
 (1401اردیبهشت بین المللی کتب تهران، نمایشگاه  از )خریداریهای کتابخانه تازه عناوین  

 ناشر  نویسنده/ مترجم  عنوان  ردیف

 دانشگاه بوعلی سینا  الهه مدرکیان  2و  1آزمایشگاه شیمی معدنی  1

 حتمی و شرکا  مهران احدی و ... آموزش تنیس روی میز   2

 دونالد هلیسون/ محسن  جسمانی   های طریق فعالیتآموزش مسئولیت پذیری از  3

 حالجی

 نشر علم و حرکت 

 تمرینی( روش  100دبال با روشی متفاوت )با آموزش هن 4

 

مصطفی انتظاری زارچ و  

 ... 

 نشر علوم ورزشی 

 و  های میکروسکوپی ای بر روشآنالیز مواد: مقدمه 5

 طیف سنجی   

 یانگ لنگ/ امیر  

 عبداله زاده و ...

 دانشگاه تربیت مدرس 

پژوهشگاه تربیت بدنی و   علی شریف نژاد و ... ابزارهای کاربردی اکسل در بیومکانیک   6

 علوم ورزشی 

ای. ام. ویلیامز و .../ امیر   ادراک و عمل بینایی در ورزش   7

 شمس و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 

تیموتی کومبز و .../   ارتباطات راهبردی ورزشی   8

 طهماسب شیروانی

 طنین دانش 

دیوید تاد/ رضا میرفالح   شناسی ورزشی اصول اولیه روان 9

 نصیری

 نشر علوم ورزشی 

کریستا برنز/ علی   اصول پاسچر   10

 شمسی ماجالن و ...

 طنین دانش 

 های روشهای الکترونی و یکروسکوپاصول کاربرد م 11

 (  3نوین آنالیز: ابزار شناسایی دنیای نانو )ویرایش 

دانشگاه علم و صنعت   پیروز مرعشی و ...

 ایران

سید محمد کاظم واعظ   اصول مشاوره در روان شناسی ورزشی   12

 موسوی و ... 

 حتمی و شرکا 

 کتاب آوا  زهرا جوانی جونی و ... ایمنی در آزمایشگاه شیمی   13

رابین شارما/ رضا   باشگاه پنج صبحی ها  14

 اسکندی آذر 

 نشر نون

پژوهشگاه تربیت بدنی و   علیرضا نصیرزاده  بیومکانیک راه رفتن   15

 علوم ورزشی 

آ. مارک ویلیامز و .../   گیری در ورزش  پیش بینی و تصمیم 16

 احسان زارعیان 

" 

(،  5تجزیه و تحلیل مسائل شیمی آلی پیشرفته )ویرایش  17

 جلد اول و دوم  

فرانسیس آ. گری و .../  

 حسین اعتدالی و ...

 فدک ایساتیس 



 ناشر  نویسنده/ مترجم  عنوان  ردیف

تحرک کودکان: رویکردی انعکاسی به آموزش تربیت بدنی،   18

 جلد دوم  

جورج گراهام و .../ امیر  

 دانا و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 

پدرو پاسوس و .../   های تیمی  تحلیل عملکرد در ورزش 19

 محسن محمدی و ...

 نشر علم و حرکت 

همراه با ارائه برنامه  تغییرات سالمندی با فعالیت بدنی  20

 ( UFتمرینی نهایت آمادگی )

مجتبی بابایی خورزوقی  

 و ... 

جهاد دانشگاهی واحد  

 اصفهان 

فریدریش نیچه/ داریوش   چنین گفت زرتشت   21

 آشوری

 نشر آگاه 

 

جتیندرا نیک/ نگار   دارورسانی بر پایه نانو  22

 معتکف کاظمی و ...

 گسترش علوم پایه 

نوا تاالوان/ حسین   دستنامه دانشگاهی اصطالح شناسی و ترجمه تخصصی   23

 داوری و ...

 دانشگاه دامغان 

راهنمای جامع آزمون های تعادل: با تاکید بر اقشار خاص و   24

 افراد کم توان  

پژوهشگاه تربیت بدنی و   شیرین یزدانی و ...

 علوم ورزشی 

 علم و سالمت  کوثر رستمی منصور و ... راهنمای جامع مربیان پیش دبستانی   25

کریستوفر ام. نوریس/   راهنمای کامل تمرین درمانی   26

 حمید ذوالقدر و ...

 طنین دانش 

ایستوان بالی و .../ رحیم   رشد و توسعه بلند مدت ورزشکار   27

 رمضانی نژاد و ...

 طنین دانش 

دنیل ال. سگال و .../   شناسی سالمندی سالمت روان  روان 28

 فریبا بشر دوست تجلی 

 ویرایش

زمان بندی تمرین مقاومتی تنظیم ساعت عضله برای   29

 عملکرد بهینه  

آمی آشمور/ هادی  

 روحانی و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 

 دانشگاه صنعتی اراک  فریدون قدیمی و ... ها، برنامه ریزی و ارزیابی، جلد اول  ژئوشیمی شهری روش 30

مایک مک گیوگان/   سنجش و ارزیابی قدرت و توان   31

 عارف باسره و ...

 بامداد کتاب 

و موزبائر در شیمی   NMR, NQR, EPRطیف سنجی  32

 معدنی  

آر. وی. پریش/ بابک  

 میرتمیزدوست 

 امید انقالب 

 مرکز نشر دانشگاهی  ناصر صرفی و ... طیف سنجی در ترکیبات معدنی   33

برد شوئنفلد و .../ محمد   هایپرتروفی عضله   علم و توسعه 34

 شریعت زاده و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 



 ناشر  نویسنده/ مترجم  عنوان  ردیف

میشل گرنیر/ محمود   فعالیت بدنی برای دانش آموزان با اختالالت طیف اوتیسم   35

 شیخ و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی  

گوین مویر/ مجتبی   قدرتمندسازی و آماده سازی از نگاه بیومکانیک، جلد اول   36

 عشرستاقی و ...

" 

جورج اورول/ امیر   قلعه حیوانات   37

 امیرشاهی 

 امیرکبیر 

 دانشگاه تبریز  حیدر باقری اصل  قواعد فقه مدنی   38

کارل جان آستروم/   ( 2کنترل تطبیقی )ویرایش  39

محمد تقی حمیدی  

 بهشتی 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 نگاه غالمحسین ساعدی  گاو   40

مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو   41

 بعدی  

هورست فریبولین/  

 حسین توکل و ...

 گسترش علوم پایه 

 بامداد کتاب  فرهاد رحمانی نیا  مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی   42

 علوم رایانه  عباس رسول زادگان  ( RUP)با رویکرد   UMLمدل سازی نرم افزار به کمک   43

نگوس کریستوفر/ الناز   Linuxمرجع کامل  44

 قاسمی و ...

 نشر دانشگاهی کیان 

مالحظاتی درباره فعالیت بدنی و ورزش در دوران ویروس   45

 کرونا  

پژوهشگاه تربیت بدنی و   ندا بروشک و ...

 علوم ورزشی 

چانگ و .../   – پون تینگ  مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب  46

 یاسر رجبی 

 دانشگاه دامغان 

نانو اکسیدهای فلزی، نانو پلیمرهای قالب مولکولی و نانو   47

 ها کامپوزیت

 گسترش علوم پایه  صالح خان احمد زاده 

گوئوجونگ کائو/   نانو ساختارها و نانو مواد: سنتز، خواص، کاربردها   48

 محمدرضا محمدی و ...

 دانشگاه صنعتی شریف 

 علوم رایانه  فردین شاپوری  ( 5ها )ویرایش ها و ماشیننظریه زبان 49

چادام کرکسیک و .../   ای برای ورزشکاران کودک و نوجوان نیازهای تغذیه 50

 هادی روحانی و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 

 " رضا قراخانلو و ... ورزش و بیماری آلزایمر   51



 ناشر  نویسنده/ مترجم  عنوان  ردیف

الرس اریک اونستال/   هدف و انگیزش در زندگی و ورزش   52

محمد کاظم واعظ  

 موسوی و ... 

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی  

موسی فرهنگ رازی/   هزار و یک شب   53

 عبداللطیف طسوجی 

 گوتنبرگ  - سمیر

 نشر مرکز ابراهیم اقلیدی  هزار و یک شب   54

هربرت وراتسچک و .../   هم آفرینی ارزش در مدیریت ورزشی   55

 مصطفی افشاری و ...

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 

 


