
 :تعذاد عٌاٍیي کتاتْا ی هٌتؽرُ تَظظ اعضای تاؼگاُ

 ًام ًَیعٌذُ هَضَع کتاب عٌَاى کتاب ردیف

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى- تازیافت آب هذیریت آتْای تازیافتی در ایراى ٍجْاى 1

خَردگی ٍراّکارّای تْعازی اثرات آى در  2

 هجاری هذفَى

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى عَاهل تخریة تتي ٍتْعازی اى 3

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى تْعازی هجاری هذفَى ٍاثرات ًاؼی از زلسلِ 4

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى- تازیافت آب هذیریت آتْای تازیافتی در ایراى ٍجْاى 5

 تحليل ضرتِ قَچ ٍآهَزغ کارتردی ًرم افسار 6

water Hammer  افسار ٍدرآهذی تر ًرم 

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض تکٌَلَشی جذیذ در عوراى ًاًَتکٌَلَشی ٍکارتردّای اى 7

 فاعوِ رظَل پَر ؼعر کردی (هيعادگاُ عؽق)ِّ ٍارگِ ی ئِ ٍیي 8

 هْذی جذیذاالظالهی زهيي ؼٌاظی ؼٌاظی ٍیصُ داًؽجَیاى رؼتِ علَم تجرتی ظٌگ 9

  رضا جليلًَذهٌْذض زهيي ؼٌاظی قِ تٌذی ؼذُ ظٌگ ؼٌاظی آرریيبآزهَى ّای ط 10

 هحوذ هجتثی کيخای فرزاًِ رٍاًؽٌاظی رٍاًؽٌاظی ازدٍاج 11

 هحوذ هجتثی کيخای فرزاًِ رٍاًؽٌاظی پسؼکی ٍ ًَرٍظایکَلَشی رٍاًؽٌاظی 12

 هحوذ هجتثی کيخای فرزاًِ رٍغ تحقيق در علَم اًعاًی هثاحث اظاظی در رٍغ تحقيق 13

  هرتضی جوالی پاقلعِهٌْذض هذیریت هذیریت داًػ در ظازهاًْای دٍلتی 14

 حعام هَدی فيسیَلَشی کيٌسیَلَشی هجوَعِ پا ٍ هچ پا 15

 ظٌجراًی ظٌجراًی، هْال علی علَم آزهایؽگاّی اًعاى قلة تر ًگاّی 16



رٍحی،  عالة ظٌجراًی، هرین علی علَم آزهایؽگاّی قلة ًَار کاهل تفعير 17

 گرگيج ظعيذ

 پيراپسؼکی ٍ پسؼکی ّای دظتگاُ تا آؼٌایی 18

( عولکرد ٍ اظاض)

علی ظٌجراًی،فتح اهلل حعيي  علَم آزهایؽگاّی

 دادی،هْال ظٌجراًی

  ؼٌاظی َّرهَى آزهایؽات چکيذُ 19

 علَم آزهایؽگاّی

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی

 دادی

20  

 ّواتَلَشی آزهایؽگاُ کليات

 

 علَم آزهایؽگاّی

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی

 رٍحی عالة دادی، هرین

21  

تذى تر دارٍیی گياّاى اثرات  

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی علَم آزهایؽگاّی

 رٍحی عالة دادی، هرین

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی علَم آزهایؽگاّی هغسی عولکرد اختالالت 22

 دادی

 تراظاض تيواریْا ایوًََلَشیک تؽخيص 23

 ًَیي ٍ رایج آزهایؽات

 ظٌجراًی علی علَم آزهایؽگاّی

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی علَم آزهایؽگاّی تاليٌی تيَؼيوی آزهایؽگاُ کليات 24

 دادی

  هَادهخذر آزهایؽگاّی تؽخيص ّای رٍغ 25

 علَم آزهایؽگاّی

 ظٌجراًی علی

26 AT LABORATORY OF GENERAL 

BIOCHEMISTRY ( Devices and 

tests )

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی علَم آزهایؽگاّی

 دادی

 حعيي اهلل ظٌجراًی، فتح علی علَم آزهایؽگاّی اًعاى هغس تر دارٍیی گياّاى اثرات 27



 دادی

 پَرؼْاتی دکتر ٍحيذ هذیریت دٍلتی هذیریت ٍ ظازهاى در هعٌَی رّثری 28

 ًاًَ از اظتفذُ تا تتي ظاخت ٍ تکٌَلَشی ًاًَ 29

 آلَهيٌا ًاًَ ٍ ظيليط

  ظيذ هحعي کالًَذیهٌْذض عوراى

 علی ظٌجراًی ، ًصرت گٌجعلی جغرافيا  جغرافيای اًعاًی  30

ًظاهٌاهِ حالت تالقَُ خغا ٍ تجسیِ ٍ تحليل  31

 اثرات آى 

هٌْذض ظيذ ًعوت اهلل عثاعيایی،  عوراى

 هٌْذض ظيذ هحعي کالًَذی

هٌْذض ظيذ هحوذکالًَذی، هٌْذض  کؽاٍرزی- عوراى ًاًَ تکٌَلَشی ٍ کارترد آى در کؽاٍرزی  32

ظيذ هحعي کالًَذی، هحوذ تاقری، 

 دکتر احوذ هْرتاى

تْرٍز اظذآتادی، هٌْذض ظيذ  کؽاٍرزی عة ظٌتی درهاًی ظالن  33

 هحعي کالًَذی

دکتر عاّرُ ًصرآتادی، علی  علَم آزهایؽگاّی پصٍّؽی در هغس اًعاى 34

ظٌجراًی، حعٌيِ حعيٌی، افعاًِ 

ظراتٌذی، پرٍاًِ ظاراًی، هْال 

 ظٌجراًی

هليحِ ؼْرکی ًادر، هٌْذض ظيذ  کؽاٍرزی آؼٌایی تا گياّاى دارٍیی 35

هحعي کالًَذی، هحوذرضا 

 ًَرایی، ظجاد لغيفياى ظرگسی

دکتر هْذی ظرحذی، علی  علَم آزهایؽگاّی کوک ّای هرتَط تِ هعایٌات عول جراحی 36

 ظٌجراًی، فتح اهلل حعيي دادی



 علی ظٌجراًی، ظويِ جْاًی علَم آزهایؽگاّی تعت ّای تؽخيص هيکرٍب ؼٌاظی 37

حعٌيِ حعيٌی، علی ظٌجراًی،  علَم آزهایؽگاّی هغس هقذهِ ای تر کالثذ ؼٌاظی اعصاب اظاظی 38

 فتح اهلل حعيي دادی

 هْال علی ظٌجراًی، ظويِ جْاًی، علَم آزهایؽگاّی کثذ ٍ تيواری ّای آى 39

 ظٌجراًی

علی ظٌجراًی، رٍح اهلل  علَم آزهایؽگاّی شى درهاًی در حيغِ آزهایؽگاّی 40

 ٍليسادُ،هرین عالة رٍحی

 علی ظٌجراًی،هرین عالة رٍحی آزهایؽگاّی/پسؼکی تازُ ّای تؽخيصی تيواری هسهي اًعذادی ریِ 41

42 New diagnosis and treatment of 

diseases volume 1 

علی ظٌجراًی،هْال  پيراپسؼکی/پسؼکی

 ظٌجراًی،هرین عالة رٍحی

43 New diagnosis and treatment of 

diseases volume 2 

علی ظٌجراًی،هْال  پيراپسؼکی/پسؼکی

 ظٌجراًی،هرین عالة رٍحی

44 New diagnosis and treatment of 

diseases volume 3 

علی ظٌجراًی،هْال  پيراپسؼکی/پسؼکی

 ظٌجراًی،هرین عالة رٍحی

 


