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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-49 000/175 سیدزاده...-رازقی-معصومی قطعات پروتزي و میکروپروسسورها 

F-OR-48 000/200 ...معصومی-رازقی-سیدزاده قطع عضوهاي زیر زانو 

F-OR-47  000/200 ...شبنم معصومی-رضا رازقی قطع عضوهاي روي زانو و باالي زانو 

F-OR-46 

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

 عصبی،درمان هاي توانبخشی

 پگاه السادات حسینی
 فرزانه صابري-امین زاده بهاره

000/450 

F-OR-45 000/220 دکترحسن سعیدي-بهناز توکلی راهنماي طراحی و ساخت پروتز زیر زانو 

F-OR-42  000/490 نعیمه روحانی-طاهربابایی (ستون فقرات ) جلد اولاطلس ارتوزها 
000/790 

F-OR-41  000/300 طاهر بابایی (به همراه پاسخ نامه) اوصول آدامزمجموعه تست هاي طبقه بندي شده 

F-OR-40 000/225 شهربانو بیداري معاینه و ارزیابی مفاصل مچ و پا 

F-OR-39 000/450 بهاره امین زاده اسکلتی -رادکیس رادیولوژي عضالنی 

F-OR-38  000/60 موسوي  -منیره احمدي عضالنی -در سیستم اسکلتی رادیوگرافی 

F-OR-37 000/80 فائزه قربانی بیماري ها و اختالالت ناحیه گردن و درمان هاي ارتوزي 

F-OR-36  000/100 نسرین مولودي کتابچه راهنماي عملی اصالحات در کفش 

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

 کالنتري
000/400 

F-OR-34 000/450 فاطمه بهرامیان ،عاطفه ابوترابی  کفش و ارتوزهاي اندام تحتانی 

F-OR-33 000/750 دکتر محمدعلی مردانی بازسازي پروتزي 
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F-OR-32 000/100 الهام اسفندیاري ،کورش براتی ارتوزهاي استاتیک اندام فوقانی 

F-OR-30 000/300 دکتر ابراهیم صادقی ارتزهاي اندام تحتانی 

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

 دکتر عباس رحیمی
000/150 

F-OR-28 000/250 ناهید تفتی حرکت شناسی اندام فوقانی 

F-OR-26 
 افراد قطع عضو اندام تحتانیآنالیز گیت در 

 سال کنکور 10شامل کلیه جدول هاي مربوط به گیت به همراه سواالت 
 دکتر حسن سعیدي

 مرضیه شکوهی
000/100 

F-OR-25 
 دستاوردهاي نوین در ارتز درمانی 

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

 بنفشه قمیان-پورحسینقلی
000/200 

F-OR-24 000/220 مائده فرزادي ،طاهر بابایی  ارتوزهاي اندام فوقانی 

F-OR-22  جلد دوم ˚اطلس ارتزها 
 دکتر سیامک آقاجانی فشارکی

 دکتر حسن سعیدي 
000/280 

F-OR-21  000/280 دکتر سیامک آقاجانی فشارکی جلد اول ˚اطلس ارتزها 

F-OR-20 ستون فقرات هايکاربرد ارتزها در بیماري 
 عالیه دریابر ،مهدي رضایی 

 دکتر کامیاب ،طاهر بابایی 
000/270 

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

 دکتر عراض پور
000/150 

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

 دکتر رحیمی ، سعیديدکتر 
000/280 

 

F-OR-17 000/100 مرضیه شکوهی ، دکتر سعیدي  قالبگیري و ساخت ارتزهاي پا 

F-OR-16 
 بانک جامع سئواالت کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی

 رشته اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی
 000/500 فائزه قربانی ، سحر گنجه اي 

F-OR-15  000/400 بهشید فرهمند ، بنفشه خدایی  رویکرد کلینیکیپروتزهاي اندام تحتانی 

F-OR-4 000/450 دکتر سعیدي راهنماي جامع ارتزها 

F-OR-1 000/420 دانش افروز ، آقاجانی  ارتزهاي کودکان 

F-OR-101 
با پاسخ  1377-1394بانک سواالت ارتز و پروتز کارشناسی ارشد و دکتري 

 تشریحی
اژدري، فرزدقی، محمد کرمی، 

 جوادپور
000/120 

 


