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  خواب با مرتبط تنفسی ( اختالالت1

 تنفسی دستگاه انسدادی های یماری( ب2

  ریه پیوند و تنفسی محدودکننده های یماری( ب3

 بحرانی های یماری( ب4
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 ها ریتمی دیس تشخیص تاریخی های یشه( ر۸

 کتاب میلر (فصول بیماری۱

 *فصول بیماری بر طبق کتاب کواگزیست

 سالمندی های بیماری( ۲
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 باز و اسید اختالالت و الکترولیت ،مایع( ۷
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 آنستزیا نرس



 
 

 

 

 

 بیهوشی

 و

 هایبیماری

 همراه

 شریانی خون فشار و سیستولیک فشارخون یش( افزا9

 کاردیومیوپاتی و قلبی یی( نارسا10

 قلبی ترومای و پریکارد های یماری( ب11

 عروقی های یماری( ب12

 متابولیسم و خون وحجم مغزی خون یان( جر13

 نخاعی طناب ( اختالالت14

 ومحیطی خودکار عصبی سیستم های یماری( ب15

 بر طبق کتاب نرس آنستزیا*فصول بیماری 

  عروقی قلبی های یماری( ب۱۶

 عصبی سیستم های یماری( ب۱۷

 تنفسی سیستم های یماری( ب۱۸

 

 

 کلیوی های بیماری( ۸

 ریز درون غدد های بیماری( ۹

 خونی اختالالت( ۱۰
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 اطفال های بیماری( 1۶
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 کبدی سیستم های بیماری( ۲۱

 اسکلتی عضالنی سیستم های بیماری( ۲۲

 کلیوی سیستم های بیماری( ۲۳

 دیگر حاالت( ۲۴
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 فارماکوکینتیک( 2

 استنشاقی هوشبرهای فارماکوکینتبک( 3
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 پرکاربرد دیگر های دارو( 5
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 عروقی های کاتتر( ۱

 مرکزی ورید به دستیابی( 2
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 یزیوم( من7

 فسفر و یم( کلس8
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مبانی 

 پزشکی

 سیف اکبر علی دکتر کتاب از اصطالحات تعریف( ۱

 سیف اکبر علی دکتر کتاب از گیری اندازه های مقیاس( 2

 بند عالقه دکتر کتاب از کلیات( 3

 بند عالقه دکتر کتاب از ریزی برنامه و گیری تصمیم( 4

 بند عالقه دکتر کتاب از سازماندهی( 5

 بند عالقه دکتر کتاب از کنترل و رهبری ،ارتباط( 6

 بند عالقه دکتر کتاب از مدیریت های نظریه و ها مکتب( 7

 پرورش و آموزش یریت( مد1

 آموزشی نظام مدیریت و ( سازمان2

  نامتمرکز و متمرکز آموزش ( نظام3

 آموزشی مدیریت های یژگی( و4

 آموزشی مدیران یف( وظا5

 مدیریت های مهارت و آموزشی مدیریت بعدی سه ( مفهموم6

 آموزشی یرهبر( 7

 

 اکبر علی دکتر آموزشی، ارزشیابی و سنجش گیری، اندازه کتاب

 سیف

 بند عالقه علی دکتر آموزشی، مدیریت مقدمات کتاب
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