
 

  99سال  - از نمایشگاه مجازی کتاب دانشکده بهداشت خریداری شده  لیست کتب 

Price N Publisher Author 

 

Title R 

جلد1 1875000  Taylor & francis 

 
Robert Dingwall Health and safety in a changing world 1 

جلد1 3750000  McGraw 

hill 
Ranald V. Giles  Schaums outlin Fluid mechanics and 

hydraulics 
2 

 Elsevier Anthony J .Culyer  Encyclopedia of health economics (V.3) سری1 7500000
 

3 

 Routledge  Charles E .Phelps Health economics جلد1 4125000
 

4 

  Burtlett  Sharon B . buchbinder Introduction to health care management جلد1 4875000
 

5 

 Cengage   Robert .Burns Shortell & Kaluznys health care جلد1 4500000
management  

 

6 

 Jossey - Bass John F. Kros Statistics for health care management and جلد1 4125000
administration 

7 

 Bentham Science جلد1 4125000
Publishers 

Nabavi  Food Additives and Human Health 
 
 

8 

 جلد1 4125000

Elsevier 
Galanaskis  Food Authentication and Traceability 

 
 

9 

 Apple Academic جلد1 4125000
Press 

Nevárez 
Food Microbiology and Biotechnology: 
Safe and Sustainable Food Production 
 

10 



 Taylor & francis جلد1 4500000
 

C. Anandharamakrishnan 
Food Nanotechnology: Principles and 
Applications 
 

11 

41250 
00 

 Academic Press Galanakis جلد1
Food Quality and Shelf Life 
 

12 

 جلد1 4500000

Academic Press Gordon 
Food Safety and Quality Systems in 
Developing Countries :Volume III 
 

13 

 Academic Press Detwiler Food Safety: Past, Present, and Predictions 14 جلد1 3000000
 Elsevier Galanakis جلد1 4125000

Food Toxicology and Forensics 
 

15 

 Cambridge Rok . fink جلد1 2250000
Good Hygiene Practices and Their 
Prevention of Biofilms in the Food Industry 

16 

 Taylor & francis جلد1 6375000
 

DONJU . Liu 
Handbook of Foodborne Diseases 
 

17 

 Taylor & francis جلد1 4125000
 

MIAN .N .Riaz 
Handbook of Halal Food Production 
 

18 

 Royal Society of جلد1 3000000
Chemistry 

Sian. Astley 
 

Health Claims and Food Labelling 
 

19 

 Taylor & francis جلد1 3750000
Neusely da .Silva 

Microbiological Examination Methods of 
Food and Water 

20 

4500000 
 

 Taylor & francis جلد1
O . P . Chauhan 

Non-thermal Processing of Foods 
 

21 

 Taylor & francis جلد1 3750000
Megh R .Goyal 

Plant-Based Functional Foods and 
Phytochemicals 

22 

 

 

 

 



 

ف
دی

ر
 

 ناشر نویسنده / مترجم عنوان کتاب

اد
عد

ت
 

 لایر  -قیمت 

 اصول مهندسی تهویه در بیمارستان و مراکز درمانی 1
 

 1280000 جلد 4 فن آوران علی کریمی

 مبانی آزمایش نیروی چنگش دست  2
 

 1120000 جلد 4 فن آوران مصطفی محمدیان 

 ..sترسیم نقشه صوتی با نرم افزارهای  3
 

 1120000 جلد 4 فن آوران محمد رضا منظم

 ارزیابی ریسک )صفرتا صد( 4
 

 960000 جلد 4 فن آوران حسین ابراهیمی

 640000 جلد 4 فن آوران سجاد زارع اصول اندازه گیری طراز معادل صدا و طراز توان منابع بر اساس :  5

 مهندسی هوا در محیط کار 6
 

 2400000 جلد 4 فن آوران احمد نیک پی

 مقدمه ای بر پرتو لیزر  7
 

 1120000 جلد 4 فن آوران داود حسن وند

  و حفاظت از سقوط راهنمای ایمنی در عملیات داربست بندی 8
 

 1280000 جلد 4 فن آوران احسان آسیوند زاده

 ارگونومی در فرایند طراحی خودرو 9
 

 2240000 جلد 4 فن آوران جبرائیل نسل سراجی

 ایمنی و بهداشت برای مهندسین 10
 

 3168000 جلد 4 فن آوران ایرج محمد فام

 (2و 1تکنولوژی آئروسل ها )جلد  11
 

 2240000 جلد 4 آورانفن  صادق حضرتی

 ایمنی و خطای انسانی در سیستم های مهندسی 12
 

 1440000 جلد 4 فن آوران محمد گرامی فر

 روشهای فاکتور انسانی )جلد اول( 13
 

 1600000 جلد 4 فن آوران سمیه طاهرنژاد

 ارگونومی کاربردی در صنعت 14
 

 960000 جلد 4 فن آوران ناصر صدرا ابرقویی



 مهدی جهانگیری و ارزیابی ریسک )جلد اول(مدیریت  15
 

 960000 جلد 4 فن آوران

 جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز 16
 

 2240000 جلد 4 فن آوران محمد رضا منظم

 شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 17
 

 1600000 جلد 4 فن آوران علیرضا چوبینه

 مقدمه ای بر ایمنی و بهدالشت در برق 18
 

 1120000 جلد 4 فن آوران ایرج محمد فام

 قابلیت اطیمنان، کیفیت و ایمنی برای مهندسین 19
 

 1440000 جلد 4 فن آوران جواد وطنی

اصول و ساختار سناریونویسی در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل )به همراه  20
 و نظامیهای تولیدی، خدماتی، امدادی نمونه سناریوهای کاربردی برای سازمان

 1280000 جلد 4 فن آوران پژمان روحی

مفاهیم و ساختارها )با نگاهی به نظام جامع مدیریت بحران در  -مدیریت بحران  21
 )ساختار سایر کشورها

 1280000 جلد 4 فن آوران پژمان روحی

ها و های استقرار در سازمان )به همراه مثالمدیریت بحران: الگوها و مدل 22
 هامورد استفاده برای استقرار سیستم مدیریت بحران در سازمانهای فرم

 1280000 جلد 4 فن آوران پژمان روحی

 مدیریت ایمنی فرآیند 23
 

 480000 جلد 4 فن آوران امیر خواجویی

 (2جلد ) مدیریت ایمنی فرآیند 24
 

 704000 جلد 4 فن آوران امیر خواجویی

 سطح اصالح و سنتز پیشرفته پلیمری نانوذرات 25
 

 سیدجمال - رضایان حسینعلی/میتال ویکاس
 رضاییطباطبایی

 2550000 جلد 4 تاالب

 عملی و نظری اصول و اساسی مفاهیم: آب یتصفیه مبانی 26
 

 1500000 جلد 4 تاالب زادههاشم فرزاد - حسنی امیرحسام

 جلد اول : مهندسی آب  – فاضالب و آب مهندسی 27
 

 خضری سیدمصطفی/دیویس لیومکنزی
 خانجانی داریوش -

 5250000 جلد 4 تاالب

 خضری دیویس /سیدمصطفی لیومکنزی فاضالب  جلد دوم :مهندسی – فاضالب و آب مهندسی 28
 خانجانی داریوش -

 3750000 جلد 4 تاالب

 شهرهاکالن در پسماند مدیریت اصول 29
 

 1110000 جلد 4 تاالب پذیرا محمد - خیبریکاظمی هللاخلیل

 1440000 جلد 4 تاالب فخرایی حسین - الریجانی مریم زیستمحیط  اخالق 30



 

 آینده برای تصوراتی و معاصر تجربیات: صنعتی پسماندهای یتصفیه 31
 

 -محمدنژاد شاهین نمرو / لئوناردنلسون
 لطفی فاطمه

 3750000 جلد 4 تاالب

 اصول و مبانی: سرزمین آمایش و ریزیبرنامه 32
 

 2550000 جلد 4 تاالب منوری سیدمسعود

 اکولوژیکی ریسک ارزیابی 33
 

 پاداش امین - جوزی سیدعلی
 

 1680000 جلد 4 تاالب

 هاآرامستان در محیطیزیست اصول و مبانی 34
 

 480000 جلد 4 تاالب شاهچراغی الدینسیدکمال - پذیرا محمد

 فاضالب بیولوژیکی یتصفیه فرآیندهای 35
 

 1800000 جلد 4 تاالب حسنی امیرحسام

 پایدار شهری نقل و حمل و زیست محیط 36
 

 1380000 جلد 4 تاالب رمضانی لیال - منوری سید مسعود

 شهری پسماند مدیریت هایاستراتژی 37
 

 1125000 جلد 4 تاالب منوری سید مسعود

 کاربردی – علمی یخالصه: محیطی زیست اثرات ارزیابی 38
 

 2100000 جلد 4 تاالب شریعت سیدمحمود

 عمومی سالمت بر طبیعی زیست محیط اثرات: پزشکی شناسیزمین 39
 

 /سلینوس – فینکلمن  - سنتنو
 2550000 جلد 4 تاالب پورنیک مریم - امیررودمتاجی عیسی

 کارخانه بهداشت و زیست محیط 40
 

 900000 جلد 4 تاالب آتشگران تهمینه - گروئی حمیده

 تحصیلی هاینامهپایان نگارش رویکرد با: زیست محیط در تحقیق روش 41
 

 1650000 جلد 4 تاالب یوسفی حسین - تقوی لعبت

 شهری زیست محیط مدیریت راهبردهای 42
 
 

 1140000 جلد 4 تاالب منوری سید مسعود - کرباسی عبدالرضا

 و فلزی صنایع در ایگلخانه گازهای انتشار برآورد: هوا و آب تغییر و صنایع 43
 معدنی

 

 1140000 جلد 4 تاالب عبادتی فاطمه

 معرفی با اقیانوس و دریا محیط در خطرناک هایآالینده انتشار بینیپیش 44
 هاآالینده انتشار بینیپیش افزارهاینرم

 1350000 جلد 4 تاالب فخرایی حسین



 لوح با همراه) موثر اجرای برای جهانی بانک راهنمای: آب کیفیت سازیمدل 45
 ( منتخب افزارهاینرم یفشرده

 فرزام -سعیدی پالمر/محسن. د مروین
 پوراصغر

 1200000 جلد 4 تاالب

 کنترل و برداری بهره فناوری، اساس،: بادی انرژی تبدیل هایسیستم 46
 

 2250000 جلد 4 تاالب فردجواهری حامد - نوراللهی یونس

 متخصص و خالق انسانی نیروی نقش: پایدار شهری مدیریت بر درآمدی 47
 

 420000 جلد 4 تاالب حسینی سیدعلی - مهدوی مرضیه

 منظر و دیداری اثرات ارزیابی 48
 

 1200000 جلد 4 تاالب همکاران و منوری سیدمسعود

 آزمایشگاهی خطرناک  مواد دفع راهنمای 49
 

 رویا -هنرجوی فاطمه /آرمر آنمارگارت
 غالمیمافی

 4200000 جلد 4 تاالب

 محیطیزیست اثرات و بهسازی ها،ویژگی: معدنی پسماندهای 50
 

 زادهحاجی لوترموزر/هادی برندجی
 پورآرمان سحر - نامقی

 2850000 جلد 4 تاالب

 انرژی بخش: هوا هایآالینده انتشار کاهش هایفناوری 51
 

 420000 جلد 4 تاالب یوسفی حسین - نوراللهی یونس

 شهرهاکالن در بحران مدیریت اصول 52
 

 300000 جلد 4 تاالب پذیرا محمد -شورابی رمضانعلی

 فاضالب یتصفیه و مهندسی مبانی 53
 

 و حسنی امیرحسام/ ریفات رومانا
 همکاران

 2400000 جلد 4 تاالب

 گیتی کریم آزمونهای میکروبی مواد غذایی 54
 

 408000 جلد2 د . تهران

 حسن فاطمی نگهداری مواد غذایی اصول تکنولوژی 55
 

شرکت سهامی 
 انتشار

 314500 جلد2

 حسن حسن زاد آذر اصول نگهداری مواد غذایی 56
 

 493000 جلد2 د . پیام نور

 ویدا پروانه کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی 57
 

 595000 جلد2 د . تهران

 نوردهر رکنی اصول بهداشت مواد غذایی 58
 

 126000 جلد2 تهراند . 

 بهداشت مواد غذایی با منشأ آبزیا ن 59
 

 204000 جلد2 د . تهران افشین آخوند زاده بستی



 روان شناسی تربیتی  60
 

سازمان  کدیورپروین 
مطالعه و 
 تدوین کتب

 595000 جلد2

 روان شناسی پرورشی نوین 61
 

 2040000 جلد2 دوران علی اکبر سیف

 علی دالور تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی هایروش 62
 

 748000 جلد2 د . پیام نور

 اسماعیل سعدی پور علوم تربیتی و روش های تحقیق در روانشناسی 63
 

 459000 جلد2 دوران

 اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی 64
 

 2125000 جلد2 دوران علی اکبر سیف

 روانش شناسی اجتماعی  65
 

 1088000 جلد2 ساواالن گنجیحمزه 

 

 

 

 

 


