
)1397(از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانکتاب هاي فارسی خریداري شده لیست 

اقتصاد براي مدیران نظام سالمت
پویایی گروه (شناخت و سنجش)

مقدمات جامعه شناسی
تغییر رفتار و رفتار درمانی

ارزشیابی آموزشیاندازه گیري، سنجش و 
مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیخته

انگلیسی براي دانشجویان رشته آمار
فرهنگ تک جلدي دوسویه

درسنامه طالیی تغذیه مدرن
درسنامه طالیی تغذیه کراوس

Sewer CADافزارنرمجامعآموزش

ايحرفهبهداشتمهندسیومحیطبهداشتمهندسیدرAuto CADافزارنرمکاربرد
تبلیغات تجاري: اصول و شیوه هاي عمل

حل المسائل روش هاي آماري و شاخصهاي بهداشتی
)1سؤاالت چهار گزینه اي و نکات طبقه بندي مهندسی فاضالب متکف (جلد 

)2مهندسی فاضالب متکف (جلد سؤاالت چهار گزینه اي و نکات طبقه بندي 
Metcalf & Eddyمجدداستفادهوتصفیه: فاضالبمهندسیکتابخالصه

PHDتست و نکات راهنماي کاربردي پسماند ارشد و 

نکات کلیات بهداشت محیط، آلودگی هوا، مدیریت پسماند 
تصفیه فاضالب در وتلند

استاتیک
)1شیمی عمومی (جلد اصول

)2اصول شیمی عمومی (جلد 
تشریح کامل مسائل استاتیک 

)1تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی (جلد 
)2تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی (جلد 

)1تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک (جلد 
)2(جلد تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 

)1راهنما و حل مسائل شیمی آلی (جلد 
)2راهنما و حل مسائل شیمی آلی (جلد 
)3راهنما و حل مسائل شیمی آلی (جلد 

ل مبانی شیمی آلی راهنما و حل مسائ
)1شیمی آلی (جلد 
)2شیمی آلی (جلد 
)3شیمی آلی (جلد 

سرطان زا و روش هاي پیشگیري از آنعوامل 
مبانی شیمی آلی 



)1مبانی فیزیک (جلد 
)2مبانی فیزیک (جلد 
)3مبانی فیزیک (جلد 
)4مبانی فیزیک (جلد 

حل مسائل کتاب مهندسی فاضالب تصفیه و استفاده مجدد متکف
نکات کلیدي آلودگی هوامجموعه سؤاالت چهارگزینه اي و 

گزیدگی 
رهنمودهاي کیفی آب آشامیدنی
فرآیندهاي پردازش لجن فاضالب

مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی
مدیریت پسماند با رویکرد تبدیل پسماند به ثروت

زبان تخصصی محیط زیست
محیط زیستدرسنامه جامع میکروبیولوژي 

درمانی–مدیریت ایمن پسماندهاي بهداشتی 
طراحی برنامه ریزي و راهبري تصفیه خانه هاي فاضالب: قسمت اول

SOمهندسی ایمنی سیستمها و مدیریت ریسک 

کتاب بهداشت محیط کارشناسی ارشد 
فرهنگ مصور جنین شناسی تکوینی انسان

ستم ایمنی بدن خود را تقویت کنیم؟سیچگونه 
مباحثی از بیولوژي سلولی و مولکولی

مفاهیم پرسشنامه: روایی و پایایی
اصول تحقیق کیفی: شیوه ها و رویه هاي توسعه

اصول تغذیه پزشکی ویتنی
SPSSروش هاي آماري در تحقیقات پزشکی و بهداشتی
مصاحبه دکتري وزارت بهداشتمرجع 

تجزیه و تحلیل هیدرووژي کاربردي 
تهویه صنعتی

حل مسائل هیدرولیک کانالهاي باز 
)1حل مکانیک سیاالت (جلد 
)2حل مکانیک سیاالت (جلد 

درك و مدیریت ریسک ایمنی بیمار
ایمنی سیستمروش هاي تجزیه و تحلیل خطر در 

مقدمه اي بر مکانیک سیاالت 
نمونه برداري از هوا و تجزیه دستگاهی

مهندسی هوا در محیط کار
مهندسی عوامل انسانی ارگونومی کاربردي

مهندسی ایمنی فرآیند
HSEقوانین و مقررات 

طراحی سیستم هاي تهویه صنعتی
هاي فاکتورهاي انسانیروش 



تجهیزات حفاظت فردي
بهداشت حرفه اي درصنایع
ارزیابی ریسک (صفر تا صد)

ارتقاء سالمت محیط کار
)1قسمت 1حساب دیفرانسیل انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد 
)2قسمت 1حساب دیفرانسیل انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد 
)1قسمت 2حساب دیفرانسیل انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد 
)2قسمت 2حساب دیفرانسیل انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد 

)1روان شناسی رشد کودکی و نوجوانی (جلد 
)2روان شناسی رشد کودکی و نوجوانی (جلد 

مبانی پژوهش کیفی
کیفیراهنماي روش تحقسیق 

تجربه نوسازي
تعیین کننده اجتماعی سالمت روان

مطالعات میان رشته اي: سنجش، تحلیل، شاخصها و رویکردها
منابع اطالعاتی در حوزه علوم پزشکی و سالمت

تعامل اطالعاتی انسان
نظامهاي بازیابی اطالعات

دانشذخیره و بازیابی اطالعات و
فراداده ها، موتورهاي کاوش و میانکنش پذیري آنها

خالصه مباحث روش هاي تحقیق و آمار
متون اختصاصی انگلیسی براي دانشجویان کتابداري

دانشنامه علم سنجی 
تعامل بازیابی اطالعات

مدیریت دانش
در تحقیقات علوم پزشکیSPSSکاربرد 

روش هاي پیشرفته آماري و کاربرد آن
روش تحقیق در علوم زیستی

اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی 
چگونه مقاله علمی بنویسیم؟

روش هاي تحقیق کیفی
اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

رشد انسان
راهنماي عملی دستنامه روانپزشکی سالمندان

مروري بر بارداري و زایمان ویلیامز
درسنامه جامع پرستاري سالمندي

کلیات بهداشت محیط سالواتو
پدیدار شناسی با تمرکز بر روش شناسی ون منن

رشد و تکامل2016نلسون 
2015بیوشیمی مصور هارپر 



)1زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد 
)2زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد 

)1ژنتیک مولکولی انسانی استراخان (جلد 
)2ژنتیک مولکولی انسانی استراخان (جلد 

مبانی ابزارسازي در علوم سالمت
ISIجعبه ابزار نگارش مقاالت 

اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه اي کراوس
تغذیه و رژیم درمانی کراوس

اصول تشخیص و مداخله تغذیه اي، تغذیه در دوران هاي زندگی
دانشنامه رژیم هاي غذایی گیل

D.R.Sمرور جامع تغذیه
اصول تغذیه رابینسون

اصول تغذیه در جراحی
تغذیه و رژیم درمانی 

مجموعه آزمون هاي ارشد تغذیه
راهنماي جامع تغذیه و سبک زندگی سالم

مقدمه اي بر پژوهش پدیدارشناسی
تحقیق گراندد تئوري در علوم پزشکی

ضروریات انجام مصاحبه در تحقیقات کیفی 
انگلیسی رشته تغذیه

راهنماي جامع تفسیر تستهاي آزمایشگاهی تتا
تفسیر تستهاي تشخیصی واالش 

م درمانی یمیانبر الگوریتم تغذیه و رژ
بهداشت مواد غذایی

ایمونولوژي ابوالعباس 
چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش

)1اصول بیوشیمی بالینی تیتز (جلد 
)2اصول بیوشیمی بالینی تیتز (جلد 

)1بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی (جلد 
)2بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی (جلد 

2015هاریسون کبد 
2015هاریسون روماتولوژي 

2015هماتولوژي هاریسون 
2016سیسیل بافت همبند و روماتولوژي 

2016سیسیل غدد متابولیک 
2016سیسیل تنفس 

2016سیسیل گوارش 
داروهاي ژنریک ایران

2016نلسون ایمونو/آلرژي/روماتولوژي 
2016نلسون بیماري هاي متابولیک 



2016غدد نلسون 
2016نلسون تغذیه 

2016نلسون آب و الکترولیت 
2014اپیدمیولوژي گوردیس 

آزمون استخدامی بهداشت حرفه اي 
ایمنی و بهداشت براي مهندسین

پایش، نگهداري و راهبري تجهیزات پاالیش هوا
هوادستگاه خوانش مستقیم آالینده 

1ایمنی در صنعت 
2ایمنی در صنعت 

مجموعه سؤاالت بهداشت حرفه اي ارشد و دکترا
ارزیابی ریسک نیمه کمی و کمی در صنایع فرآیندي

)1مدیریت و ارزیابی ریسک (جلد 
)2مدیریت و ارزیابی ریسک (جلد 

)3(جلد مدیریت و ارزیابی ریسک 
مهندسی روشنایی

انگلیسی رشته بهداشت حرفه اي 
شیمی محیط زیست (آنالیزهاي آب و فاضالب)

PCRواکنش زنجیره اي پلیمراز

انگلیسی رشته بهداشت
درسنامه جامع آموزش بهداشت ارشد

اصول کارآموزي در عرصه بهداشت
)1اصول بیوشیمی لنینجر (جلد 
)2اصول بیوشیمی لنینجر (جلد 

)1بیوشیمی پزشکی (جلد 
)2بیوشیمی پزشکی (جلد 

IMSسیستمهاي مدیریت یکپارچه 

رنگی2013دورلند 
سم شناسی شغلی

مراقبتهاي تسکینی پایان حیات
)1پیشگیري پارك (جلد درسنامه پزشکی

)2درسنامه پزشکی پیشگیري پارك (جلد 
)3درسنامه پزشکی پیشگیري پارك (جلد 
)4درسنامه پزشکی پیشگیري پارك (جلد 

2016نلسون هماتولوژي 
2016سیسیل خون و سرطان 

جنبه هاي بهداشتی پرتوهاي یونساز
مجموعه سؤاالت آزمون ارشد بهداشت حرفه اي

نمونه گیري و محاسبه حجم نمونه در مطالعات پزشکی
چگونه طرح درس بنویسیم؟



اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي شایع در ایران
)1میکروب شناسی پزشکی جاوتز (جلد 
)2میکروب شناسی پزشکی جاوتز (جلد 

روانشناسی اجتماعی کاربردي
راهنماي شواهد محور نگارش ارتباطات سالمت

شایستگی فرهنگی در آموزش ارتقاء سالمت
خانواده من (برنامه پیشگیري از شروع زودرس مصرف مواد در کودکان)

برنامه ریزي برنامه هاي ارتقاء سالمت


