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 شنوایی شناسی  فارسی

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

 قیمت(ریال) نویسنده عنوان ردیف

F-A-59 
 اندازه گیري هاي مرتبطگوش واقعی و 

 پیشینه، اصطالحات و کاربرد هاي بالینی
 000/750 کمال پهلوان

F-A-58 000/200/1 مجتبی لطفی نیا –صادق حبیب زاده  شنوایی شناسی کاربردي 

F-A-57 
ارزیابی عملکرد دستگاه تعادل و روشهاي درمانی در اختالالت تعادلی 

 جلد دوم
 000/500/1 فرناز فتح اله زاده –داود رستمیان 

F-A-56 000/680/1 نسترن بهمن پور-زهره ضامنی سیستم شنوایی، فیزیولوژي و همبستگی هاي بالینی 

F-A-55  000/290 کمال پهلوان-دکترمظاهر از تشخیص تا توانبخشی –اختالل طیف نوروپاتی شنوایی 

F-A-54 
 4-3کودکان کم شنواي  آزمون تعیین مهارت هاي شنوایی -آزمون توانا

 ساله
 000/280 دکتر فرنوش جاراللهی

F-A-53 000/450/1 دکترسعید محمودیان شناختی)-مدیریت روانشناسی وزوز مزمن (رویکرد 

F-A-52 000/800/4 دکترسعیدمحمودیان مرجع آموزشی وزوز گوش 

F-A-51 000/250/1 سارا یارقلی-فرناز فتح اله زاده کتاب کار تفسیر ادیوگرام 
000/500/2 

F-A-50 000/580 محمدرضا طالع -فرزاد رحیمی مسائل پایه و پیشرفته در ایمیتانس آکوستیک 

F-A-49  000/980 محمدرضا طالع -فرزاد رحیمی توانبخشی دهلیزي جلد اول 

F-A-48  پاسخ شنوایی ساقه مغز به محرك گفتاريSpeech ABR 000/450 نسرین گوهري-سیروان نجفی 

F-A-46 ارزیابی و درمان سرگیجه و اختالالت تعادلی 
 دکتررضا حسین آبادي
 مهسا حمیدي پوینده

000/450 

F-A-45 000/480 محمدرضا طالع-فرزاد رحیمی کارکرد گوش میانی در اطفال 

F-A-44 (باتاکیدبرمبانی پایه تحریک الکتریکی سیستم شنوایی) کاشت ساقه مغز 
-اصغري دکترعلی محمد-وحیدمرادي

 حسام الدین امام جمعه
000/180 

F-A-43 000/250/1 آناهیتا وزیر رنگی بیماري هاي گوش اطلس 

F-A-42 ((نیوشا)) 000/600 سعید مالیري برنامه جامع تربیت شنوایی 

F-A-41  000/750 فرنوش جاراللهی درسنامه مبانی توانبخشی شنوایی 

F-A-40 000/100 فرزاد رحیمی طب طبیعی و شنوایی 
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F-A-39  000/150 فرزاد رحیمی طب طبیعی 

F-A-38 000/400 فرزاد رحیمی رشد و شنوایی در جنین 

F-A-37  000/600 گیتا موللی کالمی ( راهنماي کاربردي بري کارشناسان) –روش شنیداري 

 F-A-36 000/350/1 فرناز فتح اله زاده-رستمیانداود  ارزیابی عملکرد دستگاه تعادل و روشهاي درمانی در اختالالت تعادلی 

 F-A-35 (با تاکید بر مدل پردازشی بوفالو)000/450 احسان نگین ارزیابی هاي پردازش شنوایی مرکزي 

F-A-33 000/280 آناهیتا وزیر، معصومه روزبهانی مبانی علم شنوایی شناسی 

F-A-32 000/980 نجفی دکتر اکبري، سیروان ارزیابی و درمان سرگیجه درکودکان 

F-A-31 000/650 دکتر ناظري اصول ایمیتانس آکوستیک 

F-A-30 
 الکتروفیزیولوژي شنوایی

 )2)(پاسخ هاي قشري شنوایی جلد (پاسخ هاي برانگیخته شنوایی جلد
 دو جلــد دکتر ناظري 

000/850/4 

F-A-29 000/500/1 دکتر حمید جلیلوند سمعک 

F-A-27  000/680 سارا شاه حسینی ارزیابی سیستم تعادل – 3شنوایی شناسی بالینی 

F-A-26  000/950 آزاده برنا –صفوي نائینی  اصول علم شنوایی 

F-A-25 000/980 داود رستمیان علوم اعصاب شنوایی درك صوت 

F-A-22 000/780 فرزانه ضمیري با تأکید بر نوروفیزیولوژي علوم اعصاب (نوروساینس) شنوایی 

F-A-20 000/180 رسول پناهی بر فیزیولوژي و نوروفیزیولوژي دستگاه دهلیزي مروري 

F-A-18 000/250/1 مریم دلفی –فرزانه ضمیري  آکوستیک و سایکو آکوستیک 

F-A-4  آناتومی و فیزیولوژي شنوایی و تعادل  ترجمه(Klark) 000/880 علی باستین 

F-A-114 ( آسان درك ) نرم افزار تمرین توانبخشی 
گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
000/500/1 

F-A-113 
CAPD  مجموعه آزمون هاي فارسی غربالگري اختالل پردازش مرکزي

 CDسال . 12تا  8براي کودکان 
 000/500/1 انسیه عبادي.دکتر جاراللهی و..

F-A-112 000/680 دکترسعیدمالیري و... آزمون سنجش رشد نیوشا 

F-A-111  000/350 زهرا شرفی-فرزاد حمزهء لویی با دیدگاه بالینیآزمون هاي الکتروفیزیولوژیک 

F-A-110 
 آموزش زبان به کودکان کم شنوا

 راهنمایی براي مربیان و والدین کودکان کم شنوا
 000/500/1 فاطمه فالح-سایه طاهباز 

F-A-109 000/270 حدادي -فیروزي -جعفرزاده درس نامه تجویز سمعک براي شنوایی شناسان 

F-A-101 000/240 محمدرضا پرهیزگار شنوایی شناسی پزشکی 

 


