
 مجموعه جزوات منابع ارشد فیزیوتراپی

تومان قیمت  ردیف جزوه صفحه 
 1 دکتر طالبی( –فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی )دکتر ماندانا رضایی  109 95/000

 2 کندال )دکتر طالبی( – 1 –ارزشیابی و اندازه گیری  107 95/000

091  3 عضله یآزمون دست کتاب 000/

000/150  4 ارتز )دکتر طالبی( کتاب 

000/60  5 پروتز )دکتر طالبی( 59 

 6 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی )دکتر محمد تقی پور( 168 145/000

000/751  7 فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب )دکتر طالبی( 237 

 8 1اصول و تکنیک های تمرین درمانی  کتاب 198/000

175/000 
تکنیک  -2صفحه  PNF 105اصول، کلیات و الگوهای  -1جزوه ) 3شامل  – 2تمرین درمانی  220

 صفحه( PNF 92تکنیکهای  -3صفحه  PNF 23های 

9 

000/150  10 )دکتر طالبی(  3تمرین درمانی  153 

 11 دکتر فریبا قادری –فیزیوتراپی در جراحی  100 90/000

21 دکتر طالبی –مدالیته های فیزیکی  کتاب 168/000  

31 مدالیته های فیزیوتراپی ) الکتروتراپی( جلد دوم  کتاب 130/000  

41 ماساژ و موبیلیزاسیون 135 95/000  

000/630 51 جلدی بیومکانیک که به صورت کتاب می باشد 3مجموعه  کتاب   

000/150  16 می باشد فیزیوتراپی در روماتیسمی که کتاب دکتر اکبری کتاب 

71 دکتر طالبی –مجموعه سواالت طبقه بندی شده   کتاب 280/000  

2/ 679  جمع کل 000/

 

فیزیوتراپی مجموعه جزوات منابع دکتری  

 ردیف جزوه صفحه قیمت تومان  
000/130  1 دکتر طالبی –سحرمن  –کلیات و ستون فقرات  –سندرم های اختالل حرکتی  160 

000/230  2 دکتر طالبی –سحرمن  –اندام ها  –سندرم های اختالل حرکتی  310 

000/401  3 جزوه 2شامل  –دکتر طالبی  –مانیپوالسیون بافت نرم و تکنیک های عضالنی  162 



1-Soft Tissue Manipulation 
2- Post Isometric Relaxation (Muscle Energy Technique) 

000/50  دکتر طالبی – تکنیک های مفصلی 50 

  Maitlandو موبیلیزاسیون فقرات Greenman دیسفانکشن های مفصلی

4 

000/98  5 تشخیص الکتریکی در بیماری های عصب و عضله کتاب 

 7 کندال )دکتر طالبی( – 1 –ارزشیابی و اندازه گیری  107 95/000

091  8 عضله یآزمون دست کتاب 000/

000/150  9 ارتز )دکتر طالبی( کتاب 

000/60  10 پروتز )دکتر طالبی( 59 

 11 1اصول و تکنیک های تمرین درمانی  کتاب 198/000

175/000 
تکنیک  -2صفحه  PNF 105اصول، کلیات و الگوهای  -1جزوه ) 3شامل  – 2تمرین درمانی  220

 صفحه( PNF 92تکنیکهای  -3صفحه  PNF 23های 

12 

 13 )دکتر طالبی(  3تمرین درمانی  153 150/000

 14 دکتر طالبی –مدالیته های فیزیکی  کتاب 168/000

 15 مدالیته های فیزیوتراپی ) الکتروتراپی( جلد دوم  کتاب 130/000

 16 ماساژ و موبیلیزاسیون 135 95/000

000/630  17 جلدی بیومکانیک که به صورت کتاب می باشد 3مجموعه  کتاب 

000/280  18 دکتر طالبی –مجموعه سواالت طبقه بندی شده  کتاب 

 19 دکتر طالبی( –فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی )دکتر ماندانا رضایی  109 95/000

 20 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی )دکتر محمد تقی پور( 168 145/000

000/175  21 طالبی(فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب )دکتر  237 

 22 دکتر فریبا قادری –فیزیوتراپی در جراحی  100 90/000

 23 فیزیوتراپی در روماتیسمی که کتاب دکتر اکبری می باشد کتاب 150/000

3/ 426  جمع کل 000/

 


