
1  Plural 

publishing

  WL  340,.2    H462h 

 2018
 Hegde, M. N  Hegde's 

pocketguide to 

communication 

disorders  

کتاب التين 1

1  plural 

publishing 

  WV  500   V889  

2019
 Voice therapy  کتاب التين 2

1  Slack 

incorporat

ed

  WM  450,.5  

 C689g  2018
 Cole ,

Marilyn B.

 Group 

dynamics in 

occupational 

therapy 

کتاب التين 3

1  Pearson   WM  475   B531a  

2017
 Bernthal ,

John E.

 Articulation 

and 

phonological 

disorders  

کتاب التين 4

1   WM  475    O59s  

2018
 onslow ,

mark

 Stuttering and 

Its Treatment 

Eleven 

Lectures 

کتاب التين 5

1  Plural 

Publishing 

  WV  500    S289m  

2016
 Scearce ,

Leda,

 Manual of 

singing voice 

rehabilitation 

کتاب التين 6

1  Springer   WM   475,.6  

  C556i  2009
 Christo ,

Catherine.

 Identifying ,

assessing, and 

treating 

dyslexia at 

school 

کتاب التين 7

خروجی دفتر ثبت به تفکیک نوع مدرک
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1  Slack   WB  555     S819c  

2019
 Stein ,

Franklin,

 Clinical 

research in 

occupational 

therapy / 

کتاب التين 8

1  Slack   WB  15   Q6  2020  Quick 

reference 

dictionary for 

occupational 

therapy  

کتاب التين 9

1  Plural 

publishing

  WL  340,.2    H462h 

 2018
 Hegde, M. N.  Hegde's 

pocketguide to 

treatment in 

speech -

language 

pathology 

کتاب التين 12

1   The 

Guilford 

Press

  WM  475,.6    L438  

2019
 Learning 

Disabilities 

کتاب التين 13

1    

Routledge

  WS  105,.5  

  C292u  2014
 

Rowland,Car

oline 

 Understanding 

Child 

Language 

Acquisition 

کتاب التين 14

1  wiley 

Blackwell

  WL  340,.2    H236  

2021
 The handbook 

of language 

and speech 

disorders 

کتاب التين 15

1  Plural 

Publishing 

  WL  340,.2    H463h 

 2018
 Hegde, M. N.  Hegde's 

pocketguide to 

assessment in 

speech-

language 

pathology 

کتاب التين 16

11:11:40 1401 شهریور 21  (moradi) مرادی کتابخانه مرکزی  1:  صفحه



1  Plural 

Publishing 

  WV  270   K92a  

2023
 Krishnan ,

Ananthanara

yan,

 Auditory 

brainstem 

evoked 

responses : 

کتاب التين 17

1   WI  250   M982c  

2022
 Murry ,

Thomas

 Clinical 

management 

of swallowing 

disorders  

کتاب التين 18

1  Elsevier   WL  340,.2  

  D858m  2020
 Duffy ,

Joseph R.

 Motor speech 

disorders  

کتاب التين 19

1  Slack   WB  555    M561o  

2016
 Meriano ,

Catherine,

 Occupational 

therapy 

interventions  

کتاب التين 20

1   WL  340,.5   P213a 

 2017
 

Papathanasio

u, Ilias

 Aphasia and 

related 

neurogenic 

communication 

disorders  

کتاب التين 22

1  Thieme   WV  270    A244  

2020
 Adult 

audiology 

casebook  

کتاب التين 23

1  wolters 

kluwer

  WS  368   F813  

2020
 Frames of 

reference for 

pediatric 

occupational 

therapy 

کتاب التين 24

1  Elsevier   WV  440   C641  

2017
 Peterson-

Falzone ,

Sally J.

 The clinician's 

guide to 

treating cleft 

palate speech  

کتاب التين 28
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1 Blackwell 

Pub.

 WB 18,.2 P397c 

2008
Pender ,

Frederic

Clinical cases 

in dietetics

کتاب التين 29

1  Cengage 

Learning

  QU  145    W618u  

2022
 Whitney ,

Eleanor Noss

 Understanding 

Nutrition 

کتاب التين 30

1 دانشگاه  علوم 

 بهزيستی  و 

توانبخشی

 WT ۱۰۴ ال ح ۶۸۶ف

۱۳۸۴
اکبری کامرانی ، 

احمدعلی

حافظه  و شناخت  

در سالمندی

کتاب فارسي 33

1  مديريت شرايط  کالت پور، اميد  فن آوران

اضطراری

کتاب فارسي 34

1 ال   WA  ۲۵۰   فن آوران ال ۱۳۶ف ف

 ۱۳۹۶
ارزيابی ريسک     ابراهيمی، حسين

به  (صفر تا صد)

انضمام انواع 

روشهای آن 

استاندارد )

BS31010)  

کتاب فارسي 36

1  آثار سبحان، 

انتشارات 

ياررس

  WA  ۳۱   ۱۴۰۰  ۲۱۴م  مبانی جامعه شناسی 

سالمت

کتاب فارسي 38

1   ۷۶۷ت    WL  ۳۶۰   ستايش هستی

۱۳۹۸
کتاب فارسي توانبخشی در ام  اس 41

1   WV  ۲۷۰   ال  ۶۳۹م ف

۱۴۰۰
 مظاهر يزدی، 

مليحه

 اختالل طيف 

نوروپاتی شنوايی

کتاب فارسي 44

1 پ  ۳۲۱ن   WV  ۲۷۰   ستايش هستی

۱۳۹۹
 پاسخ شنوايی ساقه  نجفی، سيروان

مغز به محرک 

 Speech )گفتاری 

ABR)

کتاب فارسي 45
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1 ر  ۸۴۷م   WV  ۲۷۱   ستايش هستی

۱۳۹۷
- روش شنيداری    

کالمی

کتاب فارسي 46

1 د  ۹۳۴م   WB  ۵۵۵   ستايش هستی

۱۳۹۹
 درسنامه بالينی  ميرزاخانی، نويد

کاردرمانی

کتاب فارسي 47

1 م  ۷۳۹ه   WV  ۲۷۲   ستايش هستی

۱۴۰۰
 مديريت روانشناختی  هنری، جين ال

وزوز مزمن

کتاب فارسي 55

1 ال   WV  ۲۷۲   ستايش هستی ک  ۹۲۳ف

۱۴۰۰
 کتاب کار تفسير  اودينگ، کريستی

اديوگرام

کتاب فارسي 57

1     WS  ۳۵۰،/۲   ستايش هستی

۱۳۹۹ب  ۴۶۷ک 
 کرمعلی 

اسماعيلی، سمانه

 بازی و اوقات 

فراغت در کاردرمانی

کتاب فارسي 60

1 آ  ۳۴۸ف   WV  ۲۷۲   ستايش هستی

۱۴۰۰
کتاب فارسي سيستم شنوايی فرانک، موزيک 62

1   ۴۴۹م   WV  ۲۷۲   ستايش هستی

۱۴۰۰
 مرجع آموزشی 

وزوز گوش

کتاب فارسي 65

1 م  ۳۵۶ح    WM  ۲۰۳،/۵   پگاهان

۱۳۹۵
 محتوای آموزشی 

اتيسم و ديگر 

اختالالت رشدی مدل 

حجتی

کتاب فارسي 68

1 م  ۳۵۶ح    WM  ۲۰۳،/۵   پگاهان

۱۳۹۵
 محتوای آموزشی 

اتيسم و ديگر 

اختالالت رشدی مدل 

حجتی

کتاب فارسي 69

1   WM  ۲۰۳،/۵   پگاهان

م                   ۳۵۶۳ح  

۱۳۹۵

 محتوای  آموزشی  حجتی، مريم

اتيسم و ديگر 

اختالالت رشدی

کتاب فارسي 70
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1 آ  ۸۲۴ح   WV  ۲۷۰   تجربه نو

۱۳۹۸
 آزمون های  حمزه پور، فرزاد

الکتروفيزيولوژيک

کتاب فارسي 71

1 م  ۴۲۴ر   WV  ۲۷۰   ستايش هستی

۱۳۹۹
 مسائل پايه و  رحيمی، فرزاد

پيشرفته در ايميتانس 

آکوستيک

کتاب فارسي 75

1 د  ۳۶۵ف   WB  ۴۶۰   سرمدی

۱۳۹۹
کتاب فارسي درمان های دستی فرجاد، محمد 78

1 ت  ۸۶۴ت   WT  ۱۰۴   حيدری

۱۴۰۰
 توکلی قوچانی، 

حميد

جتماعی ه اتعیینکنند   

یسالمنددر سالمت 

کتاب فارسي 79

1   ۲۳۳و    QW  ۸۰۶   حيدری

۱۳۹۸
کتاب فارسي واکسيناسيون 80

1 ۱۳۹۸ت  ۸۱۸م   W  ۷۴    حيدری -  تحليل هزينه  منينگ، پيتر

اثربخشی در سالمت 

روبکردی کاربری

کتاب فارسي 84

1 حيدری  QW ۵۰ ۱۳۹۹م ۸۳۲م ، پ ات ري ک   م وری

.آر

ميکروب شناسی 

2021مورای 

کتاب فارسي 85

1 م  ۸۶۴و    QU  ۱۴۵   حيدری

۱۴۰۱
کتاب فارسي مبانی و مفاهيم تغذيه ويتنی، الی 87

1 م  ۸۶۴و    QU  ۱۴۵   حيدری

۱۴۰۱
کتاب فارسي مبانی و مفاهيم تغذيه ويتنی، الی 89

1 ف  ۳۲۸ه   QT  ۱۰۴   اطمينان راد

۱۳۹۹
، ج ان  ادوارد  ه ال  فيزيولوژی پزشکی 

2021گايتون و هال 

کتاب فارسي 91

1 ف  ۳۲۸ه   QT  ۱۰۴   اطمينان راد

۱۳۹۹
، ج ان  ادوارد  ه ال  فيزيولوژی پزشکی 

2021گايتون و هال 

کتاب فارسي 93
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1 ۱۳۹۸آ  ۹۷۸و   QS  ۴   حيدری  آناتومی  بالينی   وينسکی ، الرنس

2019اسنل  

کتاب فارسي 95

1 ۱۳۹۸آ  ۹۷۸و   QS  ۴   حيدری  آناتومی  بالينی   وينسکی ، الرنس

2019اسنل  

کتاب فارسي 97

1 ۱۳۹۸آ  ۹۷۸و   QS  ۴   حيدری  آناتومی  بالينی   وينسکی ، الرنس

2019اسنل  

کتاب فارسي 99

1 ۱۳۹۸  ۹۸۷ب    QU  ۴   حيدری  بيوشيمی مصور 

2018هارپر 

کتاب فارسي 101

1  پژواک  علم  

آريا، حيدری

  WA  ۹۵۰   ۸۳۳آ  

۱۳۸۹
 آناليز آماری  در 

پژوهش های  علوم  

پزشکی  با استفاده  

از نرم  افزار 

SPSS

کتاب فارسي 103

1 م  ۲۶۶پ    WA  ۶۹۵   آييژ

۱۳۹۶
 مبانی کنترل کيفيت  پايان، رسول

در صنايع غذايی

کتاب فارسي 104

1  دان ش گ اه  

ف ردوس ی  م ش ه د

  QW  ۸۵    ال  ۴۴۶م ف

۱۳۹۳
 اطل س   مرتضوی، علی

م ي ک روب ي ول وژی  م واد 

غ ذاي ی 

کتاب فارسي 105

1  گروه تاليفی 

دکتر خليلی

  QU  ۱۸،/۲   ت  ۳۴۶م

۱۴۰۰
 محمدزاده 

هنرور، نياز

تغذيه    کتاب فارسي 106
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1  گروه تاليفی 

دکتر خليلی

همراه با )  زبان  شاه رضا، سارا 

پاسخنامه کامال 

ويژه کليه  (تشريحی

شرکت کنندگان آزمون 

کارشناسی ارشد و 

دکتری وزارت 

بهداشت و 

عالقه مندان زبان 

گردآوری و / انگليسی

.تاليف سارا شاهرضا

کتاب فارسي 107

1  نوانديشان 

آريا کهن

  QU  ۱۴۵   ت  ۴۹۲س

۱۳۹۴
 تغذيه برای سالمت  سرودا، ربکا

دهان

کتاب فارسي 108

1 ف  ۸۱۶ب    QT  ۳۴   مبتکران

۱۳۹۹
 حل مسايل فيزيک  بهار، محمود

برای علوم زيستی

کتاب فارسي 109

1 م  ۲۷۹خ    WA  ۱۸،/۲   خانيران

۱۳۹۴
کتاب فارسي مواد زايد جامد خانی، محمدرضا 110

1 ر  ۲۳۲ص   W  ۲۰،/۵   فن آوران

۱۴۰۰
 صادقی يارندی، 

محسن

 راهنمای نگارش و 

انتشار مقاالت علوم 

پزشکی

کتاب فارسي 111

1  دانشگاه علوم 

پزشکی شيراز

  QT  ۳۶    ۱۳۹۹  ۲۱۴م  مبانی ارگونومی و 

مهندسی عوامل 

انسانی

کتاب فارسي 112

1 ويستا  WB ۴۲۰ ب ۹۱۴خ

۱۳۹۱
خوش نيت نيکو، 

محسن

بررسی  شواهد 

علمی  در مباحث  

روزه داری  و 

سالمت

کتاب فارسي 114
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1 ر  ۸۹۶د   WS  ۳۵۰،/۸   لوح  محفوظ

۱۳۹۳
 رهنمودهای   ديباج نيا، پروين

آموزشی  در افراد 

مبتال به  اختالل  

کمبود توجه  و بيش  

فعالی

کتاب فارسي 115

1 دانشگاه  پيام  

نور

 WA ۹۵۰ ۱۳۸۲آ ۱۲۵ط طارمی ، بهرام آمار زيستی کتاب فارسي 116

1 آثار سبحان  WA ۱۰۰ ب ۳۷۸م

۱۳۸۵
مختاری ، مهدی بهداشت  مسکن  و 

اماکن  عمومی

کتاب فارسي 117

1  انتشارات 

زهره علوی

  QU  ۸۵   ر  ۲۸۹ص

۱۴۰۱
 صالح قديمی، 

سودا

 روغن های گياهی و 

قلب سالم

کتاب فارسي 118

1 ت  ۲۸۹ص   WG  ۱۲۰    زهره علوی

۱۴۰۱
 صالح قديمی، 

سودا

 تغذيه درمانی در 

بيماريهای قلبی و 

عروقی

کتاب فارسي 119

1  جنگل، 

جاودانه

  WA  ۴۹۵    ر  ۸۶۴م

۱۳۹۷
 روانشناسی صنعتی  مهداد، علی

و سازمانی

کتاب فارسي 120

1 آ  ۲۱۸ج    WA  ۹۵۰   فن آوران

۱۴۰۰
 جانيکاک، 

.کريستوفر ا

 آمار کاربردی در 

ايمنی و بهداشت شغلی

کتاب فارسي 123

1 ال  ۷۸۵ر   WA  ۲۵۰   فن آوران ف

۱۴۰۰
کتاب فارسي اصول بازرسی ايمنی روحی، پژمان 125

1 ن  ۱۹۶ص    WA  ۵۲۵   جامعه   نگر

۱۴۰۰
نظام های سالمتی در     صادقی، احمد

ايران و جهان

کتاب فارسي 127

1 ف  ۴۶۶ش    W  ۲۰،/۵   جامعه نگر

۱۴۰۰
 فرايند آزمون سازی  شريف نيا، حميد

در علوم سالمت

کتاب فارسي 129
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1   ۸۳۸ب    WA  ۵۳۰   آثار سبحان

۱۳۹۲
کتاب فارسي بهداشت بين  الملل 130

1  جامعه نگر، 

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی 

درمانی شهيد 

بهشتی

  WA  ۱۰۰    ب  ۹۴۹ح

۱۳۹۱
 حيدری، 

غالمحسن

 بهداشت در هزاره 

:سوم

کتاب فارسي 131

1 ب  ۶۱۹م    WM  ۱۰۵   جامعه نگر

۱۳۹۹
بهداشت روان و     مصلی نژاد، ليلی

اعتياد

کتاب فارسي 132

1  انتشارات 

علمی سنا

  WA  ۲۹۲    ب  ۴۳۵م

۱۳۹۸
 مرادی موگرون، 

حکمت هللا

 بهداشت عمومی در 

باليا

کتاب فارسي 133

1 ال  ۶۸۶پ    QT  ۳۶   فن  آوران ف

۱۳۹۸
 پورصادقيان، 

محسن

ارگونومی در مدارس    کتاب فارسي 135

1 پنجاه  و نه  QU ۴ ۱۳۸۹م ۲۹۵ن نجات شکوهی ، 

اميره

مروری  بر بيوشيمی 

 همراه  با سواالت  

تفکيکی

کتاب فارسي 136

1 گلبان  WS ۴۲۰ ن ۶۳۸ن

۱۳۸۷
نلسون ، 

والدوامرسون

نوزادان کتاب فارسي 137

1  دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی 

درمانی استان 

زنجان

  WA  ۲۵۰   ال ن  ۴۲۳ف

۱۴۰۰
 نقش عامل انسانی  ارقامی، شيرازه

در ايمنی

کتاب فارسي 138
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1  گلبان، قاضی 

جهانی

  WA  ۳۱۰    م  ۵۶۸ع

۱۴۰۰
 مروری بر  عزتی، آزاده

دستورالعملهای 

بهداشتی کشوری 

گلبان

کتاب فارسي 139

1 ت  ۹۹۴ف    WA  ۴۰۰   فن آوران

۱۳۹۷
 تعاريف و محاسبات  فينوکن، ادوارد

مهندسی بهداشت 

حرفه ای

کتاب فارسي 141

1 آ  ۲۷۹خ   WA  ۱۸،/۲   خانيران

۱۳۹۴
 آلودگی هوا و کنترل  خانی، محمدرضا

آن

کتاب فارسي 150

1  خانيران، 

آوای قلم

  WA  ۱۸،/۲    م  ۲۷۹خ

۱۳۹۳
کتاب فارسي تصفيه آب 151

1   ۳۸۸ح   WA  ۴۰۰   آرويج

۱۳۸۱
 حدود تماس شغلی و 

عوامل بيماری زا

کتاب فارسي 152

1 کتاب فارسي رشد انسان رايس، فيليپ  ارجمند 153

1 ر  ۷۸۵ر    WA  ۲۵۰   فن آوران

۱۳۹۸
 راهنمای جامع فنی  روحی، پژمان

و مديريتی صدور 

پروانه های کار

کتاب فارسي 155

1  گروه تاليفی 

دکتر خليلی

  QU  ۱۸،/۲    ۲۷۸ب  

۱۴۰۰
کتاب فارسي بيوشيمی 157

1  انتشارات 

جهاد 

دانشگاهی 

،واحد تهران

  WA  ۱۰۰    ۴۸۸ن  

۱۳۹۳
کتاب فارسي نظام های بيمه سالمت 159

1  گروه تاليفی 

دکتر خليلی

کتاب فارسي شيمی عمومی و آلی قنبری پور، رشيد  160
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1  دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی 

درمانی استان 

فارس

  WA  ۴۸۵    ال  ۹۵۴ج ف

۱۳۹۴
کتاب فارسي ايمنی ماشين آالت جهانگيری، مهدی 161

1   ۹۶۳ف    WB  ۴۶۰   رويان پژوه

۱۴۰۱
 فيزيک پزشکی  عقابيان، محمدعلی

برای دانشجويان 

پزشکی و 

دندانپزشکی

کتاب فارسي 164

1  دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی 

درمانی 

شيراز، اداره 

انتشارات

  WA  ۲۵۰    ۶۶۲ک  

۱۳۹۸
 کليات مديريت و 

مهندسی ايمنی

کتاب فارسي 166

1 جامعه نگر  WY ۲۰،/۵ ف ۱۱۸ع

۱۳۹۱
عابدی ، حيدرعلی فرايند نقد تحقيقات  

کيفی  و - کمی  

اعتبارسنجی  

تحقيقات  ترکيبی

کتاب فارسي 168
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