
 به تفکیک رشته8931کتاب تهران سه ماهه اول سال بین المللی کتابهای خریداری شده ازنمایشگاه 

 

 رشته بهداشت عمومی

 

 تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

 8 8931 موسسه معین اقتصادخرد 8

 8 8931 نیموسسه مع اقتصادکالن 2

سازمان مدیریت  9

 بهداشت

 8 8931 نیموسسه مع

 8 8931 نیموسسه مع بهداشتاقتصاد  4

 8 8931 نیموسسه مع 8ریاضیات 5

زبان کارشناسی  6

 ارشد

 8 8931 نیموسسه مع

دفترمشاوره وبرنامه  1

ریزی کارشناسی 

 ارشداقتصادبهداشت

 8 8931 نیموسسه مع

 8 8931 نیموسسه مع آمارزیستی 1

آمادگی ومقابله  3

دربرابربالیای طبیعی 

 وسوانحی جمعی

 2 8934 محمدبهزادی

سیستم فرماندهی  81

 ICSحادثه

 2 8935 علیرضافرج الهی

ایمنی وبهداشت  88

حرفه ای 

دربیمارستانها 

ومراکزبهداشتی 

 درمانی

مهدی 

 جهانگیری

8931 2 

82 HSE2 8939 منوچهرامیدواری دربیمارستانها 

 

 کتابهای عمومی

 

 تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

 8 8931 صفاحسین  منجنیق 8

 8 8931 صفا نیحس نرگس 2

صدای راه پله می  9

 اید

 8 8931 صفا نیحس



 8 8931 صفا نیحس وصیت وصبحانه 4

 8 8931 صفا نیحس من کم تحملم 5

 

 کتابهای روان شناسی ومشاوره

 

 تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

روان شناسی  8

 مرضی

 8 8939 ساراسون/نجاریان

ومشاوره راهنمایی  2

 شغلی ونظریه ها

 8 8936 شفیع آبادی

روان شناسی  9

 صنعتی وسازمانی

 2 8931 ساعتچی

روان شناسی بهره  4

 وری راهبردی

 2 8931 ساعتچی

 

 رشته بهداشت حرفه ای

 

 تعداد سال نشر مولف عنوان ردیف

قوانین وآیین نامه  8

هاودستورالعمل 

های اجرایی 

 بهداشت وایمنی کار

 8 8936 محمودرودگرنژاد

نکات بازبینی  2

 ارگونومی

انجمن بین المللی 

 ارگونومی

8939 2 

ارزیابی  9

 ریسک)صفرتاصد(

 2 8936 حسین ابراهیمی

اصول ایمنی  4

 موادشیمیایی

 8 8935 مهدی جهانگیری

5 HSE درایستگاه

 تولیدبتن

 8 8934 وحیدحسین پور

سیستم های  6

 مدیریت یکپارچه

 2 8934 جهانگیریمهدی 

1 HSE2 8934 جوادوطنی دراقتصاد 

فرهنگ  1

ایمنی،بهداشت 

ومحیط 

 2 8935 رشیدکاکائی



 (HSEزیست)

 ییایمیاثرات موادش 3

خطرناک برسالمت 

محیط انسان و

 زیست

دفتربین المللی 

 کار/خالدآل کثیر

8935 2 

 9 8931 محمودرودگرنژاد حوادث ناشی ازکار 81

آتش نشانی  88

واطفاءحریق 

 جلداول

 8 8931 محمدبهزادی

سیستم های  82

مدیریت یکپارچه 

دربهداشت،ایمنی 

ومحیط 

 HSEزیست

 2 8913 حسینعلی یوسفی

ایمنی کاربردی  89

 درصنایع

 9 8939 احسان اله حبیبی

 9 8931 رستم گلمحمدی مهندسی روشنایی 84

مواجهه انسان  85

 باارتعاشات مکانیکی

 2 8934 کیکاوس ازره

کارگاه وآزمایشگاه  86

 ایمنی صنعتی

 2 8938 مهدی جهانگیری

نمونه برداری  81

ازهواوروش های 

 تجزیه دستگاهی

 2 8936 احمدنیک پی

ارزیابی بیولوژیکی  81

تماس 

 باموادشیمیایی

 2 8936 محمدرضامشکاتی

ارگونومی برای  83

 کودکان جلددوم

رانی لودر/مصطفی 

 وقاری مقدم

8935 8 

ارگونومی  اصول 21

درصنایع فرآوری 

 موادغذایی

 8 8936 داوودحسنوند

مجموعه سواالت  28

آزمونهای 

کارشناسی 

ارشدبهداشت،ایمنی 

 8 8936 زهراناصرزاده



ومحیط 

 HSEزیست

حریق،اطفاءحریق  22

نحوه شارژکپسول 

 های آتش نشانی

 2 8931 محمودرودگرنژاد

تعاریف ومحاسبات  29

مهندسی بهداشت 

 جلداولحرفه ای 

ادواردفینوکن/نیماخوش 

 ذات

8931 2 

 8 8935 راضیه غالمی مبانی حریق 24

مهندسی  25

 هوادرمحیط کار

 9 8931 احمدنیک پی

ایمنی دراستفاده  26

 ازبومها

لوئیزداگورن/مریم 

 رسولی

8931 2 

خطاهای انسانی  21

 درمحیط های کاری

 2 8935 علیرضافرج الهی

اصول اندازه گیری  21

 ترازمعادل صدا

 2 8936 سجادزارع

ایمنی وبهداشت  23

 برای مهندسین

راجرال.براوئر/ایرج 

 محمدفام

8936 2 

ایمنی حریق  91

 درساخت وساز

 8 8936 محمدامین طاقه باف

 2 8932 شیرازه ارقامی 8ایمنی درمحیط کار 98

92 HSE2 8935 احمدبهره بر کاربردی 

 2 8934 جهانگیریمهدی  ایمنی ماشین آالت 99

کلیات مهندسی  94

 بهداشت حرفه ای

 9 8935 شیرازه ارقامی

آشنایی  95

باسیستمهای اعالم 

 واطفای حریق

 8 8936 پژمان روحی

تجزیه وتحلیل  96

 فعالیتهای بحرانی

مترجم 

مهنازمیرزاابراهیم 

 طهرانی

8935 8 

نگرش علمی همراه  91

بامستندات قانونی 

 جلداول

 8 8936 پورحسین امامی 

 8 8936 محسن پورصادقیانمجموعه جامع  91



پرسشنامه های 

 ارگونومی

چک لیست های  93

کاربردی درایمنی 

 وبهداشت حرفه ای

 8 8936 داوودحسنوند

 

 


