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 فارسی ارتوپدفنی
 .باشد می رنگی چاپ براي بیشتر قیمت شده درج برایشان متفاوت قیمت دو که کتابهایی

 
 قیمت(ریال) نویسنده عنوان کد

F-OR-64  ( جلددوم ) 000/200/1 آیدا عابدي –وحید پور مقدم  اطلس قطع عضو ها و نواقص اندام 

F-OR-63 (پیش از پروتز) ارتوز و پروتز در توانبخشی جلد دوم 
فاطمه  –وحیدپور مقدم 

 هدیه رشیدیان-جمشیدي
000/200/1 

F-OR-62 000/490 حسن قندهاري –محسن آذر  راهنماي بالینی ساخت بریس اصالحی اسکولیوز 

F-OR-61 ( جلد اول ) 000/000/2 فاطمه گرامی-وحیدپورمقدم اطلس قطع عضوها و نواقص اندام 

F-OR-60 000/800 جمشیدي -وحیدپور مقدم اطلس وسایل کمکی 

F-OR-59  000/400/2 بهاره دلشاد –وحید پور مقدم  _ارتوزھا جلد اولارتز و پروتز در توانبخشی 

F-OR-58 000/850 هدیه راه پیما الیزیی درسنامه معاینه بالینی و ارزیابی عضالنی 

F-OR-57 000/550 آزادي نیا-کشاورزي-مولودي انوااع ولیچر راهنماي ارزیابی و تجویز 

F-OR-56 000/500 لسانی -آزادي نیا -مولودي کاربرد ارتز در سوختگی ها 

F-OR-55  000/180 آزادي نیا و...-باقري پور کششی گردن و بالش هاي طبیراهنماي کاربرد بالینی ارتوزهاي 

F-OR-52   000/750 طاهر بابایی -نعیمه روحانی )اندام فوقانی  (  جلــد دوماطلس ارتوزها 

F-OR-51 000/900/1 قربانی....-فالحتگر –رمجی  آشنایی با پروتزهاي اندام فوقانی 

F-OR-50  قطع عضو اندام فوقانینگرش اصولی به خدمات پروتزي 
 –سپیده گالره رضوي 

 ناطق نامدار –رضایزدان رمجی 
000/120 

F-OR-49 000/280 سیدزاده...-رازقی-معصومی قطعات پروتزي و میکروپروسسورها 

F-OR-48 000/350 ...معصومی-رازقی-سیدزاده قطع عضوهاي زیر زانو 
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F-OR-47  000/650 ...شبنم معصومی-رازقیرضا  قطع عضوهاي روي زانو و باالي زانو 

F-OR-46 

 مطالعه دست و مچ
بیماري ها، شکستگی ها، دررفتگی ها و درگیري هاي :در حوزه ي

 عصبی،درمان هاي توانبخشی

 پگاه السادات حسینی
 فرزانه صابري-امین زاده بهاره

000/780 

F-OR-45 000/450 سعیديدکترحسن -بهناز توکلی راهنماي طراحی و ساخت پروتز زیر زانو 

F-OR-42  000/750 نعیمه روحانی-طاهربابایی (ستون فقرات ) جلد اولاطلس ارتوزها 

F-OR-41  000/750 طاهر بابایی (به همراه پاسخ نامه) اوصول آدامزمجموعه تست هاي طبقه بندي شده 

F-OR-40 000/750 شهربانو بیداري معاینه و ارزیابی مفاصل مچ و پا 

F-OR-39 000/750 بهاره امین زاده اسکلتی -رادکیس رادیولوژي عضالنی 

F-OR-38  000/115/1 موسوي  -منیره احمدي عضالنی -رادیوگرافی در سیستم اسکلتی 

F-OR-36  000/250 نسرین مولودي کتابچه راهنماي عملی اصالحات در کفش 

F-OR-35 کاربرد ارتوزها در درمان اختالالت اندام فوقانی 
 مهدي رضایی، مرضیه حسینی

 کالنتري
000/650 

F-OR-34 000/650 فاطمه بهرامیان ،عاطفه ابوترابی  کفش و ارتوزهاي اندام تحتانی 

F-OR-33 000/950/1 دکتر محمدعلی مردانی بازسازي پروتزي 

F-OR-29 اسکلتی -هاي سیستم عضالنی کاربرد بالینی ارتزهاي اندام تحتانی در بیماري 
 عالیه دریابر ،مهدي رضایی 

 دکتر عباس رحیمی
000/450 

F-OR-25 
 دستاوردهاي نوین در ارتز درمانی 

 آخرین رویکردهاي کلینیکی پاتولوژي هاي پا و زانو
انسیه  ،بهشید فرهمند

 بنفشه قمیان-پورحسینقلی
000/400 

F-OR-24 000/480 مائده فرزادي ،طاهر بابایی  ارتوزهاي اندام فوقانی 

F-OR-20 هاي ستون فقراتکاربرد ارتزها در بیماري 
 عالیه دریابر ،مهدي رضایی 

 دکتر کامیاب ،طاهر بابایی 
000/750 

F-OR-19 ارتزهاي اندام تحتانی 
 مهدي رضایی ،عالیه دریابر 

 دکتر عراض پور
000/850 

F-OR-18 تحتانیهاي اندام راهنماي کاربردي تجویز کفش طبی و ارتز در بیماري 
 عالیه دریابر، مهدي رضایی 

 دکتر رحیمی ، دکتر سعیدي
000/480 

 

F-OR-1 000/750 دانش افروز ، آقاجانی  ارتزهاي کودکان 

F-OR-200 000/300/3 زهرا عابدزاده-وحیدپورمقدم اطلس ارتوزها و وسایل کمکی 

 


