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 ) کتابهای اهدایی (

 
 

یوبهداشت عموم یرشته پزشک  

به ریال بها  ردیف عنوان مولف سال نشر تعداد 

002222 

 ریال

 9 معجزه ای برای چاقها محمدصادق کرمانی 9910 9

چگونه به یک مصدوم کمک  مهدی نجفی 9939 9 

؟کنیم  

0 

ریال 902222  9 فیزیک پزشکی جان کمرون/عباس تکاور 9931 9 

ریال 922222 و... یدکشوریحم 9912 9  فیزیولوژی درمهندسی  

 پزشکی

4 

ریال 902222 و... حمیدکشوری 9910 9   0 آناتومی درمهندسی پزشکی 

991222 

 ریال

سوزان  9912 9

س.استملترز/ژیالعابدسعیدی 

 و...

درد،الکترولیت،شوک،سرطان 

های پایان عمر ومراقبت  

6 

ریال 00222  0 کاربردپلیمرهادرپزشکی محمدربیعی  9930 9 

ریال 49022 مقدمه ای برهمکنش بافت  شاهین بنکدار 9936 9 

 وبیومتریال

3 

ریال922222  1 مهندسی استخوان وغضروف الریچ می یر/محموداعظمی 9919 9 

ریال 40222 مقدمه ای برمهندسی  سیامک نجاریان 9930 9 

 پزشکی زیستی

92 

ریال 32222 تجهیزات پزشکی طراحی  جان وبستر/سیامک نجاریان 9912 9 

 وکاربردجلداول

99 

ریال 902222  یطراح یپزشک زاتیتجه  9919 9 

دوموکاربردجلد  

90 

ریال 04022 منصوروفادوستکرک شانگ/ 9932 9  اصول سیستم های  

 تصویرگرپزشکی

99 

001222 

 ریال

کاملترین وجامع ترین  فاطمه غفاری 9910 9

گنجینه طالیی سواالت 

 پرستاری داخلی وجراحی

94 

ریال 11222  90 تغذیه وتغذیه درمانی زهراتذکری و... 9910 9 

991222 

 ریال

مجموعه آزمونهای  حمیدحجتی 9931 9

 کارشناسی ارشدپرستاری 

96 
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ریال 902222 مقدمه ای برروش های  نفیسه بحیرایی 9910 9 

درمهندسی بافتارزیابی   

90 

ریال 32222 جون بی.پارک/محمدرفیعی  9936 9 

 نیا

 93 بیومتریالها اصول وکاربرد

991222 

 ریال

جانیس  9919 9

 ال.هینکل/فریبانصیری زیبا

 –درسنامه پرستاری داخلی 

 جراحی ارتوپدی

91 

ریال 9222  02 زخم معده واثنی عشر جوادآل شیخ 9939 9 

ریال 42222 آقاجانیعلی  9919 9   09 درمان پروستات 

ریال 0222 پیشگیری ودرمان بیماری  مهردادربانی 9932 9 

 های کلیه

22 

و... حامدبرکاتی 9916 9  راهنمای مادران برای تغذیه  

 باشیرمادر

23 

ریال 01222 و... جبارحیدری 9910 9  روان شناسی اجتماعی برای  

 پرستاری

24 

ریال 90222 کیبن/سبحان محققبیل مک  9930 9  مهندسی ژنتیک پایان  

 طبیعت بشری

25 

ریال 4322 پیشگیری ودرمان کمردردبه  مهدی فتحی 9932 9 

 زبان ساده

06 

ریال 992222 و... مریم رسولی 9910 9  کودک  - پرستاری کودکان 

 سالم

00 

ریال 42222 و... سیامک نجاریان 9930 9  فرهنگ جامع تجهیزات  

 پزشکی

03 

ریال 02222  01 دخترمی خواهیدیاپسر پارساپژوهش 9919 9 

ریال 04222 انگلیسی برای دانشجویان  سیامک نجاریان 9912 9 

 رشته مهندسی پزشکی

92 

ریال 00222 استاتیک ومقاومت مصالح  سیامک نجاریان 9932 9 

 درمهندسی پزشکی

99 

 

 

 



9911تازه های کتاب پاییز  
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یرشته بهداشت حرفه ا  

 ردیف عنوان مولف سال نشر تعداد بها به ریال

ریال 00222 اسماعیل جباری  9933 9 

 و...

نانوذرات 

وکاربردآنهادررهایش 

کنترل شده عوامل 

 بیولوژیکی

9 

ریال 992222  امیلیو 9912 9 

 ی/علستری.کلید

 شکوه فر

اصول علم 

 ومهندسی مواد

0 

 

یمیوش یاضیر وتر،یکامپ  

 ردیف عنوان مولف سال نشر تعداد بها به ریال

ریال 00222 محمدحسین  9930 9 

 مختار

مرجع آسان 

اصول طراحی 

برنامه های 

کامپیوتری به 

 زبان ساده

9 

ریال 12222  ریچاردا.سیلورمن/ 9933 9 

 علی اکبرعالم زاده

حساب 

دیفرانسیل 

وانتگرال 

باهندسه تحلیلی 

 جلددوم

0 

ریال 942222 محمدعلی کرایه  9910 9 

 چیان

ریاضیات 

 مقدماتی

9 

ریال 00222 ریاضیات  عبداهلل شیدفر 9931 9 

 –پیشدانشگاهی 

ریاضیات 

 مقدماتی

4 

ریال 922222 رابرت تورنتون  9933 9 

  موریسون/ سیدی

9شیمی آلی   0 
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ریال 42222 رابرت تورنتون  9931 9 

 ی/ عل سونیمور

یاصفهان یدیس  

راهنمای شیمی 

9آلی   

6 

ریال 022222 چارلزمورتیمر /  9919 9 

 عیسی یاوری

9شیمی عمومی   0 

ریال 12222 چارلزمورتیمر /  9919 9 

 کرامت ا...بهزادی

راهنمای شیمی 

9عمومی جلد   

3 

 

رموضوعاتیسا  

 ردیف عنوان مولف سال نشر تعداد بها به ریال

 9 قرآن کریم  9939 9 

ریال 0222 راهنمای قرائت  محمدمقدسی 9930 9 

قرآنهای عثمان 

 طه

0 

ریال 02222 ترجمه ومفاهیم  مهدی محمودیان 9930 9 

 قران جزء پنجم

9 

 4 مکاب فرشته نگارشی 9909 9 

ریال 02222 راهنمای طراحی  رزمری الکساندر 9930 9 

 باغ

0 

ریال 00222 جیمزاف اگورمن  9933 9 

 / کامبیزمنزوی

 6 الفبای معماری

ریال 42222 ابوالقاسم  9936 9 

 سیدصدر

معماری ، رنگ 

 وانسان

0 
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