
لیست منابع آزمون فلوشیپ سال ٩٧ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

1

١-گروه زنان و زایمان
جراحی درون بین زنان  

کتاب نواک ، آخرین چاپ  // فصول  : ١٥-٢١-٢٢-٢٤-٢٩-٣٠
 کتاب اسپیروف ، آخرین چاپ//فصول :  ٣-٤-٩-١٢-١٥-٢١-٢٧-٢٩-٣٣

کتاب تلیندز ، آخرین چاپ
۳۲  C -۳۴-۳۱-۲۵-۲۲-۲۱-۲۹  C -۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۳-۱۱-۱۰-۹-۸-۷ : فصول

شماره تلفن تماس:  ٦٦٥٠٩٢٨٣

٢-گروه چشم 
گلوکوم- قرنیه -  ویتره و رتین- جراحی پالستیک و ترمیمی چشم – چشم اطفال

American Academy 2015-2016- جلد ١-١٤
شماره تلفن تماس:  ٦٦٥٠٩١٦٢

٣-گروه گوش و حلق و بینی:
اتولوژی و نورواتولوژِی-الرنگولوژی- رینولوژی

کتاب کامینگز 
شماره تلفن تماس:  

٤- گروه جراحی عمومی

جراحی درون بین :

1- Schwartz’s Principles  of Surgery 10th Edition
2- The SAGES Manual ( Vol 1 , 2 )/ Third Edition 

شماره تلفن تماس:  ٦٤٣٥٢١٢٧
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٥- گروه بیهوشی

منابع آزمون كتاب ميلر ٥٠ % و كتاب جامع درد ٥٠ %
فلوشیپ  درد

كتاب ميلر ٢٠١٥ فصلهاي:  ٣ و٤- ١٦ الي ٤٢- ٤٥ الي ٥٤ – ٥٩ الي 
٦٦- ٦٣ الي ٦٩- ٧٢و ٧٣ و ٨٠و ٩٤و ٩٥و ٩٨و ١٠٣

كتاب كواگزیست٢٠١٢: ١ الي ١٣- ٩- ١٦ الي ٢٠- ٢٢ و ٢٧و ٢٨

منابع آزمون
فلوشیپ  بیهوشي قلب

شماره تلفن تماس فلوشیپ  درد: ٦٦٥٠٩٠٥٩//
شماره تلفن تماس فلوشیپ  بیهوشی قلب:  ٢٣٩٢٢٤١٧

٦-گروه ارتوپدی
رشته هاي فلوشيپ جراحي ( دست، زانو ، تومور های 

موسکلواسکلتال و هيپ ولگن بجز ستون فقرات )

عنوان  رديف
ارتوپدي بالغين و تكنيك هاي جراحي  -

و ستون فقرات : 
Campbelle’s operative orthopedics/S.Terry Canale/Mosby/2017

۱

ارتوپدي اطفال : -
- Tachjian’s Pediatric orthopaedics/J.A. Herring/ Sunders/2014

۲

شكستگي هاي اطفال و بالغين  -
- Rockwood & Green Fractures in adults/R. Bucholz./2015
- Rockwood & Green Fractures in Children/J. Beaty, 

J.Kasser/Lippincott/ 15th edition / 2015

۳

آكادمي آمريكا ۲۰۰۸  -
- Ortho's & Prosthosis/ AAOS
- Gray's Anatomy/  آخرين چاپ

۴

( مباحث مربوط به اندامها و ستون فقرات )  - ۵
- Journal of Bone & Joint Surgery/ American/  2015 – 2016

Current concept review article  فقط مباحث -
مجالت 

- Instructural course/British/2015– 2016 مجالت

شماره تلفن تماس:  ۳۳۵۴۲۰۲۲

٧- رشته فوق تخصصی جراحی قلب وعروق
جراحی بیماری های مادرزادی قلب

Congenital آخرین چاپ قسمت  Kirklin قسمت بیماریهای مادر زادی قلب کتاب
شماره تلفن تماس:٢٢٦٦٣٢٩٧-٢٣٩٢٢٢٤٩
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٨- گروه کودکان
 رشته  picu مراقبت هاي ویژه كودكان

كتاب نلسون ۲۰۱۶
فصول: (٤٦ تا٥٩)  (٦٥ تا ٧٦)  (٨٤)  (٩٢)  (١٤٤)  (١٤٦)  (١٤٨)  (١٤٩)  (١٥٢)  (١٧٨) (١٧٩)   

 (٣٦٤)  (٣٥١)  (٢٣٣)  (١٨٢.٢)
  ( ٤٠٨) (٤٠٧)  (٤٠٠)  (٣٩٧)  (٣٩٦)  (٣٩١.١)   (٣٨٧)   (٣٨٥)   (٣٧٤)  (٣٧٣)  (٣٧١)  (٣٧٠) 

 (٤١٤)   (٤١٢)  (٤١١)  (٤١٠)
 (٤١٦)  (٤١٨)  (٤٢٣.٢)  (٤٢٥) (٤٢٦تا٤٢٩)  (٤٣٣)  (٤٣٥)   (٤٣٧)  (٤٣٩.٥)  (٤٤٢)  (٤٤٥)   

(٤٧٠تا٤٧٤)  (٤٨٣)  (٥٣٥.٣) 
(٧٢٥)  (٧٢٤)  (٧٢٠)  (٦١٦)  (٦١٢.١)  (٢-٦٠٣.٢) (٥٩٣.٨)  (٥٨٩.٢)  (٥٧٥.٣)

شماره تلفن تماس: ٢٣٠٤٦٤٣٣

٩- گروه جراحی کلیه  و مجاری ادراری تناسلی
ـ رشته اندویورولوژی 

- EAU guideline  On Urolithiasis 
کمپل فصول ۱-٢-۷-٨-٣۵-۱٠-٣۶-۴٠-۵۱-۴٩-۵٢-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵٣-۶۶-۶۵-۵٨-٩٣-٩۴-
٩۵-۱٠۴-۱٠۵-۱٠۷ الی ۱۱۴-۱٣۷-۱٣۵-۱٢٩-۱۴٨

ـ رشته پیوند کلیه  
- Campbell-walsh Urology  11th edition 2016 
از ۱۰۰ سوال
۴۰ سوال پیوند
۱۵ سوال یوروآنکولوژی
۲۰ اندویورولوژی
۲۵ سوال جنرال یورولوژی

ـ رشته یوروآنکولوژی
- Campbell-walsh Urology 2016
 - EAU guideline 2017 (بخش مربوط به کانسرها ) 

شماره تلفن تماس:  ۸۸۶۴۴۴۰۷
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١٠- رشته فلوشیپی جراحی ستون فقرات
دوره فلوشیپی جراحی ستون فقرات  شامل دو منبع سوال از گروههای جراحی مغز و 

اعصاب و ارتوپدی می باشد. دفترچه سواالت آزمون ٩٧ از هردو منبع بصورت مشترک 
ارائه خواهدشد(٥٠ سوال از هر گروه)

عنوان رديف
Campbell's operative orthopedics/s.Terry canale/Mosby/2013
Chapter:37-38-39-40-41-42-43-44

۱

Rock wood and Green's Fractures in Adult/2015 / Chapter: 43-44-45 ۲
Rock wood and Green's Fractures in children/2015/Chapter:23-24 ۳
Tachdjian's pediactric orthopedics /J.A.Herring/sunders/2014
Chapter:5-7-11-12-13-14-32-36

۴

AAOS/Atlas of orthopedics and assistive devices /2008/
Chapter:6-7-8-9-10-11-39

۵

-Journal of Bone & Joint surgery/American/2012-2016 ۶
Spine/2012-2016 (Journal) ۷

Yoman,s Neurogical Surgery

چاپ ششم فصل هاي -۳۲۱ -۲۶۴ //۱۵۳-۱۷۲//۲۲۸- ۲۱۴
۸

Gray آناتومي
مجله   Spine سالهاي ۲۰۱۷-۲۰۱۶-۲۰۱۵

شماره تلفن تماس ارتوپدی:  ٣٣٥٤٢٠٢٢
شماره تلفن تماس جراحی مغز و اعصاب:  ٦٦٥٠٣٨٩٠

١١- گروه قلب و عروق
اینترونشنال کاردیولوژی ـ اکوکاردیوگرافی ـ الکتروفیزیولوژی ـ نارسایی قلب ـ 

بیماریهای مادرزادی قلب بالغین 
آخرین چاپ کتاب برانوالد ٢٠١٥

شماره تلفن تماس- ٢٣٩٢٢٨٦٨- ٢٣٩٢٢٥٨٠
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١٢ـ گروه روانپزشکی
 رشته روان درمانی:  

Gabbard, G. O., Litowitz, B. E., & Williams, P. (Eds.). (2012).Textbook of psychoanalysis. 
American Psychiatric Pub., pages 1-384.
Sadock, B.J., Sadock. V.A., Riuz, P. (2017). Kaplan & Sadock's comprehensive textbook 
of psychiatry. Philadelphia :Lippincott Williams & Wilkins, Chapters 6 and 33
Dobson, D. & Dobson, K. (2009) Evidence-based Practice of Cognitive Behavioral 
Psychotherapy, The Guilford Press.

رشته سایکوسوماتیک:
Sadock Benjamin J., Virginia A. Sadock, and Ruiz P. (2017)Kaplan & Sadock`s 
:comprehensive textbook of psychiatry, tenth edition, 2017

فصول ۲ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۸ - ۱۹ – ۲۲- ۲۳-  ۲۷- ۳۳- ۳۴
 Massachusetts General Hospital comprehensive clinical psychiatry  2016 second edition
کلیه فصول

کتاب کامپرهنسیوکاپالن (۸۰ درصد) و کتاب MGH (۲۰ درصد)

شماره تلفن تماس ٦٦٥٠٦٨٦٢
١٣-رشته فلوشیپی نوروسکوالر

رشته فلوشیپی نوروسکوالرشامل سه منبع سوال از گروههای جراحی مغز و اعصاب ، رادیولوژی و 
بیماریهای مغز واعصاب  می باشد. دفترچه سواالت آزمون ٩٧ از هرسه منبع بصورت مشترک ارائه 

خواهدشد(٣٣سوال از هر گروه)
Youman's neurological surgery 2016      مباحث مربوط به اناتومی و بیماریهاي )
نوروواسکوالر)

۱

Journal of neurosurgery 2009-2018 ۲
Journal neurosurgery 2009-2018 ۳

CT and MRI Joh.R.Hagga 2017 ۴

Image guided interventions ۵
AJR (2010-1018) Neurointervention articles ۶
Bradly's neurology in clinical practice 7th edition section D, chapter 65-70 ۷
Adams and victor principles of neurology 10th edition cerebrovascular 
disease

۸

Journal; Stroke 2013-2018 ۹
شماره تلفن تماس ٨٢١٤١٣٢١
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١٤-رشته فوق تخصص جراحی ترمیمی ، پالستیک و سوختگی
فلوشیپ دست و میکروسکوپی :

1- Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 
13th Edition
By Frederick M Azar, MD, S. Terry Canale, MD and James H. Beaty, MD
Copyright 2017

2- Rockwood and Green's Fractures in Adults (2 Volume Set) 
Eighth, In two volumes Edition
by Charles Court-Brown MD (Editor), James D. Heckman MD (Editor), Michael McKee 
MD FRCS (C) (Editor), Margaret M. McQueen MD (Editor), William Ricci MD (Editor), 
Paul Tornetta III MD (Editor) 
copyright 2015

3- Schwartz's Principles of Surgery, 10th Edition
F. Brunicardi, Dana Andersen, Timothy Billiar, David Dunn, John Hunter, Jeffrey 
Matthews, Raphael E. Pollock
copyright 2015

 فلوشیپ سوختگی :
1- Schwartz’s Principle of surgery,10th edn

F. Brunicardi, Dana Andersen, Timothy Billiar, David Dunn, John Hunter, Jeffrey 
Matthews, Raphael E. Pollock
copyright 2015

Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20e 
20th Edition
by Courtney M. Townsend Jr. JR. MD (Author), R. Daniel Beauchamp MD (Author), B. 
Mark Evers MD (Author), Kenneth L. Mattox MD (Author) copyright2017

تلفن تماس  ۸۸۷۱۵۳۳۲

١٥- رشته فوق تخصصی قلب کودکان
اینترونشنال قلب کودکان: 

  Moss and Adams ۲۰۱۶ آخرین کتاب چاپ
  Pediatric cardiology, cardiology in the young مجالت

شماره تلفن تماس:  ٢٣٩٢٢٥٤٢


