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ظال

ًَیعٌذُ

عٌَاى

1397

عثاض احوذی ....

 333ظَال ضرٍری 222 +ظَال
کلیذیً 111+کتِ کارتردی

1396

هحوذرضا هقصَدی...

هرٍر ظیعتواتیک ٍ تالیٌی تصَیر ترداری
قفعِ ظیٌِ

1397

هحوذ حعیي ظلطاًی...

درض آزهَى ارٍلَشی عوَهی

1397

ظجاد حعي زادُ ...

آهادگی آزهَى صالحیتْای تالیٌی

1396

علی اتراّیوی...

درظٌاهِ تحصیل ٍپصٍّش

1396

هرین تحریٌی...

هْارت ّای پایِ طثاتت تر تالیي

1396

حعیي خلیلی

دارٍ درهاًی تیواری ّای قلثی ٍ عرٍقی

1396

اظذاهلل فتحی پَر

هرٍری ترتة در طة کَدکاى

1397

هصگاى جالل زادُ

درظٌاهِ ظیوًََلَشی

1396

ًازًیي رزازیاى...

تفعیر آظاى ظی تی اظکي هغس

1395

هرین تحریٌی...

درظٌاهِ پایِ احیای پایِ ترای ّوِ

1397

راضیِ تقی زادُ ظرٍظتاًی

تشخیص ٍدرهاى تیواری ّای شایع
اطفال

1396

هارک اض ظاتاتیي

دظتٌاهِ طة داخلی هاظاچَظت

1397

اصغر عثذلی...

رٍشْای علوی در ٍیرٍض شٌاظی ،کشت
ظلَلی ٍ تکٌیک ّاتی هَلکَلی(ّوراُ
پرٍتکل)

1396

حعیي خلیلی...

ًعخِ ًَیعی تیواری ّای شایع

1396

حعیي خلیلی ..

دارٍدرهاًی تیواری ّای تٌفعی

1397

فاضلِ حیذریاى هقذم

درهاى ظریع ًٍعخِ ًَیعی ظرپایی

1396

هحعي تٌائی...

دظتٌاهِ طة اٍرشاًط-تیٌتیٌالی

1396

حعیي خلیلی ...

دارٍدرهاًی تیواری ّای پَظت ٍ هَ

1395

پاٍات تات ...

دظتٌاهِ درهاى ّای طثی ٍاشٌگتي
2016

1396

ترترام جی،کاتسًٍگ

فارهَکَلَشی پایِ ٍتالیٌی کاتسًٍگ

1397

پائَل ریَرداى اٍا...

کلیات چشن پسشکی ٍٍگاى

1396

هیرفرّاد قلعِ تٌذی...

درظٌاهِ پسشکی ٍ تالیٌی علَم رفتاری

1397

تَهاض ّییف...

تشخیص ٍدرهاى تیواری ّای پَظتی
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1396

دیَیذ الً .لعَى...

اصَل تیَشیوی لٌیٌجر جلذ 2ٍ1

1396

کَهار...

آظیة شٌاظی پایِ عوَهی ٍ اختصاصی

1396

اتَل ک  .عثاض...

ایوًََلَشی ظلَلی ٍ هَلکَلی

1397

علی ظیاُ پشت خاچکی ٍ...

قَاًیي ٍ دظتَرالعول ّای هلی درهاى
دارٍیی در اعتیاد

1397

ترترام جی ،کاتسًٍگ

فارهَکَلَشی پایِ ٍتالیٌی جلذ 2ٍ1

1396

دکتر هٌَچْر قارًٍی

اطلط کاردیَگرافی قارًٍی

1394

پل هاریٌَ

کتاب کاهل ICU

1395

ظیذعلی هجیذی...

هْارتْای تالیٌی کار در اتاق عول

1393

هعصَهِ رحیوی...

هْارتْای تالیٌی در اٍرشاًط تیوارظتاًی
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