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

 قیمت)ریال( نویسنده عنوان کد

F-PT-110 فاطمه رحیمی و... - پریسا ارزانی فیزیوتراپی تنفسی دربخش های بستری  000/880 

 

F-PT-109 
 مدالیته های فیزیوتراپی الکتروتراپی   جلد دوم

 ) تست  های تآلیفی با پاسخ تشریحی (
 000/050 دکترقدمعلی طالبی

000/500/1 

F-PT-108 
 اختالل مفصل ساکروایلیاک و سندروم پیریفرمیس

 )راهنمای کامل برای فیزیوتراپیست ها(
 000/080 دکتر سارا فریدون نیا

000/080/1 

F-PT-107 
فلکسوری و اکستانسوری دست های تاندونتوانبخشی ترمیم  آزاده ریاحی-نسرین رحیمی اشجردی   

000/050 

F-PT-106 تمرین درمانی استئوآرتریت با رویکردهای نوین فیزیوتراپی 
 فاطمه رحیمیفیزیوتراپیست 

 فیزیوتراپیست پریسا ارزانی
000/090 

F-PT-105 
 تکامل جسمی، حرکتی و روحی روانی بدن انسان

 درمان فلج مغزی کودکان با روش هاشمی
 000/080 دکترساسان هاشمی –محسن هاشمی 

F-PT-104 
برای درمان محافظه کارانه و جراحی  تمرین درمانیراهنمای بالینی 

 زانو، مچ پا، ساق و انگشتان: چهارم جلداختالالت شایع اتوپدی 
 Paul Salamhدکتر-دکتروحیدمظلوم

000/580 

000/050/1 

F-PT-103 
برای درمان محافظه کارانه و جراحی  تمرین درمانیراهنمای بالینی 

 هیپ و لگنستون فقرات، : سومجلد اختالالت شایع اتوپدی 
 Paul Salamhدکتر-دکتروحیدمظلوم

000/580 

000/050/1 

F-PT-102 
برای درمان محافظه کارانه و جراحی  تمرین درمانیراهنمای بالینی 

 آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان: دومجلد اختالالت شایع اتوپدی 
 Paul Salamhدکتر-دکتروحیدمظلوم

000/080 

000/980 

F-PT-101 
برای درمان محافظه کارانه و جراحی  تمرین درمانیراهنمای بالینی 

 جلد اول: مقدمات و کمربندشانه ایاختالالت شایع اتوپدی 
 Paul Salamhدکتر-دکتروحیدمظلوم

000/000 

000/050/1 

F-PT-100 )000/080 حق پناه و ... -عباسی -رازقی تحلیل بالینی راه رفتن )نظریه و کاربرد 

F-PT-99  آماده سازی ناحیه مرکزی بدن 
 دکتروحیدمظلوم

 دکترمنصور صاحب الزمانی و ...
000/880 

F-PT-98  000/100 دکترزینب واشقانی-فاطمه افشاری تمرین در آب 

F-PT-97 
 اختالالت عملکردی مایوفاشیال با رویکرد بالینی 

 اندام تحتانی(  همراه با اطلس مداخالت درمانی)
 000/980 دکتر وحید مظلوم
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F-PT-96 
 اختالالت عملکردی مایوفاشیال با رویکرد بالینی

 اندام فوقانی(  همراه با اطلس مداخالت درمانی) 
 000/980 دکتر وحید مظلوم

F-PT-95 
 اختالالت عملکردی مایوفاشیال با رویکرد بالینی

 مقدمات و ستون فقرات(  همراه با اطلس مداخالت درمانی) 
 000/980 دکتر وحید مظلوم

F-PT-94 کاربردهای بالینی روش کینزیوتیپ 
 فریدون نیا -آقازاده 

 توسلی -سلطانی 
000/100/1 

F-PT-93 000/050 محدثه حافظ-دکترفاطمه احسانی بیماری های مغز و اعصاب و درمان فیزیوتراپی 

F-PT-92  000/090 مهشید بابا حبیب ورزش در آب 

F-PT-91 
 جلد اولمدالیته های فیزیوتراپی   

 (تست های تآلیفی با پاسخ تشریحی)
 دکتر قدمعلی طالبی

000/980 

000/850/1 

F-PT-90 
 جلد دومتاریخ فیزیوتراپی ایران 

 )تاریخچه انجمن فیزیوتراپی ایران(
 فیزیوتراپیست محسن هاشمی

 دکتر ساسان هاشمی
000/000 

F-PT-89 
 جلد اولتاریخ فیزیوتراپی ایران  

 (تاریخچه آموزش فیزیوتراپی در ایران) 
 فیزیوتراپیست محسن هاشمی

 دکتر ساسان هاشمی
000/000 

F-PT-88 
 نقش حیاتی عضالت گلوتئال 

 ) ارتباط بین چرخه راه رفتن با درد و اختالالت عملکردی(
 000/050 دکتر وحید مظلوم

F-PT-87 
 ورزش درمانی برای آسیب های شانه

 )ارزیابی،توانبخشی و بازگشت به ورزش(
دکترمنصور صاحب الزمانی 

 جعفر کتابچی-دکتروحیدمظلوم
000/090 

F-PT-86 000/580 دکتر وحید مظلوم پیالتس برای سندرم ها و آرتروپالستی هیپ و زانو 

F-PT-85 پریسا ارزانی-فاطمه رحیمی فیزیوتراپی در مدیریت لنف ادم 
000/500 

000/000/1 

F-PT-84 000/150 حوزه بهارلوئی تحریک فرا جمجمه ای جریان مستقیم در توانبخشی 

F-PT-83 فهیمه پران دوجی-دکتروحیدمظلوم تکنیک های انرژی عضالنی،یک راهنمای عملی برای فیزیوتراپیست ها 
000/000 

000/800 

F-PT-82 
 پرسش و پاسخ بالینی در فیزیوتراپی

 پاسخ تشریحی( گزینه ای همراه با4)سواالت
 000/050 دکترمحمدحدیقی-دکتر وحید مظلوم

F-PT-81  000/500 و...-مهدی جعفری -دکترجوانشیر جلد دوم:لگن و اندام تحتانیسوزن خشک در تریگرپوینیت 

F-PT-80 
 رویکرد جامع فیزیوتراپی در اختالالت حرکتی

 ارزیابی و درمان (-شانه ای-)کمربند گردنی
 000/050 دکترافسانه نیکجوی

F-PT-79  000/550 دکتر کامران عزتی  1لیزر تراپی بالینی 

F-PT-78 000/080 عاطفه فخاریان-محسن عابدی کتاب راهنما جهت مبتالیان به بیماری های مزمن ریوی( )توانبخشی ریه 

F-PT-77 محمود محمدپور –فرزانه حقیقت  تکنیک کاربردی 06راهنمای گام به گام بالغ بر :ازاد سازی مایوفاشیانی 
000/050 

000/900 

F-PT-76 000/500 کامران عزتی درس آموز مجموعه کامل الکتروتراپی 

F-PT-75 000/580 سیده سعیده بابازاده-افسانه نیکجوی ارزیابی و درمان -بهبود عملکرد کف لگن 

F-PT-74 000/000 رحیمیفاطمه -پریسا ارزانی فیزیوتراپی در بارداری و زایمان 



000/000 

F-PT-73 ( ستون فقراتفیزیوتراپی در آسیب های عضالنی اسکلتی) 000/000 امیراحمدی-مرضیه یاسین 

F-PT-72 ( فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضالنی اسکلتی)000/080 امیراحمدی-مرضیه یاسین اندام ها 

F-PT-71 بیماران حقوق منشور و فیزیوتراپی ایحرفه اخالق 
 نوید-اشراقی حمیدرضا-برزکار ابراهیم

 نژادنوروزی فرزانه-محمدزاده
000/100 

F-PT-70 مروری بر فیزیوتراپی در سوختگی ها 
ناهید حبیب  –سید مسعود جارچیان 

 اله نیا چابک
000/050 

F-PT-69 000/000  بهرامی فریبا امیدی، فرشته مغزی فلج در فیزیوتراپی 

F-PT-68  ، 000/000 محمد علی سنجری اندازه گیری و گزارشراه رفتن 

F-PT-67  نرم افزار متلب در علوم بالینی به انضمامEEGLAB 
فر، مریم زادهحامد ساجدی ، ویدا مهدی

 بنی مصطفی عرب، سمیرا کوشکستانی
000/050 

F-PT-66  000/080 هادی زاده، جواهریان  )روش بالینی و مبتنی بر شواهد(درای نیدلینگ نقاط ماشه ای 

F-PT-65 (جلد اول : اصول، اندام فوقانی و تنه) سوزن خشک در تریگرپوینت 
 جوانشیر، جعفری، رضازاده،

 فرهاد نژاد 
000/000 

F-PT-64 000/500/1 قدمعلی طالبی ، تقی پور بانک جامع سواالت چهارگزینه ای فیزیوتراپی 

F-PT-63  000/050 حکیمه آدی ، مهسا صیدی های مغز و اعصابفیزیوتراپی در بیماری 

F-PT-60 000/000/1 دکتر نسرین ناصری فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی 

F-PT-59 000/000 دکتر آزمند، ارزانی، میکائیلی اصول کاربردی ارزیابی و توانبخشی بیماران ضایعه نخاعی 

F-PT-58  000/080 دکتر ناصر سلسبیلی دوم ویرایش –آناتومی سطحی 

F-PT-57  000/080 دکتر ناصر سلسبیلی درمان های فیزیوتراپی و مراقبتی –بیماری های زنان، زایمان و ناباروری 

F-PT-56 فیزیوتراپی پس از جراحی های رایج 
 دکتر خدیجه اوتادی

 دکتر مریم عباس زاده
000/050 

F-PT-55 ( کاربردها – تکنیک ها –اصول پایه تیپ کینزیولوژیکال )- 000/880 سارا فریدون نیا –افشین آقازاده  رنگی 

F-PT-54 کینزیولوژی و آناتومی بالینی 
 دکتر حیدر صادقی

 مصطفی ولدبیگی 
000/050 

F-PT-53 
 های همگانی  ورزش برای سالمت جامعه یا ورزش

 آنالیز حرکات زورخانه –زورخانه نماد ایران زمین 

 سید محسن هاشمی

 سید ساسان هاشمی
000/000 

F-PT-52                                                                                                                                                                   000/890 ناهید نصیری –دکتر حکیمه آدی  تکنیک های نیدلینگ مفاهیم اصلی و روش های درمانی 

F-PT-51 
 –دامنه حرکتی مفاصل  –تکنیک های ارزیابی دستی : قدرت عضالنی 

 (ترجمه دنیلرفتن و پاسچر ) راه

 دکتر زهرا فخاری 

 احمد بهرامیان –محمد جواهریان 
000/980 

F-PT-50 ستون فقرات(های لمس صحیح در درمان و تشخیص روش( 
 فخاری دکتر زهرا

 دکتر خدیجه اوتادی
000/050 

F-PT-49  000/050 مرضیه سعیدی ترجمه کامرون –عوامل فیزیکی در توانبخشی از تحقیق تا کاربرد 

F-PT-48  000/090 مینا شکویی ویرایش سوم –فیزیوتراپی در سوختگی 

F-PT-47 ( تصویر رنگی 406با کی تیپ )000/000 حمید طباطبایی ویرایش دوم 



F-PT-44 
  (MS)مولتیپل اسکلروز 

 با نگاهی بر رویکردهای توانبخشی

 دکتر محمود اکبری

 حامد فاضلی –مریم صبا 
000/180 

F-PT-43 
 ها در ارزیابی و درمان بیماران دچار کمردرداصول و روش

 MSIهای سامانه حرکت براساس دیدگاه نقص

 امین بهداروندان

 پیشگفتار: دکتر شاطرزاده
000/000 

F-PT-42 تحقیقات راهنمای کاربردی مبتنی برابی دامنه حرکت و عملکرد مفصلی:ارزی 
 طاهره پورخانی –دکتر نورسته 

 محمد فالح محمدی
000/080 

F-PT-40 000/500 محمد پوراعتضاد –عبداله طیبی  های نقص سامانه حرکتی ستون فقرات گردنی، پشتی و کمریسندرم 

F-PT-39  ها فیزیوتراپیستروش تحقیق برای 
 دکتر علیرضا آزمند

 سعید میکائیلی –پریسا ارزانی 
000/000 

F-PT-38 آناتومی سطحی بدن انسان 
 دکتر زهرا  فخاری

 دکتر خدیجه اوتادی
000/590 

F-PT-37 
 مغزتان را جوان نگه دارید؟

 ورزش نوروبیک برای تقویت حافظه و افزایش قابلیت های ذهنی 55

 دوستدکتر هاشم فرهنگ 

 مینا فتوحی
000/100 

F-PT-36 فیزیوتراپی در بیماران نارسایی کلیه و دیالیزی 
 نسرین رحیمی –آرزو رخشا 

 فرشته نصیر ی
000/000 

F-PT-35 
 (جلد اولهای انرژی عضالنی )های دستی، تکنیکدرمان

 کلیات و اندام فوقانی

 حکیمه آدی –دکتر شادمهر 

 سمیرا سید حبیبی
000/000 

F-PT-34 000/080 دکتر رحیمی –دکتر آزمند  هافارماکولوژی بالینی برای فیزیوتراپیست 

F-PT-33 

 (جلد سوم) بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی

 مچ پا –زانو  –بیومکانیک مفصل ران 

 بیومکانیک راه رفتن، وضعیت های بدنی

 دکتر قدمعلی طالبی

 دکتر محمد تقی پور

 دکتر یحیی جوادیان

000/800 

F-PT-32 
 (جلد دوم)بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی 

 دست –مچ  –آرنج  –بیومکانیک شانه 

 دکتر قدمعلی طالبی

 دکتر محمد تقی پور

 دکتر یحیی جوادیان

000/000 

F-PT-31 
 پیشگیری از آسیب های ورزشی 

 )کتاب راهنمای پزشکی ورزشی و علوم ورزشی( 

 دکتر علی اصغر نورسته

 رضازاده فرهاد

 شیرین عالی

000/800 

F-PT-30 000/000 دکتر محسنی فر –ملیحه اعتمادی  فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی 

F-PT-29 اعصاب، عضالت و حرکات در عملکردهای انسان 
 جهانگیری –فالح زاده 

 شمیلی –امینی 
000/080 

F-PT-27 

 (جلد اولبیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی )

 بیومکانیک پایه، بافت همبند، عضله

 بیومکانیک ستون مهره ای، توراکس، مفصل فکی گیجگاهی

 دکتر قدمعلی طالبی

 دکتر محمد تقی پور
000/850 

F-PT-26 
 توانبخشی و درمان شکستگی ها 

 اندام تحتانی و ستون فقرات:  جلد دوم
 000/080 دکتر نسترن قطبی

F-PT-25  000/050 نسرین رحیمی –دکتر روستائی  فیزیوتراپیاصول توانبخشی و 

F-PT-24 000/000 سید عباس طباطبائی سردرد در لگن 

F-PT-22 000/000 خواجه ایلیا اکبری، محمد دکتر پوستی و روماتیسمی های بیماری در فیزیوتراپی 

F-PT-21  000/050 مسعوده مستوفی ماساژ درمانی 



F-PT-18 000/000 دکتر نودهی مقدم تسهیل عصبی عضالنی در توانبخشیهای -اصول و روش 

F-PT-13 ( هیدروتراپیآب درمانی) 80000 هنگامه نیکجوی 

F-PT-11 000/000 حمید دالوند –لیال دهقان  ارزیابی و درمان اختالالت راه رفتن در افراد فلج مغزی 

F-PT-10 
 ارزیابی و درمان اختالالت دینامیک دستگاه عصبی 

  ویرایش دوم)درمان دستی عصب(  
 000/050 دکتر قدمعلی طالبی

F-PT-8 000/100 دکتر فخاری –بوذری  تکنیکهای دستی در درمان اختالل عملکردهای ستون فقرات گردنی 

F-PT-6 000/050 دکتر نخستین انصاری ،دکتر یوسفی رادیولوژی برای فیزیوتراپیست ها 

F-PT-5  الکترومیوگرافی سطحیاصول کاربردی 
 رؤیا خان –دکتر طالبیان مقدم 

 محمدی
80000 

F-PT-3 000/500 دکتر ابراهیمی -حکیمه آدی  های دستی فیزیوتراپی عضالنی در درمان -توانبخشی عصبی 

F-PT-2 000/050 دکتر شادمهر درمانهای دستی مولیگان 

F-PT-1 000/000 بندپی دکتر محسنی انگلیسی برای دانشجویان فیزیوتراپی 

F-PT-234 000/550 دکتر محمدزاده-ابراهیم برزکار حرکت و شناخت مبانی عصبی و روان شناختی 

F-PT-233 
 مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد و دکترا 

 (( 19-11تا   88-87)) از سال 
 000/050 گروه مولفین

F-PT-232 
 مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد و دکترا 

 (( 11-17تا  19 -11)) از سال 
 000/850 گروه مولفین

F-PT-231 (همراه با تصویرخودآموزورزش ، راهکاری برای مواجهه با سالمندی) 000/080 دکترجاوید مستمند 

F-PT-230 000/100 فریده دهقان معاینه بالینی عضالت کف لگن 

F-PT-229 000/050 دکترنقدی-انصایدکتر  تکنیک های توان بخشی در درمان سکته مفزی 

F-PT-227 000/100 دورباطی-انصاری حرکت درمانی مبتالیان به همی پلژی 

F-PT-225  000/050 دکتر نسترن قطبی اندام فوقانی :جلد اولتوان بخشی و درمان شکستگی ها 

F-PT-221 کاربرد ورزش درمانی و فیزیوتراپی در جراحی ها 
 دکتر آذر معزی 

 عباسیدکتر ابراهیم  
000/000 

F-PT-217 000/150 امین نخستین انصاری و دکتر نقدی فعالیتهای حرکتی تکاملی برای درمان کودکان 

F-PT-216  اصول تمرین درمانی ترجمهkisner  000/000 طیبه روغنی –فروغ فردوسی 

F-PT-215 000/050 دکتر نقدی و دکتر انصاری توانبخشی مبتالیان به سکته مغزی 

F-PT-213 000/050 دکتر نقدی و دکتر انصاری پلژی بزرگساالنارزیابی و درمان همی 

F-PT-201 000/080 دکتر بختیاری الکتروتراپی 

 
 

 


