فهرست کتاب های موجود در دانشکده آموزش پسشکی
نویسندگان

نام کتاب

شماره

طاّرُ ػلَهی

ادارُ کتاتخاًِ

1

ػثاض تازرگاى

ارزؼیاتی آهَزؼی

2

احوذ صثَری کاؼاًی -هحوَد هحوذی ٍ …

اظتاًذارد ظازی ارزؼیاتی داًؽجَ (هؼرفی دٍ ًظریِ کالظیک ٍ ًَیي)

3

حعي پاؼا -ؼریفی

اصَل رٍاى ظٌجی ٍ رٍاى آزهایی

4

خذیجِ ػلی آتادی

اصَل طراحی آهَزؼی

5

ظیذهحوذتقی آیت اللْی

اصَل ٍ رٍؼْای آهار زیعتی

6

هحوذرضا آٌّچیاى

اقذام پصٍّؽی

7

هْذی ٍطي پَر -حثیة الِ اظواػیلی

الفثای تحقیقی در ػلَم پسؼکی

8

هحوذرضا تْرًگی

الگَّای تذریط 2004

9

ػلی اکثر ظیف

اًذازُ گیری ٍ ارزؼیاتی پیؽرفت تحصیلی

10

ػلی اکثر ظیف

اًذازُ گیری ،ظٌجػ ٍ ارزؼیاتی آهَزؼی

11

-

راٌّوای HEADWAY

12

هعؼَد یَظف هثاؼرت ٍ حجت زراػتی

آهار حیاطی (خالصِ درض ،پرظؽْای چْارگسیٌِ ای ٍ پاظخٌاهِ تؽریحی)

13

هعؼَد ًیکَکار -جوؽیذ صالحی صذقیاًی

آهار ٍ کارترد آى در هذیریت ()2( ٍ )1

14

حعیي ظلواًسادُ

آهَزغ پسؼکی (رٍؼْای تذریط -ظٌجػ ٍ ارزیاتی)

15

فریذٍى ػسیسی

آهَزغ ػلَم پسؼکی چالػ ّای ٍ چؽن اًذازّا

16

کیَاى فالح هؽفقی

آهَزغ گام تِ گام ایٌترًت اکعپلَرر  5هقذهاتی ٍ پیؽرفتِ

17

ػلیرضا پارظای

آهَزغ گام تِ گام هایکرٍظافت اکعل 2000

18

تْساد ًجفی -خلیل هحوَدی

آهَزغ ًعخِ ًَیعی ٍ تجَیس هٌطقی دارٍّا

19

هحوذرضا اتَالقاظوی

ّرهٌَتیک

20

ػثذالِ ؼفیغ آتادی

پَیایی گرٍُ ٍ هؽاٍرُ گرٍّی

21

-

تاریخ جاهغ ایراى(جلذ  1الی )20

22

فهرست کتاب های موجود در دانشکده آموزش پسشکی
نویسنده

کتاب

شماره

ّادی جلیلی

تحقیق کیفی

23

هحوذاهیي خرهی

جعتجَ در ٍب

24

حعي احوذًیا -رضا ػلیساددُ

چگًَِ در هجاهغ ػلوی ظخٌراًی کٌین؟

25

حعیي خذهت

چگًَِ هقالِ تٌَیعین

26

تاتک پرتَ

حفاظت ٍ ًگْذاری هَاد کتاتخاًِ ای

27

تاتک احوذی

حقیقت ٍ زیثایی

28

پَری ظلطاًی

خذهات فٌی

29

-

دائرُ الوؼارف تسرگ اظالهی(جلذ  1الی )21

30

لیذا اهیری

راٌّوای تذریط در داًؽگاُ ّا

31

کاهراى تْوٌی

راٌّوای کاهل ًاهِ ًگاری اًگلیعی (هکاتثات تازرگاًی ،اداری ٍ ؼخصی)

32

ػلی اکثر ظیف

رٍاًؽٌاظی پرٍرؼی ًَیي(رٍاًؽٌاظی یادگیری ٍ آهَزغ)

33

اتَالفتح الهؼی

رٍغ تحقیق کارتردی

34

حعي ؼؼثاًی

رٍغ تذریط پیؽرفتِ (آهَزغ هْارتْا ٍ راّثردّای تفکر)

35

ػلی اکثر ظیف

رٍغ تْیِ پصٍّؽٌاهِ

36

اهاى الِ صفَی

رٍؼْا ،فٌَى ٍ الگَّای تذریط

37

ػلی اکثر ظیف

رٍؼْای اًذازُ گیری ٍ ارزؼیاتی آهَزغ

38

هیترا احوذ ظلطاًیً -صرالِ رّثر

رٍؼْای تذریط در ػلَم پسؼکی

39

ػل اکثر ظیف

رٍؼْای هطالؼِ

40

فریذٍى ػسیسی

رٍؼْای یادگیری ٍ تحقیق در ػلَم پسؼکی

41

حعیي کریوی هًَقی -طاّرُ تیٌقی

ظثک یاددّی ٍ یادگیری ٍ کارترد آى در آهَزغ ػالی

42

ػلی اکثر ظیف

ظٌجػ فرآیٌذ ٍ فرآٍردُ یادگیری رٍؼْا قذین ٍ جذیذ

43

هحوذ ظتاری

ظیر تحَل ػکاظی

44

یَظف رضاپَر

طراحی ترًاهِ درظی

45

فهرست کتاب های موجود در دانشکده آموزش پسشکی
نویسنده

کتاب

شماره

راتؼِ حاجثی

فرٌّگ اختصارات ػلَم کتاتذاری ٍ اطالع رظاًی

46

فرّاد قلی زادُ ًَری

فرٌّگ تؽریحی اصطالحات کاهپیَتری هیکرٍظافت

47

ػثاض ٍ هٌَچْر آریاًپَر کاؼاًی

فرٌّگ حثیثی اًگلیعی تِ فارظی

48

ػثاض ٍ هٌَچْر آریاًپَر کاؼاًی

فرٌّگ داًؽگاّی اًگلیعی -فارظی

49

حعي ػوذ

فرٌّگ فارظی ػویذ

50

ػثاض ٍ هٌَچْر آریاًپَر کاؼاًی

فرٌّگ فؽردُ اًگلیعی تِ فارظی

51

ػثاض ٍ هٌَچْر آریاًپَر کاؼاًی

فرٌّگ فؽردُ فارظی تِ اًگلیعی

51-2

اهیر ػلیخاًسادُ

فرٌّگ کاهپیَتر اًگلیعی -فارظی

52

ػثاض آریاًپَر کاؼاًی

فرٌّگ کاهل اًگلیعی تِ فارظی

53

ظیذحعیي اتطحی ...

فرٌّگ لغات ٍ اصطالحات هذیریت فارظی -اًگلیعی

54

پرٍیس هرزتاى ٍ حثیة هؼرٍف

فرٌّگ هصَر ٌّرّای تجعوی

55

ظلیواى حیین

فرٌّگ هؼاصر اًگلیعی -فارظی کَچک (حیین)

56

ظلیواى حیین

فرٌّگ هؼاصر فارظی  -اًگلیعی کَچک (حیین)

57

ّادی ؼفائیِ

في ٍ ٌّر ػکاظی

58

ظؼیذ هذرظی قسٍیٌی

کارترد ػلوی دظتَر زتاى اًگلیعی

59

فرّاد قلی زادُ ًَری

کتاب آهَزؼی Access 2000

60

اتراّین افؽار

هثاًی پصٍّػ کیفی

61

ػلی ظیٌائی

هجوَػِ ظازی در کتاتخاًِ ّا

62

هعؼَد ًاصری پَر

هجوَػِ قَاًیي ٍ هقررات دتیرخاًِ ؼَرای آهَزغ پسؼکی ٍ تخصصی

63

هحوذ تیات -فرّاد گرجی...

هجوَػِ کتاب ّا آهَزؼی طرح اصالحات آهَزغ پسؼکی (درظٌاهِ دظتگاُ پَظت)

64

کارؼٌاظاى دفتر ّوکاریْای ػلوی تیي الوللی ٍزرات آهَزغ ٍ پرٍرغ

هجوَػِ گفتارّای ترًاهِ درظی

65

ػلی پارظائیاى ٍ ظیذهحوذ اػراتی

هذیریت اظتراتصیک

66

فهرست کتاب های موجود در دانشکده آموزش پسشکی
نویسنده

کتاب

شماره

اتَالفتح الهؼی

هذیریت جاهغ کیفیت ترای آهَزغ

67

ػلی اکثر ظیف

هقذهِ ای تر ًظریِ ّای یادگیری

68

ظیذکاهراى ظلطاًی ػرتؽاّی-حویذالِ تْادر

هْارت ّای ارتثاطی پسؼک -تیوار

69

حثیة فرٍزًذُ دّکردی

هٌْذض کاهپیَتر خَد تاؼیذ

70

هرجاى ًیری

ٍاشُ ًاهِ اصالحات آهَزغ پسؼکی

71

ؼْرزاد ادّوی...

ٍاشُ ًاهِ آهَزغ پسؼکی

72

-

ٍظایل دیذاری -ؼٌیذاری -ترًاهِ درظی

73

هؼصَهِ صاتریاى -صذیقِ ظالوی

چگًَِ طرح درض تٌَیعین

74

