهارم2017 /
هبيف /دکتر بلیغی

چاپ اول  1397وزیری
 696ص ،کد 220000 ،1493 :تومان

ارتوپدی /آمار پزشکی /چشمپزشکی /جراحی

اصول شکستگیها و
آسیبهای مفصلی آدامز 2007

همبلن  /دكتر قندهاری
چاپ اول ،وزیری 384 ،ص
 9600تومان ،کد 30000 ،640 :تومان

کارآزمایی های شاهددار تصادفی
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جان دروجداد /دكتر سبحانی
چاپ اول  ،1394رقعی
 176ص ،کد 30000 ،1251 :تومان

اصول طبقه بندی شکستگی ها

تأليف :دكتر مردانی کیوی و همکاران
چاپ اول  ،1394وزیری
 152ص ،کد 10000 ،1291 :تومان

کلیات چشم پزشکی ووگان 2018

ریوردان اوا /دکتر کشتکار جعفری
چاپ اول  ،1397وزیری
 568ص ،کد 180000 ،1484 :تومان

تروماتولوژي لگن و اندامهاي
تحتاني

تأليف :دكتر اسدي
چاپ اول  ،1390وزيري
200ص ،کد 20000 ، 834 :تومان

نكات كليدي و اشكاالت در جراحي
سر و گردن

دن فليس  /دكتر ميرجاللي ،دکتر بنان
چاپ اول  ،1389وزيري
240ص ،کد 5900 ،815 :تومان

آمار پزشكي به روش ساده

مايكل هريس /خوشبخت ،محمدزاده
زیر نظر دكتر صبور
چاپ دوم  ،1395رقعی
128ص ،کد 25000 ،872 :تومان

اصول جراحي پالستيك

دكتر مافي
چاپ اول  ،1390وزيري 416 ،ص
کد ،861 :جلد اعال 12000 ،تومان

جراحی /نورولوژی
پروتكلهاي دارودرمانی بالینی

ویرایش :دکتر خلیلی ،دکتر دشتی خویدکی،
دکتر سادات بدری
زیر چاپ
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مجموعه فیلمهای آموزشی
اعمال جراحی سرپایی 3
خارج کردن تودهها و کیستهای پوستی
دکتر مقدم احمدی ،دکتر نعیمآسا
سال  ،1400کد 65000 ،1891 :تومان

موردهای جراحی
 140مورد

آیزوت /دکتر قربانی ،دکتر شهبخش
چاپ اول  ،1400وزیری
 416ص ،کد 130000 ،1905 :تومان

مجموعه فیلمهای آموزشی
اعمال جراحی سرپایی 1
ختنه
دکتر مقدم احمدی ،دکتر نعیمآسا
سال  ،1400کد 65000 ،1888 :تومان

مجموعه فیلمهای آموزشی
اعمال جراحی سرپایی 2
جراحی پای دیابتی و...
دکتر مقدم احمدی ،دکتر نعیمآسا
سال  ،1400کد 65000 ،1889 :تومان

مجموعه فیلمهای آموزشی
اعمال جراحی سرپایی 4
خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی
دکتر مقدم احمدی ،دکتر نعیمآسا
سال  ،1400کد 65000 ،1892 :تومان

مجموعه فیلمهای آموزشی
اعمال جراحی سرپایی 5
جراحیهای ناخن
دکتر مقدم احمدی ،دکتر نعیمآسا
سال  ،1400کد 65000 ،1893 :تومان

نورولوژی بالینی امینف 2018
ویرایش دهم

سایمن زیرنظر دکتر شاهبیگی
چاپ اول  ،1397وزیری
 528ص ،کد 160000 ،1503 :تومان

نورولوژی /بیهوشی /توانبخشی و فیزیوتراپی
25

برگ

زید
ۀ کت

ا

ب سا

ل
دور

درسنامۀ طب خواب

ۀ

34

الفبای پزشکی خواب

دکتر قلعهبندی و همکاران
چاپ اول ،1394وزيري
 644ص ،کد 90000 ،1275 :تومان

ریدینگ /دکتر خزائی ،ولدبیگی
چاپ اول ،1395رقعی
 164ص ،کد 10000 ،1359 :تومان

اصول الکتروانسفالوگرافی ()ECG

دکتر صابری
چاپ اول  ،1399رقعی
 242ص ،کد 70000 ،1657 :تومان

اصول بيهوشي ميلر
ویرایش هفتم2018 /
میلر /دکتر فخارزاده نائینی و همکاران

تكنيكهاي توانبخشي
در درمان سكتة مغزي

حرکت درمانی :اصول و روشها

طب روانتنی
(گزارشهای موردی)
بورگوئز /حسینی
چاپ اول  ،1391وزیری
 312ص ،کد 50000 ،971 :تومان

توانبخشي و درمان شكستگيها:
جلد اول كليات و اندام فوقاني

دكترنخستین انصاري ،دكترنقدي دورباطی
زیر چاپ

دكتر نخستین انصاري ،دكترنقدي دورباطی
ویرایش دوم ،چاپ چهارم  ،1394وزیری
 232ص ،کد 45000 ،584:تومان

چاپ اول  ،1397وزیری
 1056ص ،کد 190000 ،1498 :تومان

دكتر قطبي و همکاران
چاپ دوم  ،1394وزيري
280ص ،کد 50000 ،825 :تومان

توانبخشی و فیزیوتراپی
تمرینهای تعادلی برای کودکان

توانبخشی مبتالیان به سکتۀ مغزی

فعالیتهای حرکتی تکاملی
برای درمان کودکان

اصول پایه فیزیوتراپی شکنجهشدگان
علل و درمان محافظهکارانه
پریپ /دکتر نخستين انصاري ،دكتر نقدي دورباطي
کمردرد و گردندرد
ویلیامز /دکتر نخستين انصاري ،دكتر نقدي دورباطي چاپ اول  ،1399رقعی
 128ص ،کد 25000 ،1763 :تومان
چاپ اول  ،1398رقعی
 116ص ،کد 15000 ،1576 :تومان

سیگلیند /دكتر نخستین انصاري ،دكترنقدي دورباطی شفرد /دكتر نخستین انصاري ،دكترنقدي دورباطی
چاپ سوم  ،1399وزيري
چاپ دوم  ،1399وزیری
208ص ،کد 48000 ،683 :تومان
 296ص ،کد 40000 ،994 :تومان

26

ارزيابي و درمان هميپلژي بزرگساالن حرکت درمانی مبتالیان به همیپلژی

شدا ،اسمال /نخستین انصاری
چاپ اول ،1393وزيري
271ص ،کد 22000 ،1192 :تومان

بوبات  /دكتر نخستین انصاري ،دكترنقدي دورباطی
چاپ دوم  ،1396وزیری
216ص ،کد 40000 ،1042 :تومان

دكتر نخستین انصاري ،دكترنقدي دورباطی
چاپ دوم  ،1396رقعی
 116ص ،کد 29000 ،983 :تومان

درسنامههای روان پزشکی
27

با م

جو

با م

ز
رسم

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

با م

جو

ی تر

جمه

ز
رسم

با م

جو

ی تر

جمه

راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی DSM-5
انجمن روانپزشکی آمریکا
دکتر رضاعی و همکاران
چاپ هشتم  ،1400وزیری
 872ص ،کد 235000 ،1180 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

چکیدۀ مالکهای تشخیصی DSM-5
انجمن روانپزشکی آمریکا
ترجمه :دکتر رضاعی و همکاران
چاپ چهارم  ،1399پالتویی،
 612ص ،کد 75000 ، 1260 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

راهنمای عملی مصاحبۀ تشخیصی
با استفاده از مالکهای DSM-5
آبراهام نوسباوم /دکتررضاعی ،دکتر فروغی
چاپ چهارم  ،1400پالتویی
264ص ،کد 55000 ،1239 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

تشخیص افتراقی براساس DSM-5
مایکل فیرست /دکتررضاعی ،دکتر فروغی
چاپ پنجم  ،1400وزیری
 400ص ،کد 105000 ،1244 :تومان

راهنمای آموزش و کاربرد DSM-5
دونالد بلک و جان گرانت /دکترمنصوریراد
با مقدمۀ دکتر رضاعی
چاپ سوم  ،1396وزیری
 496ص ،کد 110000 ،1232 :تومان

پرسش های خودآزمایی DSM-5
فیلیپ ماسکین
ترجمه :دکتر رضاعی ،دکتر منایی
چاپ دوم  ،1399وزیری
 440ص ،کد 95000 ،1316 :تومان

ز
رسم

ی تر

جمه

شرح حال بیماران براساس DSM-5
جان بارنهیل /دکتر رضاعی،
دکتر منایی ،دکتر شاملو
چاپ چهارم  ،1399وزیری
464ص ،کد 110000 ،1242 :تومان
با م

جوز

رسم

ضروریات DSM-5
لوری ریچنبرگ
ترجمه :دکتر رضاعی ،نیلوفری
چاپ دوم  ،1398رقعی
 144ص ،کد 35000 ،1312 :تومان

ی تر

جمه

درسنامههای روان پزشکی
 DSM-5به زبان ساده
جیمز موریسون /دکتر شاملو و همکاران
چاپ دوم  ،1399وزیری
 560ص ،کد 99000 ،1518 :تومان
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مبانی تشخیص روان پزشکی
براساس DSM-5
فرانسس /دکترمنصوری راد
چاپ سوم  ،1397وزیری
 216ص ،کد 30000 ،1159 :تومان

راهنمای درمان و نمونههای بالینی DSM-5

برای سالمت روان کودک
گاالنتر /احدیان فرد ،دکتر وکیلی
چاپ اول  ،1399وزیری
 536ص ،کد 115000 ،1768 :تومان

دستنامه روانپزشكي باليني
کاپالن و سادوک 2019
سادوک /دكتر رضاعی
چاپ سوم  ،1398رقعی
 752ص ،کد 150000 ،1559 :تومان

خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک  2022خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک  2022خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک  2022خالصۀ روانپزشکی کاپالن و سادوک 2022
جلد چهاررم
جلد سوم
جلد دوم
جلد اول
بوالند /دکتر رضاعی
بوالند /دکتر رضاعی
بوالند /دکتر رضاعی
بوالند /دکتر رضاعی
چاپ اول  ،1400وزیری
چاپ اول  ،1401وزیری
چاپ اول  ،1400وزیری
چاپ اول  ،1400وزیری
کد 270000 ،2050 :تومان
 432ص ،کد 170000 ،2049 :تومان
 472ص ،کد 170000 ،2048 :تومان
 632ص ،کد 220000 ،2047 :تومان

درسنامههای روان پزشکی
29

SINOPSIS OF PSYCHIATRY
Kaplan & Sadock`s
چاپ اول  ،1393رحلی ،جلد اعالء
جلد اول772 :ص ،کد 200000 ،1160:تومان
جلد دوم788 :ص ،کد 200000 ،1161:تومان

دستنامۀ بیخوابی
تیلر /همدمی
چاپ اول  ،1397رقعی
 104ص ،کد 30000 ،1502 :تومان

دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
فریدمن /همدمی
چاپ اول  ،1397رقعی
 200ص ،کد 39000 ،1492 :تومان

روانگسیختگی (اسکیزوفرنی)
ماردر /همدمی
چاپ اول  ،1397رقعی
 152ص ،کد 19000 ،1524 :تومان

اورژانس روانپزشکی
با نمونههای بالینی
دکتر شعبانی ،دکتر شریعت
چاپ دوم  ،1395رقعی
176ص ،کد 35000 ،1247 :تومان

با نمونههای بالینی براساس DSM-5
ویرایش دوم

آموزش روانپزشکی

مشاوره روانپزشکی با نمونههای بالینی
دکتر شعبانی و همکاران
چاپ دوم  ،1398رقعی
 248ص ،کد 59000 ،1313 :تومان

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری
ویرایش دوم
استادان روانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي ايران
چاپ سوم  ،1400وزیری
 760ص ،کد 195000 ،1428 :تومان

دکتر شعبانی و همکاران
چاپ اول  ،1395رقعی
 280ص ،کد 50000 ،1390 :تومان

درمانهای روانپزشکی

درسنامههای روان پزشکی /تاریخ روان شناسی و روانپزشکی/

30

طب روانتنی
(گزارشهای موردی)
بورگوئز /حسینی
چاپ اول  ،1391وزیری
 312ص ،کد 50000 ،971 :تومان

SIMS` Symptoms in the mind
2014
Femi Oyebode
چاپ اول  ،1393وزیری
 400ص ،کد 95000 ،1181 :تومان

نگاهی به روانپزشکی کودکان و نوجوانان
تجربههای یک روانپزشک کودک در ایران
دکتر ضرابی
چاپ اول  ،1394وزیری
 328ص ،کد 35000 ،1279 :تومان

تعهد حرفهای در روانپزشکی

گابارد /کمیته اخالق و قانون انجمن علمی
روانپزشکان ایران

چاپ اول  ،1400رقعی
 272ص ،کد 59000 ،1943 :تومان

برنامۀ مصاحبۀ اختاللهای اضطرابی و

اختاللهای مرتبط با آن براساس DSM-5

برنامۀ مصاحبه با مراجع
بارلو ،براون  /دکتر جانبزرگی
چاپ اول  ،1399وزیری
 164ص ،کد 33000 ،1707 :تومان

اختالالت خواب

مارکوس /سید آزادصفت ،عراقیان

چاپ اول  ،1400وزیری
 128ص ،کد 51000 ،1993 :تومان

برنامۀ مصاحبۀ اختاللهای اضطرابی و

اختاللهای مرتبط با آن براساس DSM-5

راهنمای درمانگر
بارلو ،براون  /دکتر جانبزرگی
چاپ اول  ،1399رقعی
 32ص ،کد 15000 ،1708 :تومان

تاریخ دارالمجانین در ایران
صالحینیا
چاپ اول  ،1399رقعی
 160ص ،کد 25000 ،1751 :تومان

تاریخ روان شناسی و روانپزشکی /درمانهای روانپزشکی
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تربیت ،آزادی و تفکر علمی
مجموعه مقاالت دکتر محمود صناعی
به کوشش دکتر حمیدپور
چاپ اول  ،1394وزیری
640ص ،کد 55000 ،1227 :تومان

خودکشی
دكتر آذر و همکاران
چاپ سوم  ،1394رقعی
216ص ،کد 25000 ،452 :تومان
با م

جوز

بازتوانی در روانپزشکی
دکتر طاهر خانی
چاپ اول  ،1392رقعی
 256ص ،کد 55000 ،1037 :تومان

داروهای رایج روانپزشکی
ویرایش سوم
دکتر آذر ،دکتر نوحی
چاپ دوم  ،1398پالتویی
 312ص ،کد 39000 ،1485 :تومان

رسم

ی تر

درسنامه بازتوانی روانپزشکی
لیبرمن /دکتر فراهانی و همکاران
چاپ اول  ،1396وزیری
 504ص ،کد 110000 ،1413 :تومان

جمه

گزیدۀ سکسولوژی بالینی
کمیته آموزشی انجمن طب جنسی اروپا
دکتر رئیسی و همکاران
چاپ دوم  ،1399وزیری
 396ص ،کد 90000 ،1509 :تومان

بیماریهای روانی برای دانشجویان
دندانپزشکی و دندانپزشکان
دکتر شاملو
چاپ اول  ،1392وزیری
 152ص ،کد 35000 ،1031 :تومان

اعتیاد
اعتیادهای رفتاری
روزنبرگ /بابایی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 352ص ،کد 85000 ،1925 :تومان

گروهدرمانی برای معتادان
ماردن  /دكتر ضیاءالدینی
چاپ پنجم  ،1400رقعی
308ص ،کد 75000 ،401 :تومان

راهنمای گروه درمانی آموزشی-روانی
برای سوء مصرف و وابستگی به مواد
دیلی /نوکنی
چاپ اول  ،1391رقعی
 120ص ،کد 25000 ،957 :تومان

شیشه و محرکها (رویکردی مفهومی به
پیامدهای جسمی و روانی مصرف محرکها)
دکتر خلخالی
چاپ اول  ،1395رقعی
 144ص ،کد 20000 ،1318 :تومان

مدیریت خشم
ریلی ،شاپشایر /نصیری
چاپ دوم  ،1394رقعی
 80ص ،کد 29000 ،1029 :تومان

بباا م
مججووزز
ر
س
رس م
می
یتتر
رججممهه
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درمان سوء مصرف مواد برای
نوجوانان و بزرگساالن
اسپرینگر ،رابین /حبیبی
چاپ اول  ،1393وزیری
408ص ،کد 65000 ،1189 :تومان

شناختدرمانی سوء مصرف مواد
آرون بک /حسین اسفندزاد
چاپ اول  ،1399وزیری
 392ص ،کد 90000 ،1812 :تومان

سببشناسی اعتیاد
(تحلیل زیستی -روانی -اجتماعی)
غفار بهارلو
چاپ اول  ،1395رقعی
 112ص ،کد 20000 ،1310 :تومان

اعتیاد
33

اعتیاد به هرزهنگاری
دکتر یداللهی و همکاران
چاپ اول  ،1400وزیری
 168ص ،کد 49000 ،1986 :تومان

مصاحبة انگیزشی در درمان اعتیاد
ویلیام ر.میلر /دکترهمتی ،ناظم
چاپ دوم  ،1396وزیری
192ص ،کد 45000 ،1156 :تومان

مغز خوشمزه
راهنمای درمان روانشناختی سوءمصرف مواد
دکتر جاللی ،هاشمی
چاپ اول  ،1395وزیری
 144ص ،کد 25000 ،1441:تومان

اختالالت وابسته به مواد

تشخیص و درمان ،ویراست  ،4براساس DSM-5

دکتر نابدل
چاپ اول  ،1398رقعي
 332ص ،کد 42000 ،1581 :تومان

روانشناسی وابستگی به مواد
دکتر بزمی
چاپ سوم  ،1400وزیری
 336ص ،کد 79000 ،1004 :تومان

آشنایی با شیشه
آنچه شما باید در مورد ماده شیشه بدانید
دکتر جاللی
چاپ اول  ،1395خشتی
 48ص ،کد 10000 ،1323 :تومان

پیشگیری از عود سوء مصرف مواد
راهنمای عملی آموزش مهارتهای شناختیرفتاری
دکتر پاشایی ،دکتر خزائی پول
چاپ اول  ،1395رقعی
 88ص ،کد 25000 ،1378:تومان

دایرة المعارف اعتیاد و مواد مخدر
دكتر آذر
چاپ چهارم  ،1398رقعی
240ص ،کد 30000 ،569:تومان

مصاحبه و راهنمای عملی روانپزشکی
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راهنماي جامع داروهاي روانپزشکی
و مواد مؤثر بر روان ویرایش دوازدهم
ژولین /دكتر جزايري و همکاران
چاپ دوم  ،1399رقعی
 728ص ،کد 130000 ،1403 :تومان
با م
جوز
ر
س
م
ی تر
جمه

فوریتهای روانپزشکی براساس DSM-5
ویراست دوم
دکتر شاملو
چاپ اول  ،1396رقعی
 232ص ،کد 45000 ،1419 :تومان

جادو و ذهن
اوژن سابوتسکی /دکتر مرادیان ،ناصری تفتی
چاپ اول  ، 1394رقعی
264ص ،کد 40000 ،1237 :تومان

مصاحبه تشخیصی براساس DSM-5

ویرایش پنجم
سگال /دکتر ایمانی و همکاران

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5
اوتمر /دكتر نصر اصفهاني
جلد اول :اصول اساسی ،چاپ ششم 1400
وزیری 736 ،ص ،کد 195000 ،1511 :تومان
جلد دوم :بیمار مشکل ،چاپ سوم 1400
وزیری 704 ،ص ،کد 185000 ،1612 :تومان

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای
اختالالت شخصیت DSM-5
( SCID-5-PDکتابچۀ مصاحبه)
فرست /دكتر امینی و همکاران
چاپ اول  ،1399رحلی
 44ص ،کد 45000 ،1677 :تومان

مصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای
اختالالت شخصیت DSM-5
( SCID-5-PDراهنمای مصاحبهگر)
فرست /دكتر امینی و همکاران
چاپ اول  ،1399رحلی
 116ص ،کد 60000 ،1680 :تومان

راهنمای تشخیص و درمان
اختالل کمتوجهی /بیش فعالی
در کودکان و بزرگساالن
اوژن سابوتسکی /دکتر مرادیان ،ناصری تفتی
چاپ پنجم  ،1399وزیری
 136ص ،کد 36000 ،545 :تومان

مصاحبه و راهنمای عملی روانپزشکی
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آموزش  OSCEدر روانپزشکی
دكتر نصر اصفهاني
چاپ دوم  ، 1390وزیری
104ص ،کد 20000 ،544 :تومان

تجویز داروهای روان پزشکی
(راهنمای عملی مادزلی)
دیوید تیلور /دکتر علی فخرایی
چاپ اول  ،1393وزیری
 680ص ،کد 70000 ،1203 :تومان

راهنمای عملی دستنامه روانپزشکی
سالمندان
جوئل رادا /دكتر فروغان
چاپ دوم  ،1396وزیری
 344ص ،کد 65000 ،739:تومان

راهنمای عملی مصاحبه روانپزشکی
ویراست چهارم
کارالت /دکتر فرمند
چاپ اول  ، 1398پالتویی
 546ص ،کد 50000 ،1695 :تومان

اختالل دو قطبی
(راهنمای عملی برای درمانگر ،پزشک و بیمار)
یاتام ،مالهی /دکتر فخرایی
چاپ دوم  ،1394رقعی
 96ص ،کد 29000 ،1028 :تومان

مجموعه بهداشت سالمندان
رژیم غذایی سالم

نایسنبرگ  /دکتر محمدصمدانی فرد
چاپ سوم ،رقعی
 128ص ،کد 29000 ،408 :تومان

پير آزاري
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دكتر محمد صمداني فرد
چاپ اول  ،1390رقعي
232ص ،کد 20000 ،844 :تومان

بیماری آلزایمر

شيمر پورتر /دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ سوم ،رقعی
 100ص ،کد 12000 ، 367 :تومان

همه چیز دربارۀ یائسگی

رامونا اسالپیک  /دکتر محمد صمدانی فرد
چاپ سوم 160 ،ص
رقعی ،کد 15000 ،407 :تومان

ناتوانی جنسی در مردان

دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ دوم  ،رقعی
 104ص ،کد 15000 ، 570 :تومان

غلبه بر آرتروز با ورزش

سوبل  /دكتر محمد صمدانی فرد
چاپ چهارم ،رقعی
 112ص ،کد 12000 ،380 :تومان

رهایی از اضطراب

رابينز  /دكترصمدانی فرد
چاپ دوم ،رقعی
 208ص ،کد 20000 ، 608 :تومان

پوکی استخوان

دانیلز  /دكتر مح ّمد صمدانیفرد
چاپ سوم  ،1393وزیری
 128ص ،کد 30000 ،641 :تومان

مجموعه بهداشت سالمندان /مجموعۀ رودررو با پزشک
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پروستات و بیماریهای آن

آنجال پري  /دكتر مح ّمد صمدانی فرد
چاپ دوم  ،1392رقعي
136ص ،کد 25000 ،721 :تومان

مراقبت از سالمندان

بتولی ،سیسختی
چاپ اول  ،1395رقعی
 112ص ،کد 25000 ،1357 :تومان

استوارت /دکتر جاللی ،رضائی درویشی
چاپ اول  ،1399وزیری
 400ص ،کد 56000 ،1728 :تومان

اطالعات پزشکی بانوان
به زبان ساده

کنار آمدن با آسیبهای ورزشی

بهبود عملكرد مغز
با تغذيۀ سالم

راهنمای جامع سالمت زنان
دکتر نیکوگفتار ،خواجهزاده
چاپ اول  ،1396وزیری
 272ص ،کد 30000 ،1463 :تومان

تپلسكی  /دكتر مح ّمد صمدانی فرد،
دکتر سید حسین صمدانی فرد
چاپ سوم  ،1393رقعی
 71ص ،کد 12000 ،398 :تومان

قربانپور
چاپ اول ،1395رقعی
 176ص ،کد 20000 ،1333 :تومان

راهنمای نوجوانان
چاپ اول  ،1397رقعی
 280ص ،کد 30000 ،1504 :تومان

سالمندی سالم

جين كارپر /فوالدي
چاپ سوم  ،1399رقعی
 360ص ،کد 65000 ، 756 :تومان

چگونه سالمت و بانشاط بمانیم

مجموعۀ رودررو با پزشک
راهنمای کامل تشخیص عالیم و
درمان بیماریها برای خانواده

آلیس فایناشتاین  /دکتر امینی
چاپ پنجم  ،1395وزیری
 600ص ،کد 40000 ،440 :تومان
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رهايي از افسردگي
دكتر شورکی
چاپ چهارم  ،1399رقعي
 112ص ،کد 20000 ،202 :تومان

پرسش و پاسخ بيماريهاي كبد

راهنمای بیماریهای
روانپزشکی برای خانوادهها

پیشگیری ،درمان و رهایی از
کمر درد

پرورش كودك

دكتر سهرابي
چاپ اول  ،1390رقعی
208ص ،کد 39000 ،870 :تومان

رنه کایلیه  /دكتر نقدی دورباطی،
دکتر نخستین انصاری
چاپ سوم  ،1392رقعی
 224ص ،کد 20000 ،537 :تومان

دکتر نابدل
چاپ اول  ،1392رقعی
 352ص ،کد 25000 ،1072 :تومان

جیمی لوهر  /دکتر ملکی
چاپ اول  ،1393وزیری
 312ص ،کد 50000 ،1132 :تومان

رشد و تکامل کودک من

(ماساژ ،طراحی اتاقکودک ،آواها و موسیقی)
دکتر سهیال خزاعی ،دکتر سعید خزاعی
چاپ اول  ،1390رقعی
144ص ،کد 35000 ،893 :تومان

كودك شما

پنلوپی لیچ /مردوخی
چاپ اول  ،1392وزیری
 576ص ،کد 45000 ،1102 :تومان

مجموعۀ رودررو با پزشک
نیازهای غذایی شیرخواران
و دستور تهیۀ غذای کمکی

فریبا کاله دوز (با راهنمایی دکتر شیخ االسالم)
چاپ پنجم  ،1392رقعی 80 ،ص ،شومیز
4رنگ،گالسه ،کد 12000 ،417:تومان

پرسش و پاسخهاي ديابت
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دیوید مک کالوک  /دکتر صمدانیفرد
چاپ اول  ،1392رقعی
216ص ،کد 15000 ،1008 :تومان

چاقی کودکان ،بحران نوظهور
دکتر ابراهیمی
چاپ اول ،1395رقعی
 120ص ،کد 20000 ،1349 :تومان

دیابت نوع یک
(وابسته به انسولین) به زبان ساده
دکتر ابراهیمی
چاپ اول  ،1395رقعی
 216ص ،کد 20000 ،1337 :تومان

دکتر نوزاد من؟!!

دكتر مدنی
چاپ هشتم  ،1398وزیری
 400ص ،کد 75000 ،197 :تومان

كتابچه راهنماي ضايعۀ نخاعي

پژوهشگران مرکز آسیبهای نخاعی دالویرولی/
دکتر حبیبی و همکاران
چاپ دوم  ،1392وزیری
 352ص ،کد 30000 ،950 :تومان

خانوادۀ سالم

دکتر سهیال خزاعی ،دکتر سعید خزاعی
چاپ اول  288 ،1392ص
رقعی ،کد 25000 ،1095 :تومان

آموزش همگانی پزشکی
راهنمای شفای طبیعی
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دانش نامۀ شفای طبیعی

مراقبت پزشکی از
افراد با ضایعه نخاعی

ناون لیستد  /منوچهری
چاپ اول  96 ،1391ص ،خشتی
تمام رنگی ،کد 35000 ،1006 :تومان

وودهام /دکتر یاسمی
چاپ اول  ،1394رحلی
 324ص ،کد 45000 ،1276 :تومان

راهنماي كاربردي تزريقات

ورزشهای قبل و بعد از زایمان
علل و درمان محافظهکارانه
هردمن /دکتر نخستين انصاري،
کمردرد و گردندرد
ویلیامز /دکتر نخستين انصاري ،دكتر نقدي دورباطي دكتر نقدي دورباطي
چاپ اول  ،1398رقعی
چاپ اول  ،1398رقعی،
 64ص ،کد 14000 ،1577 :تومان
 116ص ،کد15000 ،1576 :تومان

دكتر خواجوي /قهرمانی
چاپ دوم  ، 1392رقعی
60ص ،کد 25000 ، 871 :تومان

دکتر حبیبی
چاپ اول  ،1392رقعی
 128ص ،کد 15000 ،1077 :تومان

قصه های پزشکی

دكتر رئیس دانا
چاپ اول  ، 1391وزیری
 192ص ،کد 25000 ،975 :توان

شاخصهای ایمنی در منزل
دكتر ابوالقاسمی
چاپ اول  ،1391رقعی
 192ص ،کد 20000 ،913 :تومان

آموزش همگانی پزشکی
پیشگیری و تشخیص سرطانهای
پستان و تخمدان

دکتر متولیزاده اردکانی ،شجاعی جشوقانی
چاپ اول  ،1395رقعی
 168ص ،کد 20000 ،1332 :تومان

کاربرد انتقال خون
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دکتر یعقوبی جویباری ،دکتر آزاده
چاپ اول  ،1395رقعی
 128ص ،کد 6000 ،1331 :تومان

سرطان پروستات

پرتودرمانی

سرطان کولورکتال

راهنمای بالینی بیماران و خانوادهها

راهنمای بالینی بیماران و خانوادهها

راهنمای بالینی بیماران و خانوادهها

توانبخشی کودکان ناشنوا
راهنمای جامع درمانگران و والدین

پردازشهای حسی در کودکان

ترومبوآمبولی و سرطان

دکتر یعقوبی جویباری ،دکتر آزاده
چاپ اول  ،1392رقعی
 96ص ،کد 4000 ،1112 :تومان

دکتر حسنزاده ،دکتر نیکخو
چاپ اول  ،1396رقعی
 232ص ،کد 24000 ،1424 :تومان

دکتر یعقوبی جویباری ،دکتر آزاده
چاپ دوم  ،1394رقعی
 96ص ،کد 4000 ،1111 :تومان

دکتر بنیاسدی ،منظری توکلی
چاپ اول  ،1397رقعی
 88ص ،کد 15000 ،1478 :تومان

دکتر یعقوبی جویباری ،دکتر آزاده
چاپ اول  ،1392رقعی
 96ص ،کد 5000 ،1113 :تومان

دکتر یعقوبی جویباری و همکاران
چاپ اول  ،1393رقعی
152ص ،کد 7000 ،1172 :تومان

راهنمای خرید و سفارش

فروشگاه مركزى

فروشگاه مرکزی انتشارات ارجمند در تهران مرکز فروش کتابهای انتشارات ارجمند و مجموعه کتابهای پزشکی ،پرستاری ،دندانپزشکی ،علوم آزمایشگاهی و
روانشناسی سایر ناشران میباشد.
نشانى :تهران ،بلواركشاورز ،بين خيابان كارگر و  16آذر ،پالك 292
تلفن 88982040 :فاکس8896438 :
مدير پخش :مجید نوروزى
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

از طريق پست

صورت كتابهاى موردنظر را تهيه و مجموع بهاى آن را همراه هزینه پست طبق فهرست محاسبه كنيد.
بهاى كتاب موردنظر را به حساب جارى صادرات به شماره  0101968513001و شماره کارت  6037697446145945به نام محسن ارجمند واريز نماييد.
از فيش رسيد بانكى يك كپى براى خود تهيه كنيد.
اصل رسيد بانكى را همراه صورت كتابهاى درخواستى و آدرس دقيق پستى و تلفن را به آدرس دفتر مركزى انتشارات ارجمند ارسال نماييد.

خرید اینترنتی از طریق سایت انتشارات ارجمند

با عضویت در سایت انتشارات ارجمند میتوانید کتابهای موردعالقه را به لیست عالقهمندیهای خود افزوده و در هرزمان که امکان خرید برای شما فراهم بود به سبد
خرید منتقل کنید.
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راهنمای خرید و سفارش

اردبیل
نمایشگاه کتاب شریعتی :میدان شریعتی تلفن۰۴۵۳۳۲۴۹۰۷۲ :
اصفهان
کتابفروشی جهاد دانشگاهی :دروازه شیراز ،تلفن۰۳۱۳۶۶۸۰۰۶۲ :
مرکز کتاب شماره یک :اصفهان ،خیابان هزار جریب ،درب شرقی دانشگاه ،جنب ساختمان معاونت
آموزشی ،انتشارات مانی ،تلفن۰۳۱۳۶۶۲۸۵۹۰ :
انتشارات کیا :خیابان هزار جریب ،نبش کوچۀ دوازدهم مالصدرا ،پالک  98تلفن۰۳۱۳۶۶۹۹۱۱۲ :
نشرنوشته :خیابان فلسطین ،ساختمان نوید تلفن۰۳۱۳۲۲۰۸۶۱۰ :
اهواز
کتاب رشد :خیابان حافظ ،بین نادری و سیروس ،نمایشگاه کتاب رشد تلفن۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۰-3 :
کتاب شرق اهواز :خیابان حافظ ،بین نادری و سیروس تلفن۰۶۱۳۲۲10038 :
ایالم
کتابفروشی رشد :خیابان والیت ،باالتر از مسجد والی تلفن۰۸۴۳۳۳۶۷۵۵۳:
بابل
فروشگاه کتب پزشکی ارجمند :خیابان گنج افروز ،پاساژ گنج افروز تلفن۰۱۱۳۲۲۲۷۷۶۴ :
بوشهر
کتابفروشی پرگار :خیابان امام ،روبروی سازمان انتقال خون تلفن7733335834 :
بیرجند
شهرکتاب :خیابان محالتی ،روبروی دانشگاه آزاد تلفن05632342007 :
تبریز
کتابسرای شبرنگ :خ دانشگاه ،روبروی بیمارستان شهید مدنی تلفن۰۴۱۳۳۳۴۱۸۰۹ :
کتابسرای بابک :خ دانشگاه ،روبروی درب غربی دانشگاه تبریز تلفن۰۴۱۳۳۳۴۰۹۸۳ :
انتشارات فروزش :خ امام خمینی ،نرسیده به چهار راه آبرسان تلفن۰۴۱۳۳۳۶۱۳۱۷ :
انتشارات عالمه :خ امام خمینی ،فلکه دانشگاه تلفن۰۴۱۳۳۳41986 :
نشر شایسته :خیابان امام ،روبروی سه راه طالقانی تلفن0415563382 :
جهرم
کلبۀ کتاب  :میدان شهدا ،خیابان جمهوری اسالمی ،باالتر از بانک تجارت تلفن۰۷۱۵۴۲۲۶۶۴۹ :
خرمآباد
کتابفروشی نشر و قلم :خیابان امام ،باالتر از میدان شهدا تلفن06633313834 :
رشت
کتابفروشی ارجمند :خ نامجو ،روبروی ورزشگاه عضدی تلفن۰۱۳۳۳۲۳۲۸۷۶ :
رودهن
کتابفروشی دانشجو :بلوار امام خمینی ،روبروی پمپ بنزین قدیم ،کوی دانشگاه تلفن۰۲۱۷۶۵۰۵۷۶۱ :
زنجان
کتابفروشی کسری :میدان انقالب ،جنب کفش ملی تلفن۰۲۴۳۳۳۳۹۶۶۱:
کتابکدۀ فرهنگ :خ امام ،روبروی سینما قدس ،کوچۀ رهبری ،جنب مسجد رسول اهلل۰۲۴۳۳۳۳۴۱۳۲ ،
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ساری
کتب پزشکی ارجمند :بلوار خزر ،خ دریا ،مجتمع علوم پزشکی تلفن۰۹۱۱۲۱۷۴۰۰۹ :
کتابفروشی امیرکبیر :ساری ،میدان خزر ،ابتدای بلوار فرحآباد ،کوچه سروستان ،ساختمان امیرکبیر ،طبقه
زیرین،کتابفروشی امیرکبیر تلفن33210841 :
سنندج
کتابفروشی دانشمند :سه راه ادب ،مجتمع تجاری کردستان ،واحد  151تلفن۰۸۷۳۳284351 :
شاهرود
کتابفروشی معین :خیابان  22بهمن ،روبروی پاساژ بزرگ شهرتلفن02332254426 :
شیراز
نمایشگاه و کتابفروشی محمدی  :شیراز ،میدان نمازی ،ابتدای خیابان مالصدرا تلفن۰۷۱۳۶۴۷۳412 :
مرکز کتاب :خیابان زند ،جنب هالل احمر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تلفن۰۷۱۳۲۱۲۲۴۵۴ :
کتابفروشی جمالی :خیابان مالصدرا ،روبروی بانک مسکن تلفن07132318388 :
قزوین
کتابسرای حکیم :بوعلی غربی ،نرسیده به چهارراه راهنمایی و رانندگی تلفن۰۲۸۳۳۲۲۴۸۹۹ :
قم
انتشارات فانوس اندیشه :خیابان معلم ،مجتمع بزرگ ناشران ،طبقه اول ،واحد  140تلفن۰۲۵۳۷۷۳۹۳۹۲:
کازرون
نشر دانشگاهی :خیابان قدمگاه ،نشر دانشگاهی تلفن۰۷۱۴۲۲۲۸۱۱۱ :
کرج
کتابفروشی خوارزمی :رجایی شهر ،بلوار مؤذن شرقی ،روبروی بانک ملی ،شعبه دانشگاه تلفن0614421595 :
کتابفروشی مهربان :گوهردشت ،روبروی درب اصلی ورودی دانشگاه آزاد تلفن۰6۱34443672 :
کرمان
کتابفروشی حاجی پور :سه راه احمدی تلفن۰۳۴۳۲۲۶۲۰۵۶ :
کتابفروشی پاپیروس :خیابان استقالل ،روبروی بیمارستان سیدالشهدا ،طبقۀ زیرزمین تلفن۰۳۴۳۲۴۶۱۰۶8 :
کرمانشاه
کتابفروشی دانشمند :چهارراه اجاق ،پشت پاساژ سعید تلفن۰۸۳۳۷۲۸۲۰۴۴ :
جهان کتاب :خیابان دبیر اعظم ،پاساژ سروش تلفن۰۸۳۳۷۲۸۴۸۳۸ :
کتابفروشی اندیشه :خیابان دبیر اعظم ،پاساژ سروش ،طبقه همکف تلفن۰۸۳۳۷۲۷۳۱۱۱ :
گرگان
کتابفروشی جاللی :خیابان امام ،کتابفروشی جاللی تلفن01732222127 :
مشهد
انتشارات و کتابفروشی فراانگیزش :خیابان سعدی ،پاساژ مهتاب ،طبقۀ منهای دو تلفن۰۵۱۳۲۲۲۷۸۶۳ :
انتشارات مجد دانش :میدان شریعتی ،اول خیابان احمدآباد ،پاساژ امیر ،طبقۀ همکف تلفن۰۵۱۳۸۴۴۱۰۱۶ :
کتابفروشی جهاد دانشگاهی :میدان شریعتی ،ابتدای احمدآباد تلفن۰۵۱۳۸۴۱۸۰۷۰ :
انتشارات علومپزشکی مشهد :میدان تقیآباد ،جنب ساختمان اداری بیمارستان قائم ۰۵۱۳۸۴۴۱۸۳۶
همدان
کتابفروشی دانشجو :ابتدای خیابان مهدیه ،کتابفروشی دانشجو تلفن۰۸۱38378010:
نشر روزاندیش :میدان دانشگاه ،ابتدای خیابان جهاد ،طبقه زیرین ،ساختمان خجسته تلفن08138221028 :
یزد
انتشارات یزد(آرمان) :خیابان فرخی ،پاساژ  110تلفن۰۳۵۳۶۲۶۵۰۸۱ :
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