لیست کتابهای فارسی جدید اردیبهشت 79
کتابخانه دانشکده توانبخشی
عنوان

نویسنده

آموزش  WORD ۶۱۰۲برای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی

علیبیک ،سپیده- ،

آموزش  WORD ۶۱۰۲برای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی

علیبیک ،سپیده- ،

آموزش  WORD ۶۱۰۲برای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی

علیبیک ،سپیده- ،

آموزش  WORD ۶۱۰۲برای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی

علیبیک ،سپیده- ،

آناتومی بالینی سر و گردن برای دانشجویان پزشکی  ،دندانپزشکی و دانشجویان

اکبری ،محمد- ،

تخصصی علوم تشریحی
آناتومی بالینی سر و گردن برای دانشجویان پزشکی  ،دندانپزشکی و دانشجویان

اکبری ،محمد- ،

تخصصی علوم تشریحی
م.

اختالالت حرکتی گفتار  -تشخیص و درمان

فرید ،دونالد بی- ۰۵۱۱ ،.

از حال بد به احساس خوب  -احساس خوب داشتن حس فوقالعاده ای دارد)

برنز ،دیوید دی.

از حال بد به احساس خوب  -احساس خوب داشتن حس فوقالعاده ای دارد)

برنز ،دیوید دی.

از حال بد به حال خوب  -شناختدرمانی

برنز ،دیوید دی.

از حال بد به حال خوب  -شناختدرمانی

برنز ،دیوید دی.

اصول مراقبتهای ویژه در  . ICU . CCUدیالیز

نیکروان مفرد ،مالحت- ،

اصول مراقبتهای ویژه در  . ICU . CCUدیالیز

نیکروان مفرد ،مالحت- ،

اپیدمیولوژی ()۶۱۰۱

گوردیس ،لیون- ۰۵۹۱ ،

م

اپیدمیولوژی ()۶۱۰۱

گوردیس ،لیون- ۰۵۹۱ ،

م

بازی ،چرا ،چگونه ،کجا؟

زینعلی ،رزی- ۰۹۹۸ ،

بافتشناسی  -برای دانشجویان پزشکی ،رشتههای وابسته علوم پزشکی و بیولوژی

سلیمانیراد ،جعفر- ،

انسانی
بافتشناسی  -برای دانشجویان پزشکی ،رشتههای وابسته علوم پزشکی و بیولوژی

سلیمانیراد ،جعفر- ،

انسانی
بافتشناسی  -برای دانشجویان پزشکی ،رشتههای وابسته علوم پزشکی و بیولوژی

سلیمانیراد ،جعفر- ،

انسانی
بافتشناسی پزشکی (جان کوییرا)

مینایی ،باقر- ،

بافتشناسی پزشکی (جان کوییرا)

مینایی ،باقر- ،

بانک جامع سواالت چهار گزینهای فیزیوتراپی

طالبی قادیکالیی ،قدمعلی- ،

بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت

سلطانزاده ،اکبر

بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت

سلطانزاده ،اکبر

بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت

سلطانزاده ،اکبر

تحلیل روانشناختی شادکامی (منابع ،ساختارها ،پیوستها)

خوشکنش ،ابوالقاسم- ،

توانبخشی و درمان شکستگیها اندام تحتانی و ستون فقرات

قطبی ،نسترن- ،

تکنیکهای توانبخشی در درمان سکته مغزی

نخستین انصاری ،نورالدین- ،

جنینشناسی النگمن ۶۱۰۱

سادلر ،تامس دبلیو.

جنینشناسی النگمن ۶۱۰۱

سادلر ،تامس دبلیو.

حرکات اصالحی

سخنگویی ،یحیی- ،

حرکات اصالحی

سخنگویی ،یحیی- ،

خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و کنترل آنها

سوری ،حمیده- ،

خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و کنترل آنها

سوری ،حمیده- ،

درای نیدلینگ نقاط ماشهای (روش بالینی و مبتنی بر شواهد)

هادیزاده ،منور- ،

راهنمای ارزیابی حرکتی برای کودکان ()۶MABC-

هندرسن ،شیال- ۰۵۱۶ ،

راهنمای نگارش پایاننامه :ساختار ،آیین نگارش ،شیوههای استناد ،صفحهآرایی در

تهوری ،زهرا- ،

روش تحقیق( با رویکرد پایانامهنویسی)

خاکی ،غالمرضا- ،

روش تحقیق( با رویکرد پایانامهنویسی)

خاکی ،غالمرضا- ،

روشهای تحقیق  -پژوهشکاوی ،پروپوزال و پایاننامهنویسی)

-

زبان بدن  -چگونه میتوان از طریق اشارههای بدن افکار دیگران را خواند؟

پیز ،آلن

زن بودن  -به زنانگی خود تحقق بخشید و عشق را بیابید

گرانت ،تونی

سوزن خشک در تریگرپوینت

-

عوامل فیزیکی در توانبخشی از تحقیق تا کاربرد

کمرون ،میشل اچ.

عوامل فیزیکی در توانبخشی از تحقیق تا کاربرد

کمرون ،میشل اچ.

فرایندهای روانشناختی در کودکان ناشنوا

ادواردز ،لینزی- ۰۵۲۸ ،

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیبهای ورزشی

ناصری ،نسرین- ،

فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیبهای ورزشی

ناصری ،نسرین- ،

مبانی اودیولوژی بالینی

کمبل ،کتلین ،م ۰۵۱۶ -

Word

م.

م.

مبانی اودیولوژی بالینی

کمبل ،کتلین ،م ۰۵۱۶ -

مبانی بیومکانیک بهینهسازی عملکرد ورزشی

بالزویچ ،آنتونی

مبانی بیومکانیک بهینهسازی عملکرد ورزشی

بالزویچ ،آنتونی

مدیریت هوشمندانه کالس

شموسی ،نعمتالله- ،

مدیریت هوشمندانه کالس

شموسی ،نعمتالله- ،

مدیریت هوشمندانه کالس

شموسی ،نعمتالله- ،

مراقبتهای درمانی در سالمت خانواده

کمپر ،دونالد

مراقبتهای درمانی در سالمت خانواده

کمپر ،دونالد

مشکالت نوشتاری کودکان شناخت و درمان

زینعلی ،رزی

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

بیکلی ،لین اس.

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

بیکلی ،لین اس.

معاینه بالینی عضالت کف لگن قابلاستفاده جهت دستیاران اورولوژی...

دهقان منشادی ،فریده- ،

نخستین گامها در درمان کودک اتیسم

-

نگارش منابع با استفاده از نرمافزار  EndNoteویرایش X8.1

سهرابی ،محمدرضا- ،

نگارش منابع با استفاده از نرمافزار  EndNoteویرایش X8.1

سهرابی ،محمدرضا- ،

هنر شفاف اندیشیدن

دوبلی ،رولف- ۰۵۲۲ ،

کالبدشناسی تنه بالینی  -برای دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی شامل:

محرری ،علیرضا- ،

پزشکی و کارشناسی ارشد علوم تشریحی

م.

کالبدشناسی تنه بالینی  -برای دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی شامل:

محرری ،علیرضا،

پزشکی و کارشناسی ارشد علوم تشریحی
کالبدشناسی سر و گردن بالینی برای دانشجویان رشتههای :پزشکی ،دندانپزشکی

محرری ،علیرضا- ،

و کارشناسی ارشد علوم تشریحی
کالبدشناسی سر و گردن بالینی برای دانشجویان رشتههای :پزشکی ،دندانپزشکی

محرری ،علیرضا- ،

و کارشناسی ارشد علوم تشریحی
یکپارچگی حسی اختالالت آن و راهکارهای درمانی :راهنمای عملی برای درمانگران علیزاده زارعی ،مهدی- ،
و والدین
یکپارچگی حسی اختالالت آن و راهکارهای درمانی :راهنمای عملی برای درمانگران علیزاده زارعی ،مهدی- ،
و والدین
 ۰۱۰بازی برای افزایش توجه

شر ،باربارا- ۰۵۱۹ ،

 ۵۱۵نکته در علمسنجی:

شرفی ،علی- ،

م.

