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  مقدمه 

 
آثار علمی اساتید یک مرکز بیشتر نیاز به برقراري نظم و سازماندهی اساتید، گسترش علم و دانش و به دنبال افزایش شمار کتاب امروزه با توجه به 

آن مرکز علمی فعالیت اساتید را نشان دهد در معرفی  و دانشگاهی هاي اساتید یک مرکز علمی و کتاباي که بتوان آثار  داشتن مجموعه. شود محسوس می
  .باشد کننده می ارزیابان براي ارزشیابی آن مرکز علمی و دانشگاهی کمک و نیز به ،مراکز علمی دیگرمدیران باالتر، و دانشگاهی به 

. در طول تاریخ دوران گذشته همواره مورد توجه بوده استاساتید ها و آثار علمی  از کتاب  مجموعهبراي نظم دادن به در جهت یافتن راهی تالش 
منظم را طراحی و معرفی نماید تا ي ا استفاده از امکانات موجود و به اندازه توان خود، مجموعهکند با  هر مؤسسه و مرکز علمی و دانشگاهی تالش می

  . ندمرکز داشته باشبه مجموعه آثار علمی اساتید و اعضاء هیئت علمی آن تر  تر و دقیق از این راه دسترسی سریعمخاطبان 
هنگامی که حجم  .براي سازماندهی آثار علمی اساتید خود دارد علمی و منطقیهر چند کوچک باشد نیاز به روش که هر مرکز علمی و دانشگاهی 

آنها را بخوبی به خاطر سپرد و دسترسی پیدا یابد، به طوري که نتوان  میبیش از حد افزایش  آثار علمی و تألیفی اساتید یک مرکز و دانشگاهیمجموعه 
سادگی  هبمخاطبان و ارزیابان شود،  به کمک نظمی که بدین ترتیب برقرار می. استفاده کرد اي باید از روش ویژهآنها دستیابی سریع به معرفی و ، براي کرد

   .پیدا کنندتوانند به آثار مورد نظر دسترسی  میو دقت،   سرعتبا و 
مشخص گردید که اساتید آن دانشکده از ابتداي  ،در بررسی اولیه که از دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به عمل آمده

ه کمتر مدیران باالتر، همکاران، و خود دانشجویان عنوان کتاب تألیف و ترجمه نمودند که متأسفان 70تأسیس تاکنون با تالش وافر خود نزدیک به 
با توجه . باشد اي مشکل می از طرفی با توجه به بازنشستگی برخی از اساتید، دسترسی به آثار آنها هم تا اندازه. باشند ها می دانشکده در جریان این فعالیت

اي را به شکل  در قدم اول کتابچه سادهتصمیم گرفته است ه علوم پزشکی سمنان الذکر، معاونت پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگا به موارد فوق
هاي تألیفی و ترجمه اساتید دانشکده طراحی و سازماندهی نماید تا بدین ترتیب با معرفی و نمایش  یک بانک اطالعاتی جهت معرفی آثار علمی و کتاب

و نوع اثر براي اساتید و دانشجویان و سایر بر اساس عنوان، نویسنده، سال نشر، ناشر،  اه کتابجستجوي ساده ، آشنایی و هاي منتشر شده کتابسریع 
  . عالقمندان فراهم گردد

ارائه تصویر بهتر از   براي  همچنین. است  گرفته  صورت  الزم  و وسواس  با دقت  االمکان و حتی  کافی  با صبر و حوصلهاین مجموعه،  نظیمو ت  تهیه
  . ها با دقت اسکن شده و به ترتیب شماره در فهرست در صفحات با همان شماره آورده شده است ي جلد کتابطرح رو،  کتاب

هاي تألیفی و ترجمه  چنانچه آثاري از کتاب تقاضا دارماز اساتید و مخاطبان محترم   نیست  از اشکال  خالیمجموعه   این نظیمو ت  تهیه  کهی از آنجای
را در جهت اصالح به معاونت پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم  خود  نظرات  مده است و یا نظرات اصالحی دارند،آنها در این مجموعه نیا

 و اساتیداز   پیشاپیش. دننمای  راهنماییمراحل بعدي ویرایش در   آن  اشکاالت  و رفعاین مجموعه   ما را در بهبود کیفیتو ، پزشکی سمنان ارسال نمایند
  . نمایم میو قدردانی نمایند، تشکر  می  ارسالمجموعه   را در مورد این خود  و پیشنهادات  و نظرات  گذاشته  بر ما منت  که مخاطبان گرامی

  عسگريدکتر محمدرضا 
  معاونت پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  1397بهار 
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  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  و مامایی  اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاريلیف و ترجمه أهاي ت کتاب فهرست
مترجمان/مؤلفین عنوان شماره  

 
دفعات  سال ناشر

 چاپ
نوع 
 اثر

هاي  هاي پرستاري ویژه در بخش مراقبت  1
CCU، ICU و دیالیز ،  

انتشارات  :تهران  عسگري، محمدرضا
  بشري

  تألیف  10  1377

هاي پرستاري ویژه در  مراقبت مرجعکتاب   2
  ، و دیالیزCCU، ICUهاي  بخش

سلیمانی  ،عسگري محمدرضا
  محسن

انتشارات  :تهران
  بشري

  تألیف  31  1396

هاي پرستاري  هندبوك راهنماي سریع مراقبت  3
  ویژه 

  )ول استیل. سوزان ب: مؤلف(

عسگري ، سلیمانی محسن
  محمدرضا

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  2  1380

  مراقبت از بیمار در پرتونگاري  4
کلوسی الن دابل،  ارلیچ راث انا، مک: مؤلف(

  )دالی جون آ

دانا نیره، جدیدي مجید،  رئیس
، احمدعلی عسگري محمدرضا

  اسدي نوقابی

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  1  1382

 1ـ جراحی  درسنامه جامع پرستاري داخلی  5
هاي کبد، گوارش، ارتوپدي،  پرستاري بیماري(

  ). فرایند پرستاري

نوبهار منیر، بابامحمدي حسن، 
عسگري ، سلیمانی محسن

  وفایی عباسعلی ،محمدرضا

انتشارات  :تهران
  بشري

  تألیف  2  1381

 2ـ جراحی  درسنامه جامع پرستاري داخلی  6
هاي  پرستاري در اطاق عمل، پرستاري بیماري(

و تناسلی، آب  زنان و پستان، دستگاه ادراري
  )و الکترولیت، و سیستم ایمنی

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
نوبهار منیر، بابامحمدي  ،محسن

 حسن، وفایی عباسعلی

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  2  1382

 3ـ جراحی  درسنامه جامع پرستاري داخلی  7
هاي قلب و عروق، تنفس،  پرستاري بیماري(

  )العالج خون، صعب

بابامحمدي حسن، نوبهار منیر، 
سلیمانی  ،عسگري محمدرضا

 ،  وفایی عباسعلیمحسن

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  2  1382

 4ـ جراحی  درسنامه جامع پرستاري داخلی  8
ریز،   هاي اعصاب، غدد درون پرستاري بیماري(

چشم و گوش، پوست و سوختگی، سالمندي و 
  )معلولیت

عسگري ، سلیمانی محسن
، بابامحمدي حسن، نوبهار محمدرضا

 منیر، وفایی عباسعلی

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  2  1384

، عسگري محمدرضانوبهار منیر،                   ـ جراحی  پرستاري داخلیکتاب کامل   9
،  سلیمانی محسنبابامحمدي حسن، 

  وفایی عباسعلی

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  3  1387

، عسگري محمدرضانوبهار منیر،   آزمون پرستار ارشددرس   10
،  بابامحمدي سلیمانی محسن

  ...حسن، وفایی عباسعلی، 

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  3  1388

انتشارات  :تهران  عسگري محمدرضا  پایه) CPR(ریوي  اصول احیاء قلبی  11
  بشري

 تألیف  2  1388

بر ): CPR(ریوي  کتاب جامع اصول احیاء قلبی  12
  انجمن قلب آمریکا 2010اساس پروتکل 

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
  محسن

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  2  1392

پایه و ) CPR( ریوي کتاب جامع احیاء قلبی  13
انجمن قلب  2015بر اساس پروتکل : پیشرفته

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
  محسن

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  2  1395
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  آمریکا
ریوي پیشرفته  هاي کامل احیاء قلبی الگوریتم  14

)ACLS ( انجمن قلب  2015طبق پروتکل
  )AHA(آمریکا 

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
، رضوي محمدرضا، دهون محسن

  فاضل

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  1  1394

کتاب مرجع پرستاري : 2008برونر و سودارث   15
  هاي قلب و عروق  بیماري: جراحی- داخلی

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
  محسن

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  2  1387

کتاب مرجع پرستاري : 2010برونر و سودارث   16
  هاي قلب و عروق  بیماري: جراحی- داخلی

  

عسگري  ،سلیمانی محسن
  محمدرضا

انتشارات  :تهران
  حکیم هیدجی

  ترجمه  2  1391

کتاب مرجع پرستاري : 2014برونر و سودارث   17
  هاي قلب و عروق  بیماري: جراحی- داخلی

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
  ، رضوي محمدرضامحسن

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  1  1395

پرستاري : 2010درسنامه برونر سودارث   18
قلب و عروق، کبد و غدد ( 3داخلی و جراحی 

  )عمل و مجاري صفراوي، عفونی، اتاق

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
، نیشابوري معصومه، محسن

اهللا،  پور علیرضا، یوسفی حجت ایرج
  پیشگویی امیرحسین

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  2  1391

پرستاري : 2010درسنامه برونر سودارث   19
  4- 3-2-1داخلی و جراحی 

  

عسگري ذوالفقاري میترا، 
  ، سیدمظهري مرجانمحمدرضا

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  1  1391

کتاب مرجع : 2010درسنامه برونر و سودارث   20
هاي قلب و  بیماري: جراحی-پرستاري داخلی

  عروق

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
  محسن

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  1  1391

پرستاري : 2014درسنامه برونر سودارث   21
قلب و عروق، کبد و غدد ( 3داخلی و جراحی 

  )مجاري صفراوي، عفونی، اتاق عملو 

سلیمانی ، عسگري محمدرضا
، نیشابوري معصومه، رضوي محسن

پور علیرضا، یوسفی  محمدرضا، ایرج
  اهللا، پیشگویی امیرحسین حجت

انتشارات  :تهران
  بشري

  ترجمه  1  1394

عسگري ذوالفقاري میترا،   مجموعه کامل دروس ارشد ویژه   22
علی،  اسدي نوقابی احمد ،محمدرضا

سلیمانی نازنین هنرپروران، 
، شریعت اسماعیل، محسن

محمدزاده شهال، امیدي شیدا، 
حاجی آقاجانی سعید، بدیعی 

  محمود

انتشارات  :تهران
  بشري

  تألیف  1  1392

هاي سیستم ادراري و تناسلی مردان و  بیماري  23
  هاي پرستاري مربوطه مراقبت

انتشارات  :تهران  عسگري محمدرضا
  بشري

  تألیف  1  1395

، فخرموحدي عسگري محمدرضا  اي بر پرستاري مراقبت ویژه مقدمه  24
، قدس سلیمانی محسنعلی، 

  اصغر علی

انتشارات  :تهران
  بشري

 تألیف  21  1390

و فناوري دانشگاه تحقیقات هاي  توانمندي  25
  علوم پزشکی سمنان

قربانی راهب، عسگري محمدرضا، 
  پهلوان دایوش

: سمنان
  انتشارات نفیس

  تألیف  1  1392
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انتشارات : تهران  نوبهار منیر  هاي پرستاري در سرطان پوست مراقبت  26
  خسروي

  تألیف  1  1386

هاي دستگاه  هاي پرستاري در سرطان مراقبت  27
  ادراري و تناسلی مردان و زنان

انتشارات : تهران  نوبهار منیر
  بشري

 تألیف  1  1385

پرستاري در سرطان دستگاه مراقبت هاي   28
  گوارش و استومی

انتشارات : تهران  نوبهار منیر
  بشري

  تألیف  1  1381

انتشارات : تهران  نوبهار منیر، وفایی عباسعلی  2 و 1کلیات پزشکی    29
  بشري

  تألیف  3  1387

بررسی وضعیت سالمت و معاینه فیزیکی براي   30
  پرستاران

انتشارات : تهران  دانا نیره، احدي فاطمه  رئیس
  بشري

  تألیف  1  1396

کتاب مرجع پرستاري : 2010برونر و سودارث   31
هاي پوست و  بیماري: جراحی- داخلی

  سوختگی 

انتشارات : تهران  دانا نیره رئیس
  حکیم هیدجی

  ترجمه  1  1390

کتاب مرجع پرستاري : 2010برونر و سودارث   32
  هاي چشم و گوش  بیماري: جراحی- داخلی

انتشارات : تهران  بابامحمدي حسن
  حکیم هیدجی

  ترجمه  1  1390

انتشارات : تهران  بابامحمدي حسن  تغذیه براي پرستاران  33
  بشري

  ترجمه  2  1384

راهنماي بیماران همودیالیزي در امر مراقبت از   34
  خود

انتشارات : تهران  بابامحمدي حسن، خلیلی حسین
  روناس

  تألیف  1  1380

رادیولوژي براي هاي  چکیده تفسیر عکس  35
  پرستاران و پیراپزشکان

انتشارات : تهران  سلیمانی محسن، خلیلی حسین
  بشري

 تألیف  1  1382

الدین،  عسکري مجدآبادي حسام  واکسیناسیون  36
انصاري نیاکی مهري، سجادي 

  علی خانی سوسن، رمضان

انتشارات : تهران
  بشري

 تألیف  1  1391

  پرستاري بررسی وضعیت سالمت  37
  )ژانت آر وبر: مؤلف(

دانا نیره،  فخرموحدي علی، رئیس
  احدي فاطمه

انتشارات : تهران
  بشري

 ترجمه  1  1383

  مبانی پرستاري مراقبت ویژه  38
  )ماریان جوالي و سوزان برنز: مؤلف(

فخرموحدي علی، گیلوري طاهره، 
  پور محدثه موفق فروغ، یوسف

انتشارات : تهران
  اندیشه رفیع

  ترجمه  1  1392

صلصالی مهوش، فخرموحدي علی،   تحقیق گراندد تئوري در علوم پزشکیروش   39
  چراغی محمدعلی

انتشارات : تهران
  بشري

 تألیف  1  1385

صلصالی مهوش، محمدپور علی،   هاي تکامل مفهوم اصول و روش  40
  فخرموحدي علی

انتشارات : تهران
  بشري

  تألیف  1  1385

  اجرا، نقد، کاربرد : روش تحقیق در پرستاري  41
  )سوزان برنز، نانسی گرو: مؤلف(

سیالنی خاطره، فخرموحدي علی، 
  فارسی زهرا، بابامحمدي حسن

انتشارات : تهران
  اندیشه رفیع

  ترجمه  1  1388

هاي  ها و رویه شیوه :اصول تحقیق کیفی  42
  توسعه گراندد تئوري

  )کوربین جولیت، اشتراوس آنسلم: مؤلف(

دهقان نیري ناهید، فخرموحدي 
اسماعیلی مریم، صادقی علی، 

  تابنده، طیبی زهرا

انتشارات : تهران
  اندیشه رفیع

  ترجمه  1  1391

کتاب مرجع پرستاري : 2008برونر و سودارث   43
  هاي خون  بیماري: جراحی- داخلی

انتشارات : تهران  اصغر  قدس علی
  بشري

  ترجمه  1  1387
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کتاب مرجع پرستاري : 2010برونر و سودارث   44
  هاي ارتوپدي  بیماري: جراحی- داخلی

انتشارات : تهران  ابراهیمیان عباسعلی
  حکیم هیدجی

  ترجمه  1  1390

کتاب مرجع : 2010درسنامه برونر و سودارث   45
هاي  بیماري: جراحی-پرستاري داخلی

  ارتوپدي 

نژاد فاطمه، ابراهیمیان  بهرام
  عباسعلی

انتشارات : تهران
  بشري

  ترجمه  1  1391

پرستاري : 2010درسنامه برونر و سودارث   46
ارتوپدي، گوارش، کلیه، : 2جراحی - داخلی

  زنان

نژاد فاطمه، ابراهیمیان  بهرام
  عباسعلی

انتشارات : تهران
  بشري

  ترجمه  1  1390

  قوانین بالیا  47
هادجتنز، .جی.راب راسل، تیموتی: مؤلف(

  )نیکوالس کاستل ماهونی،.اف.پیتر

محمود،  يخواه سودابه، بیگلر وطن
کیا  ابراهیمیان عباسعلی، شعبانی

  حمیدرضا

انتشارات : تهران
سید محمد 

  اخوت

  ترجمه  1  1392

  تألیف  1  1379  مؤلفین: تهران  صابري فرزانه، انصاري نیاکی مهري   هاي کاهش درد زایمان روش  48
و  راهنماي مربیان: شناسی براي همه روان  49

  معلمان در پیشگیري از سوءمصرف مواد مخدر
ستوده اصل نعمت، احمدزاده 

  غالمحسین
انتشارات : تهران

دانشگاه علوم 
  پزشکی اصفهان 

  تألیف  1  1390

انتشارات : تهران  اهللا ستوده اصل نعمت  راهنمایی و مشاوره دانشجویی  50
  بختیاري

 تألیف  1  1382

انتشارات : تهران  اهللا ستوده اصل نعمت  شناسی عمومی روان  51
موسسه فرهنگی 
هنري پویش 

  معاصر

 تألیف  1  1381

انتشارات : تهران  احدي فاطمه  دستنامه تشخیص پرستاري  52
  بشري

 ترجمه  1  1381

  مرجع سریع پرستاري اورژانس کودکان  53
  )کولین پ اندرانی، بورلی کلین خامر: مؤلف(

انتشارات : تهران  احدي فاطمه، فخرموحدي علی
  بشري

 ترجمه  1  1384

، فرنود فتانه، کلیج احدي فاطمه  راهنماي بالینی پرستاري  54
  فاطمه، محمدبیگی افسانه

انتشارات : تهران
  حکیم هیدجی

 ترجمه  1  1392

انتشارات : تهران  نوبهار منیر  اصول و فنون پرستاري  55
  حکیم هیدجی

  تألیف  2  1393

حاجی آقاجانی سعید، اسدي نوقابی   )1جلد (پرستاري بهداشت روان  روان  56
  علی  احمد

انتشارات : تهران
  بشري

  تألیف  4  1378

اهللا، اسدي نوقابی  کیقبادي سیف  )2جلد (پرستاري بهداشت روان  روان  57
  علی احمد

انتشارات : تهران
  بشري

  تألیف  5  1384

انتشارات : تهران  صابریان معصومه  تاریخ و تحوالت پرستاري  58
  بشري

  تألیف  2  1384

انتشارات : تهران  صابریان معصومه، سالمی صدیقه  چگونه طرح درس بنویسیم  59
  سالمی

  تألیف  1  1381

آقاجانی  صابریان معصومه، حاجی  ریزي درسی در علوم پزشکی فرایند برنامه  60
  سعید

انتشارات : تهران
  سالمی

  تألیف  1  1385



٧ 

انتشارات : تهران  معصومه صابریان  ریزي براي آموزش به بیمار اصول برنامه  61
  بشري

  تألیف  1  1384

فرد محمد، رضوي  فروزش  آنالیز گازهاي خونی به روش ساده  62
  محمدرضا، حیدري فاطمه

انتشارات : تهران
  واژه نیک

  تألیف  1  1395

فرد محمد، قدس کامران،  فروزش  راهنماي کار با تهویه مکانیکی در بالین  63
  رضوي محمدرضا، مالکاظمی ریحانه

انتشارات : تهران
  واژه نیک

  تألیف  1  1396

فرد محمد،  توانگر حمید، فروزش  هاي علوم پزشکی سیر تا پیاز نگارش مقاله  64
  رضوي محمدرضا

انتشارات : تهران
  واژه نیک

  تألیف  1  1395

کتاب مرجع پرستاري : 2010برونر و سودارث   65
  هاي مغز و اعصاب  بیماري: جراحی- داخلی

نیشابوري معصومه، مرادي فاطمه، 
  ایمانی علی

انتشارات : تهران
  حکیم هیدجی

  ترجمه  1  1391

: جراحی-درسنامه جامع پرستاري داخلی  66
  آموزش بر مبناي مفهومی

انتشارات : تهران  نیشابوري معصومه، صادقی طاهره
  نگر جامعه

  تألیف  1  1388
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