منابع فارسی خریداری شده از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
عنوان کتاب

نویسنده /مترجم

شابک

سال نشر

تعداد

آمار پزشکی به روش ساده

مایکل هریس /خوشبخت

879-066-066-670-8

86

0

دارو درمانی بیماریهای قلبی -عروقی و تنفسی

حسین خلیلی

879-809-980-002-2

86

2

دارو درمانی بیماریهای گوارشی

حسین خلیلی

879-066-066-660-9

98

2

دارو درمانی بیماریهای دستگاه غدد درون ریز و زنان

حسین خلیلی

879-066-066-616-1

98

2

دارو درمانی بیماریهای عفونی

حسین خلیلی

879-809-980-000-0

86

2

دارو درمانی بیماریهای کلیوی

حسین خلیلی

879-066-066-110-0

86

2

داروشناسی نسخه های رایج

سید محمدرضا جوادی

879-066-9098-89-9

98

0

راهنمای جامع و کاربردی گاواژ داروها

سیمین دشتی خویدکی

879-809-980-009-2

98

2

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ  2( 2102ج)

کاتزونگ /متقی نژاد

0

کاربردهای درمانی گیاهات دارویی

خلیقی سیگارودی

879-066-9098-90-9

98

2

روش های طیف سنجی :ساختار و برهمکنش ها

کیت ویلسون /محمدنژاد

879-809-9067-91-2

81

2

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی

دولین /محمدنژاد

879-809-897-098-0

86

0

هندبوک معاینات بالینی و روشهای گرفتن شرح حال

الین بیکلی /غیرتیان

879-809-897-192-7

98

0

باربارا بیتز 2112
99

0

راهنمای معاینه بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز

شیرزاد

879-809-9108-86-9

AutoCAD2102آموزش گام به گام

خسروپور

879-066-0029-09-7

1

SPSS01آموزش گام به گام

آرمان ری بد

879-809-9960-00-9

0

مبانی شیمی تجزیه

اسکوگ /سالجقه

879-809-61-6899-9

0

Excel2101آموزش گام به گام

متواضع

879-066-109-167-8

0

فارماکولوژی 1( ..... :جلدی)

نارویی

2

کنترل کیفیت داروها

کاظمی فرد

879-809-9891-66-8

9

مفاهیم فارماکوکینتیک بالینی

جوزف تی دیپیرو /روئینی

879-809-912-190-1

2

879-809-909-687-0

0

اطالعات جامع تداخالت دارویی

تاترو /نارنج کار و قاسمی

879-809-868-909-0

0

اساس فارماکولودینامی گیاهان دارویی

عبادی

879-809-0121-10-2

0

راهنمای فراورده های طبیعی گیاهان رایج دارویی

آرادرماردروسیان /محقق
زاده

879-809-0121-17-6

0

فرهنگ گیاهان دارویی

دوک /شمس اردکانی

879-809-0121-19-0

0

تداخالت دارویی خطرناک :قابل استفاده برای .....

غفاری

879-809-288-010-9

0

اخالق در داروسازی

عزیزشهرکی

0
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0

فارماکوگنوزی تیرز و اوانس

راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

کوهستانی

879-809-0909-99-1

2

مقدمه ای بر فارماکولوژی

آسپرهام /یوسفی

879-066-161-121-2

0

دایره المعارف گیاهان دارویی و شفابخش

یلدیز /فوالدوند

0

مجموعه اصول بیوشیمی لنینجر ( 01جلدی و به

لنینگر /جعفرنژاد

1

تفکیک موضوعات)
گزیده گیاهان دارویی

صمصام شریعت

آشنایی با فرموالسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

سالمی

کاربرد منطقی گیاهان دارویی :راهنمای پزشک و

مینائیان

879-809-7909-09-7

0
2

879-809-7090-90-0

0

داروساز ...
فارماکولوژی مرجع 20

هیات مولفان

879-809-998-001-9

0

اطالعات جامع داروهای رسمی ایران و جهان (روشن

روشنایی

879-809-898-962-9

1

دارو) 0222
ESP

قفقازی

عوارش جانبی داروهای گیاهی ( 2جلدی)

دواسمت .کلر و هانس/
تفقدی و حسین زاده

0

واکنش های ناخواسته داروها لی آن

لی آن /نظری و عباسی

0

879-809-998-012-2

0

بیوشیمی بالینی همراه با اطلس رنگی

مک فرسون

219-264-291-120-2

2

مرور تصویری بر فارماکولوژی لیپینکات

مایسک /سرهرودی

879-809-990-799-9

2

فارماکولوژی بالینی

صائبی

2

عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

صمصام شریعت

2

گیاهان دارویی و گیاه درمانی ( 2جلدی)

صالحی سورمقی

2

کروماتوگرافی و طیف سنجی

شفیعی

2

مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران ( 2جلدی)

آئینه چی

0

متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران

امین

روشهای نوین تجزیه شیمیای گیاهان

هاربون /آیئنه چی

879-809-7999-99-1

0
0

