بیماریهای کودکان
Behrman Richard E, et al. Nelson Essential of Pediatrics/7 th edition/ W.B.Saunders/2015
● مبحث تغذیه تکمیلی از کتاب تکمیلی انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
● مبحث واکسینانسیون بر اساس دفترچه واکسیناسیون کشوری

ارتوپدی
● درسنامه ارتوپدی و شکستگیها /تالیف دکتر بهادر اعلمی هرندی و همکاران  /ویرایش چهارم  /سال 2931

اورولوژی
● اورولوژی عمومی /مؤلفین :دکتر ناصر سیم فروش و دکتر اکبر نور علیزاده /انتشارات تیمورزاده – نشر طبیب /چاپ اول /سال 2983
فصول 16 ،19 ،11 ،12 ،11 ،23 ،28 ،27 ،26 ،25 ،21 ،29 ،21 ،22 ،21 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 :و  17مطالعه شود.

چشم پزشکی
● چشم پزشکی عمومی /مؤلفین :دکتر محمد علی جوادی و دکتر سپهر فیضی /نشر فرهنگ فردا  /چاپ اول /سال 2932
بجز فصول – 21 :عوارض چشمی گاز خردل و  -29اصول ژنتیک

گوش و حلق و بینی
Ear, Nose and Throat Disease with head & Neck Surgery / Behrbohn, Kaschke, Nawaka, Swift / 3 rd / Thieme / 2010

روانپزشکی
(بجز فصل 1- Pocket handbook of Psychiatry/ Kaplan & Sadock’s / 5 th edition/ Lippincott Williams & Wilkins/ 2010 )91
 -1درسنامه روانپزشکی و علوم رفتاری – تألیف جمعی از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی ایران – ویراستار دکتر میرفرهاد قلعه بندی – انتشارات ارجمند – سال 2932

فصول :فصل  :2تاریخچه روانپزشکی ایران و جهان – فصل  :5روانپزشکی جامعه نگر – فصل  :6همه گیرشناسی اختالل روانپزشکی در ایران – فصل  :91اصول
اخالقی و حرفهای در روانپزشکی – فصل  :95روانپزشکی قانونی
بیماریهای مغز و اعصاب
Aminoff Michael J, et al. Clinical Neurology / 8th edition / McgrawHill / 2012

پاتولوژی
Robbins Basic Pathology/8 th edition/ W.B. Saunders/ 2013
فصول 11 ،23 ،28 ،27 ،26 ،25 ،21 ،29 ،22 ،21 :و  19بطور کامل و فصل  21از صفحه  971تا  985و فصل  11از صفحه  811تا انتهای فصل مطالعه شود.

رادیولوژی
Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging/ 8 th edition/ Black Well / 2013

