
 طبی ةخانکتاب
جلههکهکتههایه  ههب هه3000یههبهبهه هت   هه هکتابخانهه 

ههاهههر کهکتهایهبه ه ه  هدیجتالبهبهاهت   ه هد هةخانکتای
صههه کفهی  یهههوهتهرسههه ی هک ههه بهدکه به. فه.دیه.پهههب

صه کفهین یهو ه هبهHinari  ل للهبهه اهاکیهبه وهةخانهکتای

نها هبه  یهالال.ه .هههاهته ههایهک کهدهدیتان اه خان کتای
 هالهاب هبه هپه مهر ل هانب هدکهدتها ن ه هبه ه1396دکه اله

کتههایهخ یههک کیهد دیههک هتهبهه  یههپوونځی  خانههةه یههوهکتای

ههههایهاههه کدهن ههها هههههاهکتایهایهدیتاکن ا خانههه کتای

هپوونځی  هةخانههخ یههک کیهد دیههک.ه ههال مهالال.ههةهکتای

ه ن شههافهد د ه ههک هتهاجاههرهبههاهک هه  هته  دههت ه هه دکااک 
دذ کیهد دیهههک هتهخانهههةهدیج تهههالههدهههت د دیهههک.هکتای

کهه ههپوونځی  خانههةهدیج تههاله یههوهبهه  یه  ههتاد مهنههکتی هد دیههک.هکتایهHinari ههای ههاههاکیهبیهایها.  ههبهتب نااهه 

 ههک هدکهکاپهههایهدکیهتهپشههت یهاههکیاهبهه ه هه  لهکتایتهاهه  دهدک ههبها لتبهPDFصهه کفه هههاههههر کهکتههایهبد 

کهر ه ابهپ هاته مهتصه هتهیاهاد هکتُبه هنه ه1396دکه خ ه ه هالههه.ن ایهک  غاندهتامهک ه تته  هابهایهدتلتهبهپ هات م

ه1398خانه هدکه هالهبه هباه  هبه د کیه هت د ه هک.ها هر مها  ج.ه هبه هکتایه1397د دیهک هدکه ه تسه هالهب د کیبا  
هخان ه  ر یشهد د ه ک.   هص. دیهد  ت هتهب هه  وه  به تقافهکاکیهاکی هکتای

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ویهطب معالج ةخانکتاب هایکتابهای بخشست عناوین و یل 

 شامره نام بخش  شامره نام بخش

 1 داخله 25 دیی  ځایکتاب

http://www.who.int/hinari/en/


 

 2 معاییات بالیی  26 سایکنلنژی

 3 فارماکنلنژی 27 صحت روان )روان پزشک (

 4 پتالنژی 28 نینرولنژی

 5 ینرولنژی 29 طب عدل 

 6 جلدی 30 ویرگنلنژی

 7 اطفال 31 ځامتنلنژی

 8 نسای  و  والدی 32 گنش و گلن

ECG 33 9 ترمییالنژی 

CPR 34 10 ارتنپیدی 

 11 تروماتنلنژی 35 کیمیا

 12 بینلنژی 36 انرتوپنلنژی

 13 مایکروبینلنژی 37 ایمینلنژی

 14 پرازیتنلنژی 38 اناتنم 

 15 احصائیه 39 جراح  پالستیک

حیات  ةاحصائی 40 دندان  16 

 17 ځستالنژی 41 تنبرکلنز

 18 بینشیم  42 سینگراف 

 19 فزینلنژی 43 رادینلنژی

 20 زیکیف 44 انستزی

 21 بینفزیک 45 جراح  عمنم 

 22 متفرقه 46 قطع اعضا

 23 جیتیک 47 ځادایره املعارف

 24 چشم 48 امربینلنژی


