کتابخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین

ردیف

(ع)

فهرست نشریات فارسی

ناشر

عنوان

شهریور ماه 9316

نوبت انتشار

موجودي

1

پژوهنده

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

دوماهنامه

 1۸۳۱سال پانزدهم  /شماره, ۴۳-۴۷:
 1۸۱۱سال شانزدهم  /شماره) ۳۸ ، ۳۷-۴۱:ویژه نامه زمستان),
 1۸۱1سالهفدهم  /شماره, ۱۱-۳۸:
 1۸۱۱سال هجدهم /شماره, ۱۹-۱1:
 1۸۱۸سال نوزدهم /شماره1۱۱، 1۱۱-۱۴:

۱

پیام دیابت

انجمن دیابت ایران

فصلنامه

 1۸۳۱سال سیزدهم /شماره, ۸۱:
 1۸۱۱سال چهاردهم /شماره, ۸۷-۸۱:
 1۸۱1سال پانزدهم /شماره, ۸۹-۸۸:
 1۸۱۱سال شانزدهم /شماره, ۹۱-۹1، ۹۱-۸۱:
 1۸۱۸سال هفدهم /شماره۹۸:

۸

پیام سالمتی

ماهنامه

 1۸۱۸سال ششم /شماره, ۹۷، ۹۸، ۹۱، ۹1، ۹۱:
 1۸۱۷سال هفتم /شماره۹۹، ۹۸:

۷

جامعهپزشکی تهران

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

فصلنامه

 1۸۳۱سال هشتم /شماره, ۱1-۳۳:
 1۸۱۱سال نهم /شماره 1۸۱1 , ۱۸-۱۱:سال دهم  /شماره۱۴:

۸

حیات

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی تهران

فصلنامه

 1۸۱۱دوره هفدهم /شماره, ۸، 1:
 1۸۱1دوره هجدهم /شماره۷-۱:

۹

دارو و درمان

شرکت دارو پخش (سهامی عام)

ماهنامه

 1۸۳۱شماره, ۳۳، ۳۷:
 1۸۱۱شماره, ۱۸، ۱1:
 1۸۱1شماره 1۸۱۱ , ۱۳-۱۴:شماره1۱۱:
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کتابخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین

عنوان

ردیف

دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی

(ع)

فهرست نشریات فارسی

ناشر

شهریور ماه 9316

نوبت انتشار

موجودي

دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه

دوماهنامه

 1۸۱۱سال نهم /شماره 1۸۱1 , ۸۸، ۸۸:سال دهم /شماره-۸۳:
۸۱

۳

طب جنوب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی بوشهر

فصلنامه

 1۸۳۳سال دوازدهم /شماره, ۸:
 1۸۳۱سال سیزدهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال چهاردهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال پانزدهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال شانزدهم  /شماره1 :

۱

فصل نامه پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

فصلنامه

 1۸۱۱سال دوازدهم /شماره, ۷۸، ۷۱:
 1۸۱1سال سیزدهم /شماره, ۷۳، ۷۹:
 1۸۱۱سال چهاردهم /شماره, ۸۱:
 1۸۱۸سال پانزدهم /شماره۸۷:

1۱

فصلنامه خون

مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

فصلنامه

 1۸۳۱سال هفتم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال هشتم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال نهم /شماره۱-1:

فصلنامه علمی  -پژوهشی دانشگاه علوم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی سبزوار

فصلنامه

 1۸۳۱سال هفدهم /شماره, ۷-۸، 1:
 1۸۱۱سال هجدهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال نوزدهم /شماره۱-1:

۴

11

ارومیه

پزشکی سبزوار
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کتابخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین
عنوان

ردیف

(ع)

فهرست نشریات فارسی
ناشر

شهریور ماه 9316
نوبت انتشار

موجودي

 1۸۳۱سال دوم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال سوم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال چهارم /شماره, ۷-۱:
 1۸۱۱سال پنجم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۸سال ششم /شماره۱ :

1۱

فصلنامه علمی امداد و نجات

موسسهآموزش عالی علمی  -کاربردی هالل
ایران

فصلنامه

1۸

کنترل دخانیات

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ مرکز
آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و
بیماریهای ریوی مسیح دانشوری

ماهنامه

 1۸۱۱سال دوم /شماره, ۱۷:
 1۸۱۱سال سوم /شماره, ۸۱-۱۸:
 1۸۱1سال سوم/شماره۸۸-۸۷:

1۷

کومش

دانشگاهعلوم پزشکی سمنان

فصلنامه

 1۸۳۱سال دوازدهم /شماره, ۱-1:
 1۸۱۱سال دوازدهم /شماره1۸۱۱ , ۷-۸:
سال سیزدهم /شماره, ۱-1:
 1۸۱1سال سیزدهم /شماره۷-۸:

1۸

گزیده ای از تازه های پزشکی

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی
ایران

دوماهنامه

 1۸۳۱سال پانزدهم /شماره, ۱۱، ۳۳:
 1۸۳۱سال شانزدهم /شماره, ۱۸-۱1:
 1۸۱۱سال شانزدهم /شماره, ۱۹-۱۸:
 1۸۱۱سال هفدهم /شماره, ۱۱-۱۴:
 1۸۱1سال هفدهم /شماره, 1۱۱-1۱۱:
 1۸۱1سال هجدهم /شماره, 1۱۸، 1۱۸:
 1۸۱۱سال هجدهم /شماره, 1۱۳، 1۱۹:
 1۸۱۸سال نوزدهم /شماره۹ :
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کتابخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین

ردیف

(ع)

عنوان

فهرست نشریات فارسی

ناشر

شهریور ماه 9316

نوبت انتشار

موجودي

1۹

گزیده ای از تازه های پزشکی

فرهنگستان علومپزشکی جمهوری اسالمی
ایران

دوماهنامه

 1۸۳۱سال دوازدهم  /شماره, ۴۱، ۴۱-۹۱ :
 1۸۱۱سال سیزدهم /شماره, ۴۴-۴۸:
 1۸۱1سال چهاردهم  /شماره, ۳۱:
 1۸۱۱سال پانزدهم /شماره۱۱، ۳۳:

1۴

گوارش

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

فصلنامه

 1۸۳۱سال پانزدهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال شانزدهم /شماره, ۷-1:
1۸۱1سال هفدهم /شماره۱-1:

1۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

دوماهنامه

 1۸۳۱سال هفدهم /شماره, ۸:
 1۸۱۱سال هجدهم /شماره, ۷:
 1۸۱1سال نوزدهم /شماره۸-۱:

1۱

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی مازندران

ماهنامه

 1۸۳۱سال بیستم /شماره, ۳۱-۴۳:
 1۸۱۱سال بیست ویکم /شماره, ۳۹-۳۸:
 1۸۱1بیست ودوم /شماره۳۱:

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری
اسالمی ایران

فصلنامه

 1۸۳۱سال هشتم /شماره, ۱:
 1۸۱۱سال نهم /شماره, ۱:
 1۸۱1سال دهم /شماره, ۷، ۱-1:
 1۸۱۱سال یازدهم /شماره۸ ، ۱:

۱۱

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ارتش جمهوری اسالمی ایران
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کتابخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین
ردیف

(ع)

عنوان

فهرست نشریات فارسی
ناشر

شهریور ماه 9316
نوبت انتشار

موجودي

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوماهنامه

 1۸۳۱دوازدهم /شماره, ۸۸:
 1۸۳۱سال سیزدهم /شماره, ۸۱-۸۳:
 1۸۱۱سال سیزدهم /شماره ، ۹۸:ویژه نامه, 1
 1۸۱۱سال چهاردهم /ویژه نامه ) 1بهداشت عمومی)1۸۱1 ,
سال چهاردهم۹۳-۹۹/

۱۱

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی کردستان

فصلنامه

 1۸۳۱سال پانزدهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال شانزدهم /شماره, ۷-۸، 1:
 1۸۱1سال هفدهم /شماره۸-1:

۱۸

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

فصلنامه

 1۸۳۱سال دوازدهم /شماره, ۷-۱:
 1۸۱۱سال سیزدهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال چهاردهم /شماره۸-1:

۱۷

مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسالمی واحد
پزشکی تهران

فصلنامه

 1۸۳۱سال بیستم /شماره, ۷-۸، 1:
 1۸۱۱سال بیستم ویکم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال بیست و دوم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال بیست و سوم /شماره۱-1:

دانشگاهعلوم پزشکی مشهد

فصلنامه

 1۸۳۱سال پنجاه وسه /شماره, ۸-1:
 1۸۱۱سال پنجاه وچهار /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال پنجاه وپنج /شماره۸-1:

۱1

۱۸

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
بابل

مجلهدانشکدهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد
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کتابخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین

ردیف

۱۹

عنوان

مجلهعلمی سازمان نظام پزشکی جمهوری
اسالمی ایران

(ع)

فهرست نشریات فارسی

ناشر

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

۱۴

مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

۱۳

نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

۱۱

نوین پزشکی

موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ

شهریور ماه 9316

نوبت انتشار

موجودي

فصلنامه

 1۸۳۱سال بیست وهشتم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال بیست ونهم /شماره, ۷-1:
 1۸۱1سال سی ام /شماره, ۷-1:
 1۸۱۱سال سی و یکم /شماره, ۷-1:
 1۸۱۸سال سی و دوم /شماره۱-1:

ماهنامه

 1۸۳۱سال دهم /شماره, 11۹، 11۸، 111-1۱۳:
 1۸۱۱سال یازدهم /شماره, 1۸1-1۸۱، 1۱۴، 1۱۷-1۱1:
 1۸۱1سال دوازدهم /شماره1۷1-1۷۱، 1۸۴، 1۸۷، 1۸۱:
, 1۷۸،
 1۸۱۱سال سیزدهم /شماره( 1۸۱-1۷۱ :ویژه نامه
تصویربرداری اردیبهشت)

ماهنامه

 1۸۳۳شماره, 1۱۸:
 1۸۳۱شماره, 1۸۸-1۸۷، 1۸۱، 1۱۴-1۱۷:
 1۸۱۱شماره 1۷۴-1۸۳ :ویژه نامه :فروردین ،مرداد ،مهر,
 1۸۱1شماره 1۸۱-1۸۸ ، 1۸۱-1۷۳:گزارش عملکرد ۷
ساله),)1۸۱1-1۸۳۴
 1۸۱۸شماره1۹1، 1۹۱:

هفته نامه

 1۸۳۱سال دوازدهم /شماره, ۷۱۸، ۷۳۹، ۷۴۱، ۷۴۹-۷۴۱:
 1۸۱۱سال سیزدهم /شماره۸1۱-۸11، ۸۱۱-۸۱۴، ۷۱۳-۷۱۴:
 1۸۱1سال چهاردهم /شماره۸۸۳-۸۸۴، ۸۱۳، ۸۱۸-۸۱1:
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