
 به تفکیک رشته وموضوع 8931کتاب های خریداری شده درسه ماهه سوم سال 

 رشته بهداشت عمومی
 

 بهابه ریال تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

بهداشت  8

 مادروکودک

 037777 نسخه4 8931 آزاده زنوزی

جنین شناسی  2

پزشکی النگمن 

ویراست 

 2783چهاردهم

توماس 

دبلیوسادلر/بهرام 

 قاضی جهانی

8930 2 107777 

نشانه شناسی  9

 ومعاینه فیزیکی

 177777 8 8931 حسین شهدادی

جامع درسنامه  4

پرستاری 

 سالمندی

 403777 8 8930 فاطمه بهرام نژاد

مقدمات  0

تکنولوژی 

 آموزشی

 807777 2 8931 محمداحدیان

کمک های اولیه  1

وفوریت های 

 پزشکی درسوانح

 937777 8 8931 منیژه مالزینل

اصول وروشهای  0

 آمارزیستی

واین.و.دانیل/محمدتقی 

 آیت اللهی

8930 8 177777 

های بیماری  1

نوزادان 

 2781نلسون

 رابرت. ام.کلیگمن/

 علی اکبروالیتی

8930 8 217777 

بیماری های زنان  3

برک ونواک 

جلدیکم ویراست 

 2727شانزدهم 

جاناتان برک/بهرام 

 قاضی جهانی

8931 2 8907777 

بارداری وزایمان  87

ویلیامزجلداول 

ویراست بیست 

 2781وپنجم

گاری کانینگهام/بهرام 

 قاضی جهانی

8931 2 8017777 

 وزایمان بارداری 88

ویلیامزجلددوم 

 بیست ویراست

 2781وپنجم

 بهرام/کانینگهام گاری

 جهانی قاضی

8930 2 8977777 



 به تفکیک رشته وموضوع 8931کتاب های خریداری شده درسه ماهه سوم سال 

 رشته بهداشت عمومی
 

 وزایمان بارداری 82

ویلیامزجلد سوم 

 بیست ویراست

 2781وپنجم

 بهرام/کانینگهام گاری

 جهانی قاضی

8930 2 8977777 

استیفن  مبانی مدیریت 89

 پی.رابینز/محمداعرابی

8931 8 177777 

مدیریت منابع  84

 انسانی

 247777 8 8930 اسفندیارسعادت

 

 رشته بهداشت محیط

 بهابه ریال تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

کتاب بهداشت  8

محیط کارشناسی 

 ارشد جلداول

 31777 2 8937 حمیدرضاپورزمانی

آزمون های  2

کنکورارشدپزشکی 

بهداشت مهندسی 

 محیط

 8837777 2 8930 سینادوبرادران

اصول هیدرولوژی  9

کاربردی ویراست 

 هشتم

 007777 0 8930 امین علیزاده

 

 رشته بهداشت حرفه ای

 بهابه ریال تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

مجموعه  8

سواالت 

کارشناسی 

ارشدبهداشت، 

ایمنی ومحیط 

 HSEزیست

 ویراست سوم

گروه مهندسین 

 SDMمشاور

8931 2 107777 

 807777 9 8937 رئوف/محمدفامارزیابی کمی  2



 به تفکیک رشته وموضوع 8931کتاب های خریداری شده درسه ماهه سوم سال 

 رشته بهداشت عمومی
 

ایمنی چاپ 

 چهارم

سیستم های  9

مدیریت 

یکپارچه 

سالمت، ایمنی 

ومحیط زیست 

 چاپ دوم

 907777 9 8934 مهدی جهانگیری

مهندسی ایمنی  4

 چاپ نهم

 207777 9 8930 محمدفام

راهنمای پاالیش  0

 هوا چاپ دوم

  9 8919 فریده گلبابایی

انسان وتنش  1

های حرارتی 

محیط کارچاپ 

 هفتم

 907777 0 8931 گلبابایی فریده

مدیریت  0

وارزیابی ریسک 

جلددوم چاپ 

 دوم

 477777 9 8930 مهدی جهانگیری

مهندسی  1

روشنایی چاپ 

 بیست ونهم

 830777 0 8930 حسن کلهر

 مهندسی 3

 روشنایی

 ویراست چهارم

 077777 0 8930 رستم گلمحمدی

مهندسی  87

صداوارتعاش 

 ویراست پنجم

 107777 0 8931 گلمحمدی رستم

مقدمه ای  88

برفیزیک 

بهداشت 

ویراست چهارم 

 دوجلدی

هرمان 

سمبر/سانازحریری 

 تبریزی

8930 2 8777777 

 



 به تفکیک رشته وموضوع 8931کتاب های خریداری شده درسه ماهه سوم سال 

 رشته بهداشت عمومی
 

 کامپیوتر 

 بهابه ریال تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

مدل سازی  8

محاسباتی 

درمهندسی 

 MATLABبا

 817777 8 8930 فاطمی شهره

آموزش کاربردی  2

MATLAB درعلوم

 شناختی

 907777 8 8930 سجادفراشی

مقدمه ای برمنطق  9

فازی بااستفاده 

 MATLABاز

 177777 8 8934 فریدون شعبانی نیا

مقدمه ای  4

برآمارزیستی 

 Rدرنرم افزار

 207777 8 8930 هادی آتشی

مقدمه ای  0

برفرآیندهای 

 Rتصادفی با

رابرت پی.دوبرو/نوراله 

 موسوی

8931 8 177777 

برنامه نویسی  1

MATLAB برای

 مهندسان

استفان 

 چاپمن/محمودکشاورزمهر

8931 8 077777 

 

 آموزش زبان انگلیسی

 بهابه ریال تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

8 IELTS 10  2780 8  

2 IELTS 11 
Academic 

 2781 8  

9 IELTS 12 
Academic 

 2780 8  

4 IELTS 13 
Academic 

 2780 8  

0 IELTS 14 
Academic 

 2783 8  

1 IELTS 13 
General 

 2781 8  



 به تفکیک رشته وموضوع 8931کتاب های خریداری شده درسه ماهه سوم سال 

 رشته بهداشت عمومی
 

training 

0 IELTS 14 
General 
training 

 2783 8  

1 IELTS   8910 8 10777 

3 The official 
Cambridge 

guide to 
IELTS 

Pauline 
cullen 

2784 8  

درسنامه جامع  87

ارشدعلوم زبان 

پزشکی ویراست 

 دوازدهم

 8233777 2 8931 امیرلزگی

 


