
 

 

 99ر نیم سال اول گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزش درمانی امیرالمومنین )ع(د

 ياهاًت ٍ تحَیل هٌاتع وتاتخاًِ تصَرت آًالی

 تِ رٍس رساًی صفحِ ٍتالن وتاتخاًِ

تْیِ ٍ تٌظین فْزست عٌاٍیي هٌاتع هَرد ًیاس گزٍُ ّای آهَسضی ٍ داًطجَیاى جْت خزیذ وتاتخاًِ 

 اساتیذ هحتزم ٍ دستیاراى گزٍُ ّای چطن پشضىی ٍ گَش ٍ حلك ٍ تیٌیهزوشی تِ ووه 

 فْزست ًَیسی ٍ ردُ تٌذی هٌاتع

 آهادُ ساسی هٌاتع ٍ ارسال تِ هخشى وتاتخاًِ

عٌَاى  13عٌَاى وتاب فارسی خزیذاری ضذُ ٍ 22ثثت ٍ فْزست ًَیسی ٍ ساسهاًذّی ٍ آهادُ ساسی 

عٌَاى 3ًسخِ وتة فارسی اّذائی ٍ  18خزیذاری ضذُ ٍ  ًسخِ وتاب فارسی 13وتاب فارسی اّذائی ٍ 

ًسخِ 5ًسخِ وتاب التیي خزیذاری ضذُ ٍ 6عٌَاى وتاب التیي اّذائی ٍ 4وتاب التیي خزیذاری ضذُ ٍ 

 ، ٍرٍد اطالعات آى در ًزم افشار وتاتخاًِ ثٌا 99وتاب التیي اّذائی در ًین سال اٍل سال 

 تْیِ تزٍضَر تزای وتاتخاًِ

 اتْای جذیذ در حَسُ چطن پشضىی ٍ گَش ٍ حلك ٍ تیٌی ٍ پزستاریهعزفی وت

 ارائِ راٌّوایی ّای السم تِ داًطجَیاى تزای جستجَ ٍ تاسیاتی وتاب ٍ هماالت هَرد ًیاس

 اًتطار خثزّای جذیذ در راستای اّذاف وتاتخاًِ

 

 



 

 99امیرالمًمىیه )ع(  در ویم سال ايل یذاری شذٌ  ي اَذائی کتابخاوٍ مرکسی برای کتابخاوٍ َای خر لیست کتاب

 

 99تعداد کل کتاب فارسی خریداری شدهکتابخانه مرکزی برای کتابخانه امیرالمومنین )ع( سال 

تعداد 
 نسخه

تعداد 
 عنوان

عنوان 
 منابع

 ردیف

 11 کتب فارسی 22 22
 

 )ع( تعداد کتابهای اهدائی فارسی توسط کتابخانه مرکزی برای کتابخانه امیرالمومنین

تعداد 
 نسخه

تعداد 
 عنوان

 ردیف عنوان منابع

 1 کتب فارسی 13 12
 

 99تعداد کل کتابهای التین خریداری شده  کتابخانه مرکزی برای کتابخانه امیرالمومنین )ع(سال 

تعداد 
 نسخه

تعداد 
 عنوان

 ردیف عنوان منابع

 11 کتب التین 3 6
 

 99مرکزی برای کتابخانه امیرالمومنین)ع( سال تعداد کل کتابهای اهدائی التین کتابخانه 

تعداد  تعدادنسخه
 عنوان

 ردیف عنوان منابع

 11 کتب التین 4 5
 

ورود منابع در نرم افزار کبخانه   امیرالمومنین )ع(

 

 

 

 کار کرد میز امانت

 

 

 

تعداد  تعدادنسخه
 عنوان

 ردیف عنوان منابع

 1 کتب فارسی 34 46
 2 کتب التین 7 11

تعداد 
 امانت

 ردیف نام مدرک

 1 کتب فارسی 32
 2 کتب التین 27



99لیست کتابهای خریداری شده التین توسط کتابخانه مرکزی برای کتابخانه امیرالمومنین )ع( سال  

 

Unmber          Titel Author          PUB Date Remark ISBN 
1 Ophthalmology Myron Yanoff New York &Elsevier 2019 Vol :1,2 9780323528191 

2 KANSKI,S: Clinical Ophthalmology John F.Salmon New York &Elsevier 2020 c.1 9780702077111 
3 Cummings : Head and Neck Surgery Paul W.Flint New York &Elsevier 2021 Vol: 1,2,3 9780323611794 

                                                                                                                                                           

 

 

  

99لیست کتابهای اهدائی التین توسط کتابخانه مرکزی برای کتابخانه امیرالمومنین )ع( سال  

 

Unmber Title Author PUB Date Remark ISBN 

1 Grant,s Atlas of Anatomy Anne M.R.Agur New York & Wolters 2017 c.2 9781469890685 
2 Ophthalmology Yanoff .yron New York & Walters 2014 c.1 9780323526191 

3 Clinical Ophthalmic Ancology Arun D.Singn  New York &Springer 2014 c.1 9783642404917 

4 Clinical Otology Myes I.Pensak New York & Thieme 2015 c.1 9781604069136 
 

 

 

 

 



 

ای  فارسی اَذائی  کتابخاٍو مرکسی برای کتابخاٍو مرکس آمًزشی ي درماوی بیمارستان امیر المًمىیه)ع( سال   99لیست کتاُب

 

  

 ردیف عىـــــــــــــــــــــــًان ًَیسٌذُ هتزجن ISBN سال تعذاد

 1 هثا ًی فیىَ لیسفیىیطي )فیشیه /تىٌیه(                                             هحوذ علی چَادی هحوذ علی چَادی  9786005691931 1399 1

 2 چطن پشضىی عوَهی                                                   هحوذ علی چَادی هحوذ علی چَادی 9789645232298 1391 2

 3 تَوسَ پال سوَس چطوی تیضى هجیذی ضاد تیضى هجیذی ضاد 9786006779935 1396 5

 4 چطن ٍ گَش ، تزًٍز سَدارث چا ًیس ال ّیٌگل هٌصَرُ علی اصغز پَر 9786001013249 1393 2

 5   تیواریْای  چطن ٍگَش ، تزًٍز سَدارث                چا ًیس ال ّیٌگل سْیال هطعَف 9786006971391 1393 1

 6 خَى ضٌاسی ، تزًٍز سَدارث چا ًیس ال ّیٌگل صذیمِ عاصوی 9786001016592 1397 3

 7 گَارش   ، تزًٍز ٍ سَدارث چا ًیس ال ّیٌگل هزین علیخاًی 9786001013195 1393 1

ی 978600531564 1393 1 ی هْزتاى صادل  8 تْذاضت هحیط در تیوارستاى هْزتاى صادل

اٍرصاًس ٍ ووه      چٍَى ،فلیپ سیوا ًیه رٍاى هٌفزد 9789642524709 1378 1

ّای اٍلیِ تزای 

 پزستاراى

9 

اتاق عول ، تزًٍز ٍ  چا ًیس ال ّیٌگل آلیس خاچیاى 9786001013133 1393 1

 سَدارث

10 

 11 هفاّین پایِ ، تزًٍز ٍ سَدارث چا ًیس ال ّیٌگل ضاّزخ علی ًیا 9786001013102 1393 1

هفاّین تیَفیشیىی ٍ رٍاًی اجتواعی ، تزًٍز  چا ًیس ال ّیٌگل حسیي اسوعیلی 9786001013119 1393 1

 ٍ سَدارث

12 

 13 هفاّین ٍ چالص ّای هزالثت اس تیوار چا ًیس ال ّیٌگل سّزا تذوزی 9786001013126 1393 1

 

 

 



 

 

 

 

99 رسی از  اًتشارات ارجوٌذ تَسط کتابخاًِ هرکسی برای کتابخاًِ اهیرالوَهٌیي )ع(ًین سال اٍلفالیست کتابْای خریذاری شذُ   

 

هترجن سال Nتعذاد ًَیسٌذُ   عٌَاى 

 

ردیف  

هٌصَرُ علی اصغرپَر 1397 1 جاًیس ال . ّیٌکل  ٍ گَش  ٍ سَدارث :چشن  ًر  برٍ  1 

لیال ساداتی 1391 1 هحوذ هْذی ًَراًی  تکٌَلَشی جراحی چشن   2 

لیال ساداتی 1398 1 لیال ساداتی  الکساًذر   هراقبت از بیوار در جراحی : جراحی چشن   3 

لیال ساداتی 1398 1 رٍترک  جاى سی   ENT ٍ حلق ٍبیٌی  4  اکساًذر  هراقبت از بیوار در جراحی: جراحی گَش 

لیال ساداتی 1398 1 رٍترک جاى سی  ٍ ترهیوی8االکساًذر  هراقبت از بیوار در جراحی   5  : جراحی پالستیک 

غالهرضا حسي زادُ 1398 1 ریچارد دال .دریک  ًاتَهیگری برای داًشجَیاى  آ  6 

غالهرضا حسي زادُ 1398 1 لَرًس ٍایٌسکی  ًاتَهی بالیٌی اسٌل  آ  8 

زّرا هحوذی 1396 1 زّرا هحوذی  ٍ گرفتي شرح حال باربارابیٌس  راٌّوای جیبی هعایٌِ فیسیکی   9 

داٍٍد رهسی 1397 1 ٍ ترهیوی ربکا اسوال  راٌّوای کاربردی : الیِ برداری زیبایی در جراحی پالستیک   10 

افساًِ آهَزگار 1392 1 ّاًس بْربَم  ٍ گردى  ٍ جراحی سر  ٍ بیٌی  ٍ حلق  بیواری ّای گَش   11 

عبذالرسَل سبحاًی 1394 1 الی جاى درٍ جذاد  کار آزهایی ّای شاّذ دار تصادفی   12 

سیٌا فتحی کازرًٍی 1397 1 پائَل ریَ ردى اٍا  کلیات چشن پسشکی ٍٍگاى   13 

ّاشن خَشبخت 1390 1 هایکل ّریس  آهار پسشکی بِ رٍش سادُ   14 

لیال ساداتی 1395 1 هٌصَر خراساًی   ENT ٍ صَرت  15  تکٌَلَ شی جراحی فک 

اهیذی آزاد 1397 1 اهیذی آزاد   ABC بیواری ّای چشن  16 

هْذی ایسدی 1397 1 هْذی ایسدی  ٍ اپیذهَلَ شی  گسیٌِ برتر : عفًَی چشن   17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99جهت خریذ کتابخاوٍ مرکسی برای بیمارستان امیرالمًمىیه )ع( سال     ENT کتابهای گريٌ یستل   

 

 

 

 

 

 

 سال شابک )کذ( اوتشارات مًلف عىًان ردیف

تیواریْای گَش ٍ حلك ٍ تیٌی ٍ جزاحی سز ٍ  1

 گزدى )رفزًس(

آخزیي  9786002003621 ارجوٌذ تْزتْن

 ٍرصى

 2019 9786002009524 // لَرًس ٍایٌسىی آًاتَهی تالیٌی اسٌل سز ٍ گزدى جلذ سَم  2

 2019 9786002000729 // گَردٍى تایلَر آهار پشضىی تِ رٍش سادُ 3

 2019 9786002004246 // الی جاى در ٍجذاد وار آسهایی ّای ضاّذ دار تصادفی 4

ٍرصى  9786944208935 تیوَرسادُ هحوذ صادلی  اطلس تیواریْای گَش ٍ حلك ٍ تیٌی 5

 جذیذ

 // 9789644208232 // هحوذ رضا پزّیشگار ضٌَایی ضٌاسی پشضىی  6

آرهستزاًگرادیَلَصی تطخیصی  7  // 9786002381613 // پیتز آرهستزاًگ 

راٌّوای  هعایٌِ فیشیىی ٍ گزفتي ضزح حال  8

 تارتارا تیٌش

 // 9786002382313 // دوتز ًسین همیوی

جَاى ساسی ٍست )رٍضْای جزاحی ٍ غیز  9

 جزاحی...(

 // 210012 آرتیي طة اهیز سرگز 

 // 210002 // رضا عزفاًیاى سیستن ٍیتثَ الر واهیٌگش 10

ENTتىٌَلَصی جزاحی  11 فه ٍ صَرت   // 109301 جاهعِ ًگز  لیال ساداتی 

5جزاحی پال  ستیه   ٍ تزهیوی جلذ  12  // // 117162 // 

8جزاحی پال ستیه   ٍ تزهیوی جلذ  13  // // 117153  // 

ENT جزاحی چطن ،  14 فه ٍ صَرت   // // 114419 // 

سز ٍ گزدى() 3آًاتَهی  پایِ گزی  15  // // 116802 // 



 مائیل پوراحمدیج       امیرالمومنین )ع(  مسول کتابخانه بیمارستان

 

9999جهت خریذ از ومایشگاٌ بیه المللی سال  چشم لیست کتابهای  فارسی گريٌ   

 

 

 جمائیل پوراحمدی    امیر المومنین )ع( مسوول کتابخانه بیمارستان 

 

 

 

 سال اوتشارات شابک )کذ( مًلف عىــــــــــــــــًان ردیف

 2019 فرٌّگ فردا 9789648017915 هحوذ علی جَادیاى چشن پسشکی عوَهی 1

راٌّوای تشخیص ٍ درهاى بیواریْای  2

 جشن

گرٍُ چشن پسشکی داًشگاُ عتَم پسشکی 

 شْیذ بْشتی

 2019 طب ًَیي 9789627571586

 2019 ارجوٌذ 9786002007124 پل ریَ رداى اٍا کلیات چشن پسشکی ٍٍگاى 3

 2019 جاهعِ ًگر 117149 لیال ساداتی چراحی چشن جلذ چْارم 4

 1398 // 110154 // تکٌَلَشی جراحی چشن چاپ پٌجن 5

هَسسِ فرٌّگی  9786009019104 هحوذ علی جَادی هباًی فیکَ اهَ لسیفیکشي 6

 ٌّری احوذی

1398 

 2019 ققٌَس 9789643110673 آًذرُ پاسبک درهاى طبیعی بیواریْای چشن 7

هجوَعِ سَاالت بَرد ارتقائ چشن  8

 پسشکی

 2019 آرتیي طب 370001 هْسا اسذی هقذم

 2019 جاهعِ ًگر 370030الی  370018 سیٌا اٍجاًی ،پَریا صوذی جلــذی 13آکادهی چشن پسشکی  9

 " " 978600101552 باربارا ّا زارد هًَرٍ رٍش ّای آهاری 10

  abc medincineدرس آزهَى  11

 بیواریْای چشن

 " تیوَرزادُ 9786002381088 بْرٍز اهیذی آزاد



 

 

 

 99گزارش عملکرد سالیانه مرکز آموزش و درمانی بیمارستان امیرالمومنین در نیم سال دوم 

 

 1399 نیم سال دومو تحویل به کتابخانه مرکزی در فارسی  کتبوجین 

 نسخه251عنوان و 163تعداد 

 1399 نیم سال دومو تحویل به کتابخانه مرکزی در  وجین کتب التین

 نسخه101عنوان و 76تعداد 

 1399 دوم سالنیم  وجین کتب فارسی اهدائی آقای دکتر جاللی به کتابخانه مرکزی در

 نسخه 15عنوان و  15

  1399 دوم سال نیم  مرکزی دروجین کتب التین اهدائی آقای دکتر جاللی به کتابخانه 

 نسخه9عنوان و 7

 

 

 1399توسط کتابخانه مرکزی در نیم سال دوم فایلهای کتابهای الکترونیکی التین  pdfخرید  

 

 4/11/1399نسخه از کتب الکترونیکی التین در مورخه 9عنوان و  9فهرست نویسی و دیجیتال سازی   

 

 مات بهتر و روز آمد به دانشجویاارائه خدخرید کامل یک دست سیستم و نصب آن جهت 

 ISBN رکورد ثبت سال انتشارات نویسنده عنوان کتابهای الکترونیکی تاریخ ردیف

1 21/9/99 Neuro-Ophthalomlogy Robert 
.L.Tomasak 

Tapee 2019 1 1272 9720190603953 

2        // Kanski,:Clinical Ophthalmology a 
Systemtic Approachh 

Salmon.Jhnf Erlseve 2020 2 1273 9720702077135 

3 // Current Diagnosis &Teratment 
Otlayngology:Head &Neak Surgery 

Wiliam.W.Hay Mcgraw,Hill 2012 3 1275 9721259262915 

4 // Ophthalmology Myron.yan.ff Elsever 2019 4 1276 9721626239210 

5 // Key Topics in Ophthalmology Nick R.Land Thieme 2019 5 1277 972313240272 

6 // Review of Ophthalmology William B. Tratler Peepee 2019 6 1279 972 

7 // Scott –Brown,s John 
C.Watkinson 

CPD 2012 7 1220 9721444175299 

2 // Scott –Brown,s John CPD 2012 2 1221 9721444175299 



C.Watkinson 

9 // Scott –Brown,s John 
C.Watkinson 

CPD 2012 9 1222 9721444175299 

 

 مسئول کتابخانه  بیمارستان امیرالمومنین )ع(               جمائیل پوراحمدی

 


