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انتشارات دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی

تلفن سفارش 55910922 - 55910922 :

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

قیمت(ریال)

عنوان

F-A-50

مسائل پایه و پیشرفته در ایمیتانس آکوستیک

فرزاد رحیمی -محمدرضا طالع

080/000

F-A-49

توانبخشی دهلیزی جلد اول

فرزاد رحیمی -محمدرضا طالع

080/000

F-A-48

پاسخ شنوایی ساقه مغز به محرک گفتاری Speech ABR

سیروان نجفی-نسرین گوهری

000/000

F-A-46

ارزیابی و درمان سرگیجه و اختالالت تعادلی

دکتررضا حسین آبادی
مهسا حمیدی پوینده

000/000

F-A-45

کارکرد گوش میانی در اطفال

فرزاد رحیمی-محمدرضا طالع

080/000

F-A-44

کاشت ساقه مغز (باتاکیدبرمبانی پایه تحریک الکتریکی سیستم شنوایی)

وحیدمرادی-دکترعلی محمد
اصغری-حسام الدین امام جمعه

080/000

F-A-43

اطلس رنگی بیماری های گوش

آناهیتا وزیر

000/000

F-A-42

برنامه جامع تربیت شنوایی ((نیوشا))

سعید مالیری

000/000

F-A-41

درسنامه مبانی توانبخشی شنوایی

فرنوش جاراللهی

070/000

F-A-40

طب طبیعی و شنوایی

فرزاد رحیمی

000/000

F-A-39

طب طبیعی

فرزاد رحیمی

000/000

F-A-38

رشد و شنوایی در جنین

فرزاد رحیمی

000/000

F-A-37

روش شنیداری – کالمی ( راهنمای کاربردی بری کارشناسان)

گیتا موللی

000/000

F-A-36

ارزیابی عملکرد دستگاه تعادل و روشهای درمانی در اختالالت تعادلی

داود رستمیان-فرناز فتح اله
زاده

000/000

F-A-35

ارزیابی های پردازش شنوایی مرکزی(با تاکید بر مدل پردازشی بوفالو)

احسان نگین

000/000

F-A-33

مبانی علم شنوایی شناسی

آناهیتا وزیر ،معصومه روزبهانی

080/000

F-A-32

ارزیابی و درمان سرگیجه درکودکان

دکتر اکبری ،سیروان نجفی

080/000

F-A-31

اصول ایمیتانس آکوستیک

دکتر ناظری

020/000

F-A-30

الکتروفیزیولوژی شنوایی
( پاسخ های برانگیخته شنوایی جلد ()1پاسخ های قشری شنوایی جلد )2

دکتر ناظری

ردیف

دو جلــد
0/000/000

F-A-29

سمعک

F-A-27

شنوایی شناسی بالینی  – 3ارزیابی سیستم تعادل

F-A-26

اصول علم شنوایی

F-A-25

علوم اعصاب شنوایی درک صوت

داود رستمیان

F-A-22

علوم اعصاب (نوروساینس) شنوایی با تأکید بر نوروفیزیولوژی

فرزانه ضمیری

000/000

F-A-20

مروری بر فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی دستگاه دهلیزی

رسول پناهی

080/000

F-A-18

آکوستیک و سایکو آکوستیک

فرزانه ضمیری – مریم دلفی

000/000

F-A-4

آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل ترجمه )(Klark

علی باستین

880/000

فرزاد حمزهء لویی-زهرا شرفی

200/000

سایه طاهباز -فاطمه فالح

000/000

جعفرزاده -فیروزی -حدادی

070/000

صمدی

00000

محمدرضا پرهیزگار

000/000

F-A-111
F-A-110

آزمون های الکتروفیزیولوژیک با دیدگاه بالینی
آموزش زبان به کودکان کم شنوا
راهنمایی برای مربیان و والدین کودکان کم شنوا

F-A-109

درس نامه تجویز سمعک برای شنوایی شناسان

F-A-108

تربیت شنوایی کودکان کم شنوا (تولد تا  3سالگی)

F-A-101

شنوایی شناسی پزشکی

دکتر حمید جلیلوند

800/000

سارا شاه حسینی

880/000

صفوی نائینی – آزاده برنا

000/000
200/000

