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 بینایی سنجی ارسیف

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

 قیمت(ریال) نویسنده عنوان ردیف

F-OM-26  اطلسOCT شبکیه 
ایمان ورشوي . مسعود رستمی 

 . مهدي شریفی
000/950/4 

F-OM-25 تشخیص هاي افتراقی در مراقبت هاي چشمی 
فاطمه  –شیما مصباحی 
 شاکري

000/850/1 

F-OM-24 000/550/1 مسعود رستمی-شریفی-مهدي اصول و مبانی ویژن تراپی 

F-OM-23 000/750 علی ایت الهی – سعید عبدي بیماري ها و سیستم بینایی 

F-OM-22 مراقبت هاي چشمی در نوزادان و کودکان 
مسعود  –مهدي شریفی 

 رستمی
000/450/1 

F-OM-21 میــدان بینـــــایی   
 اپتومتریست فرشیدکریمی

 اپتومتریست مسعود خرمی نژاد
000/450/1 

F-OM-20 000/200 ادریس محمدي چشم و بدن در میکروگراویتی 

F-OM-19 
 کم بینایی 

 تعریف و تشخیص کم بینایی شناخت و تجویز وسایل کمک بینایی
 –دکتر عسکري زاده 

 اپتومتریست ناروئی نوري و...
000/700 

F-OM-18 000/800 پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور تمرینات بینایی 

F-OM-17 000/850 پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور تمرینات بینایی براي کودکان 

F-OM-15 000/800/5 محسن حیرانی راهنماي کلینیکی لنزهاي تماسی 

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

F-OM-13 000/950/1 محسن حیرانی آنومالیهاي دید دو چشمی :تشخیص و ویژن تراپی 

F-OM-12 000/950/1 محسن حیرانی یدو چشم دید يهایدرمان آنومال 

F-OM-11 000/800 نقدي تقی رزي، دوستدار عسگر درمان و تشخیص علل، :چشم قرمزي 
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 .جمالی علیرضا بایه،

F-OM-10 ) 000/750/1 مسعود سیاه کمري )98-91آزمون هاي کارشناسی ارشد اپتومتري 

F-om-9 000/400 منیره قاسم پور روش هاي معاینه و تجویز وسایل کمک بینایی در افراد کم بینا 

F-OM-8 000/250/1 دکتر جعفرزاده –راضیه دیانی  کلینیکی در اپتومتري (انتشارات قلم علم) نکات 

F-OM-7 000/800 تقی نقدي –راحله مروج  همه آنچه که در مورد لنزهاي اسکلرال باید بدانیم 

F-OM-6 000/750/1 مسعود صفرزاده اصول کاربردي عینک سازي 

F-OM-4 000/450 صفرزاده–عسگر دوستدار  تشخیص و درمان تنبلی چشم 

F-OM-2 یافته هاي بینایی در بیماري ام اس 
 راضیه دیانی

با همکاري دکتر ابراهیم 
 جعفرزاده پور

000/300 

F-OM-1 اطلس بیماري هاي چشم 
 مسعود صفرزاده

 زیر نظر عسگر دوستدار
000/250/1 

F-OM-203 (رنگی ) 000/900 اریا بویه –علی غیبی  اصول تفسیر نقشه هاي توپوگرافی پنتاکم 

F=OM-202 000/800 دکترفرشاد عسگري زاده و... فیزیولوژي؛ آناتومی و نورولوژي سیستم بینائی 

F-OM-201 (انتشارات به منش) 000/220 دکتر عباس ریاضی سنجش بینایی با روشهاي سایکوفیزیک 

 


