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 بینایی سنجی ارسیف

 باشد می رنگی چاپ برای بیشتر قیمت شده درج برایشان متفاوت قیمت دو که کتابهایی

 قیمت)ریال( نویسنده عنوان ردیف

F-OM-21  بینـــــاییمیــدان   
 اپتومتریست فرشیدکریمی

 اپتومتریست مسعود خرمی نژاد
000/050 

F-OM-20 000/000 ادریس محمدی چشم و بدن در میکروگراویتی 

F-OM-19 
 کم بینایی 

 تعریف و تشخیص کم بینایی شناخت و تجویز وسایل کمک بینایی

 –دکتر عسکری زاده 

 اپتومتریست ناروئی نوری و...
000/000 

F-OM-18 000/000 پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور تمرینات بینایی 

F-OM-17 000/080 پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور تمرینات بینایی برای کودکان 

F-OM-16 (( رنگیراهنمای کلینیکی عدسی های تماسی)) 000/000/0 فیروزه فریدونی 

F-OM-15 000/000/0 محسن حیرانی راهنمای کلینیکی لنزهای تماسی 

F-OM-14 000/550 محسن حیرانی یینای،بیکیزی، ف یک،هندسیاپت 

F-OM-13 محسن حیرانی آنومالیهای دید دو چشمی :تشخیص و ویژن تراپی 
000/000 

000/050/1 

F-OM-12 محسن حیرانی یدو چشم دید یهایدرمان آنومال 
000/000 

000/050/1 

F-OM-11 درمان و تشخیص علل، :چشم قرمزی 
 تقی رزی، دوستدار عسگر

 .جمالی علیرضا بایه، نقدی
000/800 

F-OM-10-
2 

 000/600 مسعود سیاه کمری (98-97آزمون های کارشناسی ارشد اپتومتری )

F-OM-10 ( 98-91آزمون های کارشناسی ارشد اپتومتری) 000/000/1 مسعود سیاه کمری 

F-om-9  000/000 منیره قاسم پور در افراد کم بیناروش های معاینه و تجویز وسایل کمک بینایی 

F-OM-8 )000/050 دکتر جعفرزاده –راضیه دیانی  نکات کلینیکی در اپتومتری )انتشارات قلم علم 
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F-OM-7 000/800 تقی نقدی –راحله مروج  همه آنچه که در مورد لنزهای اسکلرال باید بدانیم 

F-OM-6 000/680 صفرزادهمسعود  اصول کاربردی عینک سازی 

F-OM-4 000/180 صفرزاده–عسگر دوستدار  تشخیص و درمان تنبلی چشم 

F-OM-2 یافته های بینایی در بیماری ام اس 

 راضیه دیانی

با همکاری دکتر ابراهیم 

 جعفرزاده پور

000/000 

F-OM-1 اطلس بیماری های چشم 
 مسعود صفرزاده

 زیر نظر عسگر دوستدار
000/800 

F-OM-201 )000/000 دکتر عباس ریاضی سنجش بینایی با روشهای سایکوفیزیک )انتشارات به منش 

 


