
 عنوان نویسنده ناشر

 داروشناسی برای فوریت های پزشکی عزیز شهرکی واحد جامعه نگر

 آموزش کمک های اولیه یانگستون عصر کتاب

 کمک های اولیه زهرا استاجی جامعه نگر

 کمک های اولیه و اصول ایمنی کتلین ا.هندل ققنوس

 امداد و کمک های اولیه مجید غیاث کنکاش

مژده جاللی ترجمه دانش پرور  آموزش کمک های اولیه 

 اورژانس و کمکهای اولیه مالحت نیکروان منفرد جامعه نگر

 مراقبت های پیش بیمارستانی نیره باغچی جامعه نگر

ریوی-کمک های اولیه قلبی عباس حق پرست جامعه نگر  

نترل ریوی+پیشگیری و ک-فوریت های قلبی ناهید بروجردی دانشگاه قزوین

 عفونتها

یکمک های اولیه و فوریتهای شایع پزشک اکبر خمسه چهر  

مغزی-ریوی-اصول و روشهای احیای قلبی محمود سقائی مانی  

درمان و کمک های اولیه در فوریت های  حمید شریف نیا 
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 راهنمای کمک های اولیه  صلیب سرخ بریتانیا

 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در مرید علویان نور دانش

 مدرسه و اداره

 کمک های اولیه سریع علیرضا منجمی جعفری

 مراقبتهای پیش بیمارستانی حمید رضا کوهستانی جامعه نگر

 کمک های اولیه در مناطق دور افتاده قانع پور بشری

 راهنمای کامل و سریع کمک های اولیه سلیمان نارویی صبورا

و درمان مسمومیت ها:تشخیص فخر الدین مقدسی نژاد آناطب  

 فوریت های پزشکی در بالیا عزیز شهرکی واحد جامعه نگر

 طب اورژانس حمیده دیندار رویان پژوه

 طب اورژانس شهروز یزدانی تیمورزاده

 رفرنس های دانشنامه طب اورژانس جان مارکس جامعه نگر

 کتاب جامع اورژانس علی مجیدی جامعه نگر

 اورژانس های کارنت کیت استون اناطب

اصول و مبانی حرفه ای در پرستاری طب  مهدی علی اسماعیلی آناطب

 اورژانس

 اورژانس های پزشکی حمیدرضا حاتم آبادی نوردانش

 طب اورژانس محمد افضلی مقدم 

 درسنامه جامع فوریت های پزشکی محمدرضا فیاض رویان پژوه

 اصول و فنون مراقبت های روناش حمیدرضا آقا بابائیان 

 اورژانس های طبی پیش بیمارستانی  ترجمه مهدی ابوذری 

اصول کاربردی حمل،انتقال و جابجایی  حسین عجم  



وس بیماران و مصدومین بر اساس سرفصل در

 فوریت های پزشکی

 شایع بخش اورژانس case 11 ناهید کیان 

 رویکرد بالینی به بیماران اورژانس ناهید کیان  

تانفرماندهی رویداد بحرانی بیمارس سیستم سمیه احمد زاده   

 اورژانس های داخلی مهدی موسوی 

 فوریت های پزشکی و بهداشت علی هادی 

 فوریت های حاد پزشکی الله حسینی شهیدی 

 اورژانس های پزشکی جفری کاترینو 

 

 

 

اورژانس جراحی،اورولوژی و ارتوپدی و  منوچهر دوایی

 تکنیک های عملی

نیک روان مفردمالحت  نوردانش روش های اداره مصدومین در سوانح و  

 اورژانس

 اعظم دبیریان نوردانش

 

 کلیات فوریتهای پرستاری

 مالحت نیک روان مفرد نوردانش

 

 کتاب جامع فوریتهای پزشکی

 پرستاری فوریت ها افسانه گیتی  حکیم هیدجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   
 
AAOS 

Jeff medonald Bls skills review 

AAOS Mark woolcock Emergency first aid and safety 
institute 

Elsevier Richard Harrison A cute medical emergencies 

Calcutta R. Mohapatra First- Aid for you & me  

British Red Cross British Red Cross Practical first aid 
 

American Academy of Pediatrics  Pediatric first aid for caregivers 
and teathers 

AAOS Ronald P. Pfeiffer Sports first aid and injury 
prevention 

AAOS Alton Thygerson CPR and AED 

AAOS Alton Thygerson First AID 

AAOS Alton Thygerson First AID and CPR 

McGraw- Hill Keviny Knoop The atlas of emergency  
medicine 

Jones and Bartiett Ben A. Hirst Exam prep: medical first 
responder 

Williams & Wilkins Kaushalshah Essential emergency trauma 

Jossey-Bass Patrice L. Spath Error reduction in health care 

Jahn Wiley Jahn Wiley Acute medical emergencies 

Mosby Roppolo Emergency medicine handbook 

Prentice Hall Harward A. Werman Prehospital  emergency care 

Lippincott Richard S. Frwin Manual of intersive care 
medicine 

Mosby  Rosen`s emergency medicine 

Mosby Sheehy Manual of emergency care 

 


