
69لیست کتب فارسی کتابخانه بهداشت نمایشگاه اردیبهشت   

 ردیف عنوان تعداد

 1 آسانسور و پله برقی 3

 2 آکوستیک صدا صوت در ساختمان سازی و شهرسازی 3

 3 ارزیابی ریسک وکنترل سالمت در محیط کار 5

 4 ارزیابی محیط زست مفاهیم و روشها  5

2 HSE 5 اصول بهداشت ،ایمنی و محیط زیست 

 6 بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی  1

 7 تعاریف ،معادالت و مسایل برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای  5

 8 تغذیه سالم و رژیم کاهش وزن   2

 9 تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران 3

 11 جنبه های بهداشتی مواجهه با پرتوهای غیر یونساز 3

 11 درسنامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی  5

 12 رژیم غذایی پروتئینی فعالیتهای ورزشی مقاومتی  2

 13 کنترل کیفیت آماری  3

 14 گندزدایی آب  5

1مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضالب جلد  5  15 

 16  2مهندسی محیط زیستهوا و ذرات جامد جلد  5

 17 نوجوان و خانواده نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان 3

 18 اقتصاد سالمت و مراقبت های سالمت  4

 19 بازرسی فنی ایمنی 5

1جلد   3  21 روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده ها 

2جلد           روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده ها 3  21 

3جلد   3  22 روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده ها 

طبق سرفصل 2112اصول کلی تغذیه کراوس  7  23 

2112تغذیه و رژیم درمانی کراوس  7  24 

 25 مکمل های غذایی فواید و مضرات  2

 26 تغذیه و رژیم درمانی در اختالالت تیروئید 2

 27 اصوا و راهنمای تغذیه سالم در مدارس 2

 28 بیوشیمی برای پرستار 3

 29 میکروبیولوژی خاک  5

 EAC   31ضروریات زیست شناسی عمومی  5

 EAC   31ضروریات شیمی آلی  5

5 KH  32 راهنمای محاسبه ارزش غذایی 



69لیست کتب فارسی کتابخانه بهداشت نمایشگاه اردیبهشت   

 33 متابولیسم مواد مغذی 1

 34 اصول ارزیابی وضعیت تغذیه  1

 35  2و 1تغذیه مدرن در سالمتی و بیماری جلد  2

 36 تغذیه مدرن در سالمتی و بیماری جلد 3  2

 37 تغذیه و تغذیه درمانی برای پرستار  1

 38 خانوتده سالم،تغذیه سالم  1

 39 تغذیه در دورانهای زندگی  3

2112اصول ژنتیک پزشکی امری  2  41 

2112استاد  11رویان شناسی النگمن  2  41 

1چکیده الگوریتمی نواک جلد  2  42 

2چکیده الگوریتمی نواک جلد  2  43 

 44 مبانی اقتصاد سالمت 4

1آناتومی گری تنه  جلد  3  45 

 46  2آناتومی گری اندام  جلد  3

 47  3آناتومی گری سر و گردن جلد  3

 48 چکیده فیزیولوژی گایتون  5

 49 اطلس انگل شناسی پزشکی  1

 51 اطلس قارچ شناسی پزشکی  1

 51 بیماریهای نوزادان نلسون  2

 52  2112چکیده و نکات برتر کراوس  11

 53 بهداشت جوان یک مبارزه یک پیمان  2

 54 راهنمای پیاده سازی برنامه های آموزش مهارتهای ..... 5

 55 شایستگی فرهنگی در آموزش ارتقا سالمت  5

 56 سالمت روان و اجتماعی  1

 57 زندگی بهتر  1

 58 مدیریت استرس  1

 59 روشهای آنالیز مواد زائد جامد  5

 61 اقتصاد سالمت  4

2 Arc GIS 61 آموزش کاربردی 

2 Arc 10 62 خود آموز 

... از دیدگاه  اصول طراحی روشنایی 2  63 

 64 طراحی روشنایی و اموزش  3

 65 روشنایی و نورپردازی  1
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 66 مهندسی روشنایی  2

برنامه ریزی اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقا سالمت   3  67 

 68 میکروبیولوژی فاضالب  11

 69 تقلبات در مواد غذایی  5

 71 مدیریت بازاریابی حسی مواد غذایی  1

 71 آموزش حرفه ای کیک 1

 72 رازهای کافی شاپ 1

 73 فراوری قهوه  1

 74 تکنولوزی ساخت آب نبات  1

 75 راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران 2

 OCD 76کتاب کار درمان وسواس  2

 77 کتاب کار نگرانی و اضطراب  2

 78 افسردگی 2

 79 زوج پرتعارض 2

 81 شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسی انسان گرا 2

13ویرایش  2112شناسی پزشکی النگمن جنین 2  81 

2و 1بیماریهای زنان نواک  جلد  2  82 

 83 مبانی تغذیه و رژیم درمانی برای پرستاران  2

 84 درمان شناختی رفتاری با زوج ها و خانواده ها 2

 85 مداخالت و طرحهای درمانی افسردگی و اختالل اضطرابی  2

 86  2و  1زمینه روانشناسی هیلگارد جلد  4

 87 شناخت درمانی و اختالل شخصیت  2

1 HSE 88 در طراحی و اجرای ساختمان 

 89 ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه برمحیطزیست  1

 91 اصول طراحی سیستمهای تهویه صنعتی  2

 91 ایمنی برق در سیستمهای فشار ضعیف  1

 92 ایمنی حریق  1

 93 ایمنی در پروژه های عمرانی  1

3و 2و 1ایمنی فرآیندهای شیمیایی جلد  6  94 

 95 ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی  1

 96 پایش مخاطرات بهداشتی  1

 97 پایش هوا در محیط کار 1

 98 پاک کننده های هوا  1
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 99 لیست نظارت و ایمنی کارگاهچک  1

 111 درک و مدیریت ریسک ایمنی بیمار 1

 111 دستورالعمل و آیین نامه های حفاظت فنی  1

 112 راحتی و طراحی ارگونومی  2

 113 راهکارهای ارگونومیک در صنایع فرآیندی 2

 114 روشهای تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی سیستم  1

1 HSE  115 سیستمهای مدیریت 

 116 سیستم مدیریت یکپارچه 1

1مقدمه ای بر دینامیک گازها وآئروسل ها    117 

 118 کاربرد مدلسازی و نرم افزارهای تخصصی در ارزیابی زیست محیطی  1

2و  1کتاب حوادث کار  2  119 

 111 اصول تیمنی و بهداشت در طرح های آب و فاضالب  1

 111 اجرای میخ گذاری و مهاربندی در گودها شعاری  1

 112 پاک کننده های هوا طراحی بهره برداری  1

 113 مجموعه مقررات مشاغل سخت و زیان آور  2

 114 هیدرولوژی اصول تحلیل طراحی  1

 115 اصول مدیریت محیط زیست 1

 116 تصفیه فاضالب صنعتی  1

 117 آشنایی با بهره برداری از نیروگاه های برق آبی  1

 118 مبانی طراحی کاربردی سکوهای فرا ساحلی  1

 119 مدیریت تلفات آب  1

 flow 3d 121 تحلیل و طراحی با نر م افزار  1

 121 یخچالهای طبیعی و تغییرات محیطی  1

 122 فرهنگ جامع همه گیر شناسی 2

...مرور ساختار یافته  5  123 

5 STATA 124 مبانی اصلی برنامه 

 


