
)1398خریداري شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (فارسیلیست کتاب هاي

مهندسی بهداشت حرفه اي
مریاماستاتیکمسائلکاملتشریح

استاتیک
روشناییمهندسی

شغلیشناسیسم
تشریحیپاسخباهمراهايحرفهبهداشترشتهارشدکارشناسیمقطعهايآزموناالتؤسمجموعه
1395تا1377ايحرفهبهداشتمهندسیوزارت بهداشتارشدکارشناسیآزمونهايمجموعه
ايحرفهبهداشترشتهدانشجویانبرايانگلیسی

نگهداريبرداري،بهرهطراحی،: هواهايکنندهپاك
بهداشت پرتو ها

یونسازغیرپرتوهايبامواجههبهداشتیهايجنبه
صنایعدرکاربرديایمنی
ایمنیمدیریت: صنعتیایمنیمهندسیبرايمقدمه
حریقایمنیاصول

ارگونومیارزیابیروشهاي
2و 1جلدبهداشتوزیستعلومبرايزیستیفیزیکباآشنایی
بدنفیزیکیضایعات

نشانیآتشوامداديهايسازماندرریسکمدیریتوایمنی
هامهرهستونبیومکانیک

دکتريآزمونوارشدکارشناسیآزمونآمادگیویژهزیستیآمار
ایمنیواولیههايکمک
ایراناسالمیجمهوريکارقانون119تا51موادانضمامبه) صنعتیحفاظت(کاربهداشتوایمنی

مهندسی روشنایی
2و 1جلد سم شناسی صنعتی

روانشناسی کار
انساناطمینانقابلیتواکاويوانسانیخطاهايمدیریتوارزیابیشناسایی،: انسانیخطايوایمنی

صنعتدرکاربرديارگونومی
دینامیک

مریامدینامیکمتمم
کتاب حوادث کار: دستور العمل و آیین نامه هاي ایمنی و حفاظت فنی

چکیده سم شناسی
HSEسیستم هاي مدیریت 

ها و مراکز بهداشتی درمانیایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان 



ممیزي سیستم مدیریت ایمنی فرآیند
ISOاستاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي  45001:2018

االت ده ساالنه مهندسی بهداشت حرفه اي ((کارشناسی ارشد )) همراه با پاسخ تشریحیؤبانک س
کلیات مهندسی بهداشت حرفه اي

بهتر بنویسیم؟چگونه یک پایان نامه
جمع آوري و پاالیش آالینده هاي هوا (ذرات)

2و 1آزمون هاي کنکور ارشد پزشکی مهندسی بهداشت حرفه اي جلد 
تغذیه
)زندگیدوراندرتغذیه(2017کرواستغذیهاصول
2018دودكاساسبرپرستاريدردرمانیتغذیهوتغذیه
دیابتوتغذیه
رابینسونتغذیهاصول

انگلیسی براي دانشجویان رشته تغذیه
علوم تغذیه و رژیم درمانی (همراه با پاسخ تشریحی) ما طراحان

علوم تغذیه (دکتري)IQBاالت ده ساالنه ؤبانک س
جلدي)4اصول تغذیه کراوس (

تداخل غذا و دارو
2017ت تالیفی تغذیه کراوس سؤاالکتاب طالیی مجموعه 

تغذیه اي تغذیه در دوران هاي زندگی، تغذیه براي سالمتی و تناسب انداماصول تشخیص و مداخله 
بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی (دکتري)IQBت ده ساالنه سؤاالبانک 
راهنماي کاربردي تغذیه بالینی و رژیم درمانی

اصول ارزیابی وضعیت تغذیه
مرور جامع بیماري هاي واگیر عفونی

غذایی (ویژه آزمون دکتري تخصصی بهداشت مواد غذایی)بهداشت مواد 
تندرستی با انتخاب غذاي سالم

95-96تا80-81ت چهارگزینه اي تغذیه آزمون هاي کارشناسی ارشد و دکتري وزارت بهداشت سالهاي سؤاالکتاب طالیی 
ت چهارگزینه اي تالیفی تغذیه مدرنسؤاالکتاب طالیی 

لنینجرخالصه اصول بیوشیمی 
سلولی مولکولی ابوالعباسایمونولوژي 

بیوشیمی استرایر جلد اول
2و1جلد با کاربرد بالینی بیوشیمی دولین 

بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز
مرجع کامل داروهاي ژنریک ایران



اپیدمیولوژي
اپیدمیولوژيپایهاصول

گوردیساپیدمیولوژي
97-96تا81-80هايآزموناپیدمیولوژيبهداشتوزارتارشدکارشناسیهايآزمونمجموعه

اپیدمیولوژيهايشورواصولسریعمرور
زیستیآمارسریعمرور

اپیدمیولوژي کارشناسی ارشد و دکتري همراه با پاسخنامه تشریحی)IQB(ت ده ساالنه سؤاالبانک 
اپیدمیولوژي بیماري هاي شایع ایران (همراه با پاسخنامه تشریحی) 

مرورساختار یافته و متاآنالیز 
اپیدمیولوژي جامع در علوم بهداشتی

آمار زیستی
هاآنکاربردودیفرانسیلمعادالت

مونروبهداشتیهايمراقبتپژوهشدرآماريهايروش
زیستیآمارجامعدرسنامه

احتمال مهندسیآمار و 
آماردانشجویانبرايانگلیسی
علمیمکاتباتبرايانگلیسی
علمیمقاالتنگارشبرايانگلیسی
زیستیآمارمجموعه
زیستیآمارتشریحیتستی،درسنامه
زیستیآمارکپسول

زیستیآمارروشهايومبانی
سازیدتوانمنداعتمادمسئولیت،آگاهی،باراخودگروه: عملوکاردرکوچینگ
)سازماندرگريمربی(کوچینگراهنماي

روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتی
آمار زیستی (دکتري تخصصی)IQBبانک سوالت ده ساالنه 

,LISREL,VISUAL-PLSمدل سازي معادالت ساختاري با تاکید بر سازه هاي بازتابی و سازنده (با به کارگیري نرم افزار هاي  

AMOS(
SPSSتحلیل آماري با استفاده از 

SPSSآمار زیستی با رویکردي بر 

درسنامه جامع آمار زیستی (همراه تست سالهاي گذشته با پاسخنامه کامال تشریحی)
داده کاوي (مفاهیم و تکنیک ها)

داده کاوي کاربردي
سالمتءآموزش بهداشت و ارتقا

پزشکیعلومدراطالعاتآوريفن



پژوهشیاقدامراهنماي
پزشکیعلومارشدزبانجامعدرسنامه
سومهزارهدربهداشت
تحلیلیپاسخباسالمتارتقايوبهداشتآموزشتخصصیدکترايهايآزمونمجموعه

خانواده لنکستروفردسالمتپرستاري
محیط لنکستربهداشتوپرستاري
2و 1جلدآیلتسجامعدرسنامه

بیماربهآموزشاصول
نوزادانومادرانبهداشتوپرستاريجامعمرور

سالمنديبهداشتمبانیوشناسیجامعه
پرستاريدرکیفیتحقیقات
)پزشکیهايفوریتکارشناسیدروسسرفصلاساسبر(پزشکیهايفوریتبرايروانبهداشت

سالمتارتقاءدرعطفنقاط
مبانیواصول: ارتباطاتشناسیجامعه

سالمتارتقاءدرکاربرديمفاهیم
)بالینیمصاحبه(مشاورهفنونوروش

سالمتارتباطاتباآشنایی
درمانیروانومشاورههاينظریه

آموزشیتکنولوژيمقدمات
زبانهايآزمونجامعدرسنامه

رسانههاينظریه
ايرسانهمطالعاتدرسنامه
بهداشتدانشجویانبرايانگلیسی

آموزشیارزشیابیوسنجشگیري،اندازه
عملونظریهانداز،چشم: آموزشیتکنولوژيزمینه

آموزشیتکنولوژيمقدمات
رفتارتغییرهايشیوه
آموزشیتکنولوژيعملیونظريمبانی

عالیآموزشدرفناوريازاستفادهباثرؤمتدریس
نوینپرورشیروانشناسی

)عمومیروانشناسی(روانشناسیزمینه
پزشکیعلومدرتحقیقروشوآمارسیاهجعبه
پزشکیعلومدرتحقیقروشجامعکتاب

سالمتنظامدرعملکردمدیریت



مدیریت فن آوري اطالعات سالمت
مفاهیم بنیادي و مباحث تخصصی در مشاوره آموزش و کاربرد مهارتهاي خرد در مشاوره فردي

شناسی پزشکیجامعه 
یادگیري سازمانی در عصر فناوري اطالعات

ارتباطات بازاریابی (ابزارها)
مقدمه اي بر نظریه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

و اندازه گیري تغییر (راهنماي عملی و ابزار سازي در علوم سالمت)اندازه گیري
نظریه هاي ارتباطات سازمانی

هنر متقاعد نمودن دیگران:نفوذروان شناسی 
روندها و مسائل تکنولوژي آموزشی جلد اول و دوم

ماعی سیاست گذاري در بهداشت، درمان و توانبخشی در ایران و کشور هاي پیشرفته با نگرشی بر سیاست گذاري بهداشت اجت
تطبیقی

استعداد تحصیلی (همراه با درسنامه جامع و پاسخنامه تشریحی)
ریزي درسی تلفیق چند فرهنگ گرایی، ساختن گرایی و اصالحات آموزش و پرورشبرنامه

روش هاي ترکیبی پژوهش
کید بر روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخبا تأروش ها و فنون تدریس

فرهنگ توصیفی تکنولوژي آموزشی
روانشناسی سالمت اجتماعی

واژه نامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی
هاي روان شناسی اجتماعینظریه 

روش هاي تحقیق کیفی
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري
توانمندسازي اجتماع و ارتقاي سالمت

درسنامه جامع پرستاري سالمندي
روان شناسی رشد

همراه زبان دکتري مجموعه لغات عمومی و تخصصی براي زبان دکتري
تخصصی براي زبان گروه علوم پزشکیهمراه زبان ارشد مجموعه لغات عمومی و 

راهنماي جامع زبان انگلیسی آزمون ورودي مقطع کارشناسی ارشد رشته هاي علوم پزشکی: بررسی، شرح و آموزش نکات 
کلیدي

نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه پزشکی
MSRT-MHLE-TOEFLنگاهی جامع بر زبان دکتري 

Curriculum Sciences New and Future Development

فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی و فارسی
فرهنگ اصطالحات پزشکی

مهندسی بهداشت محیط



محیطبهداشتمهندسیپزشکیارشدکنکورهايآزمون
مجدداستفادهوتصفیهفاضالبمهندسی

زیستمحیطتخصصیزبان
فاضالبوآبتکنولوژي

رهنمود هاي کیفی آب آشامیدنی
HSEزیستمحیطوایمنیسالمتمدیریت

هواآلودگیبرايمقدمه
توسعهحالدرکشورهايدرشهريفاضالبمدیریت

جامدزائدموادمیکروبیولوژي
محیطبهداشتاصول

)بازیافت)(2(جامدزائدمواد
)بیمارستانیپسماندهاي)(1(جامدزائدمواد

)فاضالبوآبهايآنالیز(زیستمحیطشیمی
اصول مدیریت کیفیت هوا

اصول تصفیه بیولوژیکی فاضالب
ISOاستاندارد سیستم مدیریت محیط زیست  14001:2015

علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشدIQBت ده ساالنهسؤاالبانک 
MWH , AWWAفرآیندهاي تصفیه آب چکیده کتاب هاي 

محیطی صنایع پتروشیمیالزامات مدیریت پسماند الزامات زیست
الزامات مدیریت کیفیت هوا الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی

مهندسی کنترل آلودگی هوا
جلدي3مین سالمت، ایمنی و محیط زیست در کارگاه هاي ساختمانی و عمرانی راهنماي جامع تأ

قوانین، مقررات، ضوابط و استاندارد هاي محیط زیست انسانی
محیط زیست نگرش تجزیه ايشیمی 

جلدي2مهندسی محیط زیست 
زبان تخصصی محیط زیست (واژه شناسی و اصطالح شناسی کاربردي)

معاهدات بین المللی الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی
قوانین و کنوانسیون هاي بین المللی مرتبط با دریا، بندر و کشتی الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی

سیستم هاي مدیریت محیط زیست الزامات به همراه راهنماي کاربرد
کتاب هاي عمومی

عملیاطالعاتهايپایگاهدراطالعاتتخصصیجستجويکاربرديوعلمیراهنماي
عمومیگذاريمشیخطمبانی


