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آب و الکتروليتها
سيدجاللالدين شريفی
تألیف ّ
چاپ اول 1367
چاپ دوم 1370
 132صفحه
 23000ريال

آشتی انسان و طبيعت
آسم
تألیف ادوار بونفو
علوم پايه و باليني
تألیف مصطفي معين و همكاران ترجمة صالحالدين محالتی
چاپ اول 1375
چاپ اول 1382
چاپ اول(ويراست دوم)  284 1395صفحه
 48000ريال
 1064صفحه

 700000ريال

اختالالت حاد شکم
تألیف وی .ا .سرينیواس
ترجمة مرتضی دالورخان
چاپ اول 1369
 180صفحه
 36000ريال

اختالل در عمل جنسی
ناشی از اختاللهای عصبی
تألیف فرانسوا بولر ،آلن فرانک
ترجمة فاطمه حاج ميرفتاح
چاپ اول 1367
چاپ دوم 1370
 92صفحه
 22000ريال
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اصول زهرشناسی
تألیف تد لوميس
ترجمة قوام ميرستاری
چاپاول1369
 292صفحه
 23000ريال

اصول علم حيوانات آزمايشگاهی التهاب
تألیف هنری او .تروبريج،
ويراستاران انگليسي
رابرت سی .املينگ
ای .اف .ام .ون زوتفن
ترجمة علیاکبر خوشخونژاد،
وي .بائو منز ،اي .سي .باينن
اصغر ميرعمادی ،شريعه فقيهی
ترجمة فرید عابدین درکوش،
چاپ اول 1378
نرسی جعفری ،مسعود جالل
 172صفحه
چاپ اول 1387
 29000ريال
 460صفحه
 110000ریال
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استخوانبندی سر و صورت
محمدی
تألیف يوسف ّ
چاپ اول 1369
 172صفحه
 23000ريال

اصول جراحی
جلد اول
تألیف جورج بورکيت،
کليو کوئيک ،دنيس گات
ترجمة کامبيز بنیهاشمی
چاپ اول 1378
 548صفحه
 93000ريال

اصول جراحی
جلد دوم
تألیف جورج بورکيت،
کليو کوئيک ،دنيس گات
ترجمة کامبيز بنیهاشمی
چاپاول\1379
 556صفحه
 94000ريال
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اورولوژی همراه با تصوير
تألیف روی اسکات،
ر .فلچردين ،رابين کاالندر
سيدکاظم مداين
ترجمة ّ
چاپ اول 1371
 532صفحه
 90000ريال

ايمنیشناسی
ب رای دانشجويان پزشکی
و رشتههای وابسته
حميدرضا رضايی ،با همکاری
فرحدخت فاطمینسب
با تجديد نظر کلی،
چاپ سوم 1376
 260صفحه
 44000ريال

ايمنیشناسی
ب رای دانشجويان داروسازی
تألیف وی ـ چيانگ شن،استن جی .لويی
ترجمة مهدی شکرآبی،
سلمان آذرسينا ،حسامالدين آشتيانیعراقی،
محمدامين عباسی ،نورالهدی معالحق
ّ
چاپ اول 1378
 176صفحه
 50000ريال

باروری و جمعيت
فدراسيون بينالمللی زنان و مامائی و
شورای جمعيت نيويورک
ويراستار انگليسی هوارد سی .تيلور
ترجمة زهرا پورانصاری،علی ناصری
چاپ اول 1368
چاپ دوم 1377
 200صفحه
 34000ريال

با نان تنها
غذا و تغذيه در جهان
تألیف لستر ر .براون
ترجمة ابوالقاسم جزايری
چاپ اول 1368
 284صفحه
 56000ريال

بيماری سل
تألیف علیاکبر واليتی
چاپ اول1366
 908صفحه
جلد شوميز 39000:ريال
جلد گالينگور 170000:ريال
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بيـماريهای غـدد درونريـز بيماريهای ميزراه
اورولوژی و نفرولوژی
فيزيوپاتولوژی ،عاليم،
تألیف نيوزام ،پتری
تشخيص و درمان
تألیف فريدون عزيزی و همکاران ترجمة حميد ربيعی
چاپ اول 1366
چاپ دوم 1370
 344صفحه
 474صفحه
 68000ريال
 24000ريال

پاتوفيزيولوژی ريه
ويراست دوم
تألیف جان بی .وست
ترجمة حسن حيدرنژاد
چاپاول 1367
 232صفحه
 46000ريال
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بيماريهای صرعی
بيماريهای دستگاه تنفسی
بيماريهای اعصاب و
تألیف فريدون دانش
جراحیاعصاب برایپرستاران در دامپزشکی
داخلی ،ميکروبی ،ويروسی و انگلی چاپ اول 1367
تألیف حسين کالنی
 228صفحه
تألیف عباسعلی اطميناني آملی
چاپ اول 1367
 45000ريال
چاپ اول 1364
چاپ دوم 1370
چاپ دوم 1369
 152صفحه
 212صفحه
 30000ريال
 42000ريال
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پاتوفيزيولوژی کليه
تألیف ساموئل تاير
ترجمة مصطفی مفيدی
چاپ اول 1368
صفحه
 22000ريال

پاتوفيزيولوژی مقايسهای
دستگاه گوارش پستانداران
تألیف خداداد مستغنی
چاپ اول 1376
 232صفحه
 45000ريال

پرورش گاو گوشتی
تألیف محمود شماع
چاپ اول 1389
چاپ پنجم 1390
 212صفحه
 60000ریال

تب روماتيسمی و
بيماريهای دريچهای قلب
محمد دانشپژوه
تألیف ّ
چاپ اول 1368
 648صفحه
 127000ريال

تشخيص آزمايشگاهي
بيماريهاي انگلي روده
تألیف دوروتي م .ملوين،
ماريون م .بروك
ترجمة ناصر حقوقي راد
چاپاول 1367
 232صفحه
 46000ريال

تشخيص بيماريهای
گوارشی پستانداران اهلی
تألیف خداداد مستغنی
چاپ اول 1376
 176صفحه
 30000ريال

علوم زيستـي
201

جراحی شکم:
تشخيص و درمان
هيئت مؤلفان
ترجمة مصطفی مفيدی
چاپ اول 1371
 392صفحه
 66000ريال

خودآموز ميکروبشناسی
عملی
ويراست سوم
تألیف لوئيس بيشير
ترجمة شايسته سپهر،
فاطمه مبشری ،مهری علوی،
مهوش زکيخانی
چاپ اول 1371
 484صفحه
 25000ريال

داروشناسی دستگاه
عصبی خودکار محيطی
تألیف اليور کارير
ترجمة مجيد اجتهادی
چاپ اول 1366
 260صفحه
 51000ريال
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تشريح سر و گردن و
اعصاب مغزی
(کالبد شناسی انسانی)
محمدی
تألیف يوسف ّ
چاپ چهارم 1369
 428صفحه
 26000ريال

تشريح گياهان گلدار
مقدمهای بر ساختار و تكوين
تألیف پائوال جي .رودال
ترجمة حسينآخاني،
مريم قاسمخاني
چاپ اول 1390
 152صفحه
 50000ريال

تندآموز کالبدشناسی توصيفی
تألیف علی فروحی
چاپ اول 1363
چاپسوم  ،1378ويرايش دوم
 212صفحه
 28000ريال
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درآمدی به جراحی اطفال
اقتباس از کتاب جراحی
اطفال سونسون
تألیف بهرام الهی
چاپ اول 1373
 220صفحه
 37000ريال

راهنمای بهسازی محيط
در بالهای طبيعی
محمد عصار
تألیف ّ
ترجمة ابوالحسن نديم،
محمد عصار
ّ
چاپ اول 1363
چاپ سوم 1382
 184صفحه
 30000ريال

درسنامةپزشکیآکسفورد2
ويراست دوم
بيماريهای قلب و عروق
ويراستة ويترال ،لدينگهام ،وارل
ترجمة جمعی از پزشكان
ويراستار ترجمة فارسي رضا صادقي
چاپ اول 1369
 638صفحه
جلد شوميز 22000 :ريال
جلد گالينگور  125000 :ريال

راهنمای بيهوشی
(ويراست دوم)
تألیف جان سی .اسنو
ترجمة فرهاد تختی،
مسعود پزشکمهر
چاپ اول 1377
 612صفحه
 103000ريال

درسنامة پزشکی آکسفورد 1
ژنتيک،ايمن یشناسی ،سرطان و
بيماريهای عفونی
ويراستة ويترال ،لدينگهام ،وارل
ويراستار ترجمة فارسي رضا صادقي
ترجمة جمعی از پزشكان
جلد اول1368 :
جلد شوميز 24000 :ريال
جلد اول قسمت دوم
جلد شوميز 22000 :ريال
جلد گالينگور  135000 :ريال
 688صفحه
جلد دوم :چاپ اول 1368
جلد شوميز 22000 :ريال
جلد گالينگور  121000 :ريال
 616صفحه
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زيستشناسی عمومی
گياهی و جانوری
هيئت مؤلفان
چاپ اول 936
چاپ ششم 1394
 936صفحه
 380000ريال

زيستشناسی مهرهداران
تألیف روبرت توماس اُر
محمد ابراهيمنژاد
ترجمة ّ
چاپ اول 1378
چاپ سوم 1394
 836صفحه
 330000ريال

زيستشناسی ياختهای
تألیف کلود  -لوئی گالين
ترجمة بهروز شاهسون بهبودی،
خيرالنساء محرر خمامی
چاپ اول 1372
 252صفحه
 17000ريال
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راهنمای معاينة بيمار
تألیف باربارا بيتز
محمدحسين عزيزی،
ترجمة ّ
راميار مهدوی
چاپ اول 1376
 600صفحه
 53000ريال

رژيمهای غذايی درمانی
تألیف شهين آيتاهلل مددی،
برليانت بزرگمهر
چاپ اول 1368
 224صفحه
 20000ريال

زنان و سالمت
تأليف پاتريشيا اسمايک
ترجمة بتول احمدی،
حسن افتخار اردبيلی ،داوود
شجاعیزاده ،الهه ميرزايی
چاپ اول 1382
 280صفحه
 40000ريال
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ژنتیک ،راهنمای آزمایشگاه
ويراست دوازدهم
تألیف توماس آر .مرتنز،
رابرت ال .همراسمیت
ترجمة علی فرازمند،
زهرا علیزاده ،مهناز فاتحی
چاپ اول 1385
 308صفحه
 70000ريال

سه هزار پرسش
زيست شناسي و پاسخها
تألیف روت برن استين،
استفن برن استين
ترجمة اباذر رجبي
چاپ اول 1388
 560صفحه
 140000ريال

ساختار و ردهبندی گياهان
آوندی
تألیف گی ديسون

محمد صانعی شريعتپناهی،
ترجمة ّ

حسين لسانی
چاپ اول 1367
چاپ هشتم 1388
 476صفحه
 90000ريال

سيری در زيستشيمی
گياهی
تألیف ژ .ل .گينيار
ترجمة رضا حيدری
چاپ اول 1368
 296صفحه
 25000ريال

سالمت جنين
تألیف دونالد گيب،
اس .آرولکوماران
ترجمة نرمين براهنی
چاپ اول 1382
 40000ريال

سيستماتيک گياهی
ويرايش دوم
تألیف ساموئل بي .جونز،
آرلين اي .لوچسينگر
محمدرضا رحيمینژاد
ترجمة ّ
چاپ اول 1369
چاپ پنجم 1393
 352صفحه
 140000ريال

علوم زيستـي
205

فيزيک پزشکی
تألیف مارتين هولينز
ترجمة احمد پرورش،
جمشيد عميقيان،
اکبر وحدتی
چاپ اول 1375
 364صفحه
 17500ريال

فيزيولوژی گياهی
جلد  :1تغذيه
تألیف ر .هلر
ترجمة مهلقا قربانلی
چاپ اول 1366
چاپ سوم 1380
 342صفحه
 32000ريال

فيزيولوژی گياهی
جلد  :2رشد و نمو
تألیف ر .هلر
ترجمة مهلقا قربانلی
چاپ اول 1370
چاپ دوم 1375
 276صفحه
 210000ريال
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طب سالخوردگان
تألیف عبدالحسين سميعی
ترجمة هوشنگ امامی خوئی
چاپ اول 1372
 340صفحه
 58000ريال

علوم غذايی از ديدگاه
شيميايی
تألیف بريان ا .فاکس،
آلن ج .کمرون
ترجمة پروين زندی
چاپ اول 1368
چاپ دوم 1375
 408صفحه
 69000ريال

غذا برای بهتر زيستن
تألیف نيل بارنارد
ترجمة حسن فشارکیزاده
چاپ اول 1372
چاپ سوم1387
 284صفحه
 50000ريال
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کالبدشناسی مقايسهای
دستگاه گوارش پستانداران
اهلی
تألیف حمزه شهراسبی،
بيژن رادمهر
چاپ اول 1363
چاپ سوم 1378
 296صفحه
 50000ريال

کورموفيتهای ايران
سيستماتيک گياهی
جلد سوم
احمد قهرمان
چاپ اول 1373
چاپ دوم 1387
 776صفحه
 120000ريال

کورموفيتهای ايران
سيستماتيک گياهی
جلد اول
تألیف احمد قهرمان
چاپ اول 1369
چاپ سوم ( ،1383ويراست دوم)
 752صفحه
 100000ريال

کورموفيتهای ايران
سيستماتيک گياهی
جلد چهارم
تألیف احمد قهرمان
چاپ اول 1373
چاپ دوم 1387
 628صفحه
 110000ريال

کورموفيتهای ايران
سيستماتيک گياهی
جلد دوم
تألیف احمد قهرمان
چاپ اول 1372
چاپ دوم 1377
 856صفحه
 49000ريال

گوش و گلو و بينی
آقامحمدی
محمد
ّ
تألیف علی ّ
چاپ اول 1363
چاپ چهارم(1378ويرايش سوم)
 712صفحه
 122000ريال
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مروری بر فيزيولوژی و
پاتوفيزيولوژی موازنة
اس ّيد و باز
تألیف عبدالوهاب وهابزاده
چاپ اول 1363
چاپ دوم 1369
 88صفحه
 23000ريال

مسئلة ارهاش و روش
نوين درمان آن
ويراست دوم
تألیف جان تی .کوينان
ترجمة ميرحسين طالبزاده
چاپ اول 1364
 390صفحه
 77000ريال

مهارتهای اساسی در
مراقبتهای پرستاری
تألیف لوورن ولف لويس
ترجمة هيئت مترجمان
چاپ اول 1371
 368صفحه
 62000ريال
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مارشناخت
تألیف رضا فرزانپی
چاپ اول 1369
 300صفحه
 22000ريال
ناياب

مامايی
تألیف مورين ا .هيکمن
ترجمة دالرام آرين
چاپ اول 1366
 538صفحه
 105000ريال

مبانی فيزيولوژی
دستگاه عصبی
تألیف ر .ف .اشميت
ترجمة اکبر وحدتی،
مينو اديب
چاپ اول 1377
 348صفحه
 59000ريال
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ميکروبشناسی
ميکروبشناسی
مبانی و کاربردها
مبانی و کاربردها
جلد دوم
جلد اول
تألیف الری مککين،جودی کاندل تألیف الری مککين،
جودی کاندل
ترجمة شايسته سپهر،
ترجمة شايسته سپهر ،فاطمه
فاطمه مبشری ،مهری علوی،
مبشری ،مهری علوی،
مهوش زکيخانی
مهوش زکيخانی
چاپ اول 1381
چاپ اول 1381
چاپ دوم 1395
 496صفحه
 456صفحه
 175000ريال
 175000ريال

نکتههای ضروری در ژنتیک
تألیف هو فلچر ،ای ُور هیکی،
پلوینتر
ترجمة اباذر رجبی
چاپ اول 1389
 500صفحه
 130000ریال

ن شناسي باليني
هورمو 
زنان و ستروني
تألیف اسپراف راگالس كيس
محمدرضا بهادري،
ترجمة ّ
دالرام آرين
چاپ اول 1366
 91000ريال

ميکروبشناسی مقدماتی
جلد دوم
تألیف لوی ،کمبل ،بلکبرن
ترجمة فريدون ملکزاده
چاپ اول 1369
 340صفحه
 27000ريال

هورمونها
تألیف کامبيز منتظمی
چاپ اول 1368
 260صفحه
 20000ريال
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 يافتههاینوين دربيماريهای
مشترک انسان و دام
تألیف ويليام کالرک
محمدعلی راد،
ترجمة ّ
فريد فيروزبخش ،کوروش همت
چاپ اول 1378
 376صفحه
 34000ريال

مباني ژنتيك جمعيت
تألیف دانيل ال .هارتل،
اندرو جي .كالرك
ترجمة رضا مستوفيزاده قلمفرسا
چاپ اول 1392
 788صفحه
 250000ريال

 زيستشناسي قارچها
تألیف جيم ديكان
ترجمة رضا مستوفيزاده قلمفرسا
آزاده حبيبي
چاپ اول 1392
 432صفحه
 175000ريال

