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تا٘ه جأع عٛاالت اطفاَ   KEY BOOK 32 

ٔع عٛاالت جزاحیتا٘ه جا     KEY BOOK 33 
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 55 ٔزالثت پیؼ تیٕارعتا٘ی تزٚٔا دٚجّذی وٛٞغتا٘ی جأعٝ ٍ٘ز
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2016عیغیُ + اریغٖٛ  ٌایذالیٗ وّیٝ ٞ فزًٞٙ فزدا  112 

 Berry & kohn,s operating room technique2017 113 

 Speroff clinical gynecology endo and infe  114 ا٘ذیؾٝ رفیع
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 145 رإٞٙای ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری ٚآ٘اِیشپغٕا٘ذ ٚ وٕپٛعت ٔحٕذعّی سسِٚی

َ تٟذاؽت ٔٛاد غذاییاصٛ ٘ٛردٜ روٙی  146 

 147 وٙتزَ ویفی ٚ آسٔایؾٟای ؽیٕیایی ٔٛادغذایی ٚیذاپزٚا٘ٝ

 148 وّیات حؾزٜ ؽٙاعی پشؽىی رؽتی صائثی
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