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سواالت ارتقا و بورد بیهوشی و مراقبت های 

 ویژه

 4831  امیر مرادی مقدم

 4833  مهدی رضایی درسنامه جامع هوشبری

 4833  محی الدین فصیحی هرندی مجموعه سواالت بیهوشی میلر

 4831  انوش دهنادی مقدم دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه

 4831  علیرضا فدایی نائینی جراحی شوارتزچکیده 

 4831 گروه مترجمان  اصول جراحی شوارتز

order 4831  امیرحسین لباسچی جراحی 

 4838  مهدی طیبی آراسته MMSدستنامه بالینی بیهوشی 

 4831  بهرام قاضی جهانی اصول جراحی بورکیت

اورژانس های جراحی، اورولوژی و 

 عملیارتوپدی و تکنیک های 

 4831  منوچهر دوایی

 4811  حمیدرضا سیدی آرانی مراقبت پس از بیهوشی

 4831  زهرا پورمهدی بیهوشی در مامایی

 4813 محمد شمس زاده امیری ام. جی. هرئیس روشهای بیهوشی براساس قواعد جدید

 4833  سعید مالک مشکالت شایع در بیهوشی

 4831  محمدرضا نوبهار مشکالت حین بیهوشی

 4833 مجید پورشیخیان لین اف. ماکسی راهنمای کاربردی بیهوشی

 4811  جمیل آریایی فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری

روش های دستگاهی، اصول کار، تعمیر و 

نگهداری تجهیزات بیمارستانی و وسایل مورد 

 استفاده در هوشبری

 4831  ابوالفضل ارجمند

 4831  عباسعلی عباس نژاد داروهای بیهوشی وریدی

 4831  محمدباقر خسروی داروشناسی بیهوشی میلر

 4831 فرناد ایمانی رونالد میلر داروشناسی بیهوشی

 4834  رحمان عباسی وش فارماکولوژی کاربردی داروهای بیهوشی

 4833  عزیز شهرکی واحد اخالق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

 4831 ابوالفضل فرهادی گری جی. الگوزین داروهای مراقبت ویژهانفوزیون داخل وریدی 

 4831 زهره پارسا یکتا بانتون اصول درمان وریدی

 4831  گروه نویسندگان اصول روش های مراقبت های تنفسی

تنفس مکانیکی در بخش های مراقبت های 

 ویژه

 4833  مسعود صابری

 4833  علی اشراقی که نیاز دارید EKGتنها کتاب 

 4833 مهرداد رئوفی دیل دوبین خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

CPR 4833  فرید ابوالحسنی قره داغی ریوی -احیای قلبی 

 4833  داریوش جاویدی جراحی قلب و توانبخشی

 4814  لیلی یکه فالح تازه های احیای قلبی ریوی

 4833  محمدعلی یوسف نیا مروری بر بای پس قلبی ریوی

 4831  جواهر خواجوی خان بانک سواالت بیهوشی میلر

 4833  فوزیه شرفی بانک آزمون بیهوشی

 4833  رضا طاهری نکات کلیدی بیهوشی میلر

 4833  محسن صابری مقدم بیهوشی در مصدومیت و ارتوپدی

بیهوشی و بلوک های عصبی در جراحی های 

 ارتوپدی

 4831  زهرا پورمهدی

بیهوشی به روش تصمیم گیری در 

 الگوریتمیک

 4831  رقیه قارداشی
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 4833  رقیه قارداشی بیهوشی در ارتوپدی و تروما

 4831  عزت عراقی تروما و بیهوشی ارتوپدی 

 4833  مهین جعفری جاوید بیهوشی در اورژانسهای شایع جراحی

 4811  رضا امین نژاد رموز امتحانی بیهوشی

 4811  محسن سوایی مرجع کامل بیهوشی و بیماریهای همراه

تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی و اعمال 

 جراحی

 4831  عباس صدیقی نژاد

 4811  نسرین فریدی نکات برتر بیهوشی میلر

 4831  مهرداد مسعودی اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

 4831  مهرداد مسعودی  آشنایی با بیهوشی برای همه 

 4831  سید ابراهیم مناقب مقدمه ای بر بیهوشی

 4811  میترا جبل عاملی بیهوشی و مراقبت های ویژه مبتنی بر شواهد

تهویه مکانیکی: کاربردهای فیزیولوژیک و 

 بالینی 

 4838  شهرام امینی

 4833  حمیدرضا ابراهیمی فخار راه هوایی و تهویه مکانیکی

 4833  اکرم اعرابی مراقبت تنفسی و تهویه ی مکانیکی 

 4833  مریم آیتی CPRروش های جدید 

 4831  عبدالرضا محمدی CPRکتاب جامع 

اصول علمی و کاربردی احیای قلبی ریوی 

CPR 

 4838  سید مرتضی موسوی

 4811  فیروزه رضاپور CPRراهنمای جامع 

 4814  سید ابراهیم مناقب اداره راه هوایی در بیماران بیهوش

 4831  مالحت نیک روان مفرد در بالغین CPRکتاب جامع 

 4831  مجتبی نیازی راهنمای تنفس مکانیکی حمایتی 

 4833 امید مرادی مقدم رونالد میلر اصول بیهوشی میلر

 4814 داریوش ابطحی رونالد میلر اصول بیهوشی میلر

 4814 فرهاد اعتضادی رونالد میلر اصول بیهوشی میلر

 4811 مهوش آگاه رونالد میلر اصول بیهوشی میلر

 4818 افسانه برآبادی رونالد میلر خالصه اصول بیهوشی میلر

 4831  رسول آذرفرین بیهوشی و بیماریهای همراه

 4831  آرمان آژیر بیهوشی انتخاب اول

 4814  پوران سامی بیهوشی و بیماریهای همراه

 4814  مهدی طیبی آراسته بیهوشیپرستار 

 4838  منوچهر نوری مشکاتی کلیات بیهوشی و کنترل درد

 4811  ولی اله محسنی بیهوشی و بیماریهای همراه

 4811  هدایت اله الیاسی بیهوشی و بیماریهای همراه

 4831  حمید زاهدی ایجاد آرامش با حفظ هشیاری 

 4831  محمدرضا بهرامپور کتاب جامع در زمینه بی حسی نخاعی

 4831  مریم هادوی بیهوشی در کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 



Date Author Title 
2015 Ronald Miller Anesthesia 

2013 Barash Clinical anesthesia 

2007 Robert K. Stoelting Anesthesia and co-existing disease 

2008 Catherine Marcuec Avoiding common anesthesia errors   

2008  Physics, pharmacology for anesthetists 

2000  Anesthesia and intensive care 

2009 Richard Jaffe Anesthesiologist`s manual of surgical procedures 

2007 Paul Marino The ICU book 

 


