
 تازه های کتب منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 دندانپزشکی درمحیط پزشکی های اورژانس مدیریتعنوان کتاب: 

 دکتر الهام افشاری -دکتر مجتبی فاضلنویسنده/ نویسندگان: 

 چاپ: اولناشر: دانشگاه علوم پزشکی گلستان               نوبت       8931نوع اثر:  گردآوری      سال چاپ: 

 

 تصاصاخ پزشکی اورژانس شرایط به کوتاه فصولی دندانپزشکی مختلف مرجع کتب در معموالدرباره کتاب: 

 رد دندانپزشکان به شده داده آموزش های مهارت محدوده که داشت توجه نکته این به باید اما. است شده داد

 شرایط انبی به بالینی کامال بارویکردی دارد نظر در حاضر کتاب. است متفاوت یکدیگر با مختلف های کشور

 این از هریک با صحیح برخورد نحوه و نیاز مورد های دارو و تجهیزات دندانپزشکی، محیط در رایج اورژانس

  محدوده بیان با همچنین. بپردازد شرایط

 ندانپزشکاند عملکرد مناسبترین و تصمیم بهترین اخذ به منجر دندانپزشکان، قانونی و ای حرفه های مسئولیت

 توسط ممکن اقدامات سطوح و عملکردی محدوده از سخن هرجا حاضر کتاب در. گردد بیمار سالمت حفظ در

 راحیج رشته متخصصین جز به)متخصص و عمومی دندانپزشکان کلیه منظور آید می میان به دندانپزشک

 .باشد می( هستند بیمارستانی محیط در تر پیشرفته های آموزش تحت که دهان و صورت و فک

 



 

 عنوان کتاب: بررسی خطاهای حین درمان ریشه دندان

 نویسنده/ نویسندگان: دکتر آرش ایزدی

 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی گلستان               نوبت چاپ: اول      8931نوع اثر:  تألیف      سال چاپ: 

 

 با هک است نموده سعی همواره نیز دندانپزشکی علم از یا شاخه عنوان به اندودانتیکس رشتهدرباره کتاب: 

 تأثیرگذاری و مثبت عملکرد دندانپزشکان، کار حین های چالش کاهش در مختلف مواد و ها روش ابزار، معرفی

 زا آگاهی خأل همواره درمانی؛ مختلف مواد و ها تکنیک معرفی باالی سرعت به توجه با ولی. باشد داشته را

 . گردد می احساس ها آن از موقع به و صحیح استفاده نحوه

 بیماران، ریشه درمان معمول های روش بر مروری با که است شده آن بر سعی کتاب این در دلیل همین به

 کار حین در آمده پیش های چالش با برخورد نحوه و درمانی جدید مواد از استفاده درمان، نوین های روش

 .گیرد قرار توضیح و بررسی مورد دندانپزشکان

 

 

 

 



 عنوان کتاب: استقرار سیستم ارجاع الکترونیک در نظام سالمت

 -نروردکتر محمد رضا ه -معصومه غالمی -دکتر محمد جواد کبیر -نویسنده/ نویسندگان: دکتر عبدالرضا فاضل

     دکتر سید محمد حسینی -دکتر محمد دادجو

 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی گلستان               نوبت چاپ: اول      8931نوع اثر:  گردآوری        سال چاپ: 

 تیوقعم به توجه و ت،یاهم به توجه با گلستان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم درباره کتاب: دانشگاه

 امتم کشورها، ریسا موفق ازتجارب یریگ بهره و مردم سالمت حقوق انتیص بر دیتاک ضمن کشور، حساس

 افزار نرم) "ناب" سامانه یطراح با نخست درگام. بکارگرفت ارجاع نظام یساز ادهیپ یبرا را شیخو توان

 نجاما با و نمود سریم مراقبت نظام یبرمبنا را پوشش تحت تیجمع یها داده ثبت امکان( یبهداشت اطالعات

 میرست را یجنس و یسن یها گروه اساس بر پوشش تحت تیجمع یبرا سالمت یها ازین یمایس ه،یپا تیزیو

 صورت مناطق ریسا یبرا سپس و نفر هزار 18 ریز یشهرها و ییروستا مناطق یبرا ابتدا در اقدام نیا. نمود

 شگاهدان نیا نمود، فراهم ارجاع نظام یساز ادهیپ یبرا را یمناسب اریبس بستر افزار نرم نیا واقع در رفت،یپذ

 یها تیظرف از یریگ بهره و مردم مشارکت جلب قیطر از تا است گرفته بکار یجد بطور را شیخو اهتمام

 الت،مشک دنیرسان حداقل به با و ممکن وهیش نیبهتر با را ارزشمند یاستراتژ نیا ،یبخش نیب و یاجتماع

 . دینما ییاجرا

 

 



 


