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٦ویرایش  –مقدمھ ای بر کلون سازی ژن ھا    ١٩٧ 

٦ویرایش –مقدمھ ای بر کلون سازی ژن ھا   ١٩٨ 

٢٩ویراست  -جلد اول ٢٠١٢بیوشیمی مصور ھارپر  ١٩٩ 

٢٩ویراست  –جلد دوم  ٢٠١٢بیوشیمی مصور ھارپر  ٢٠٠ 

٦ویرایش  –ژنتیک مولکولی واتسون جلد اول   ٢٠١ 

٦ویرایش  –ژنتیک مولکولی واتسون جلد دوم   ٢٠٢ 

٣چاپ  – اولجلد  -ژنتیک مولکولی استراخان  ٢٠٣ 
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٣چاپ  –جلد دوم  -ژنتیک مولکولی استراخان  ٢٠٤ 

چاپ دوم –ژنتیک پزشکی تامسون   ٢٠٥ 

 ٢٠٦ تکنیک ھای تشخیصی در ژنتیک پزشکی، زیست شناسی و ژنتیک

 ٢٠٧ مبانی ژنتیک پزشکی کانر

 ٢٠٨ فناوری کشت سلول ھای حیوانی

٢ویرایش  – ٣چاپ –مھندسی ژنتیک   ٢٠٩ 

شناسی سلولی مولکولی و مھندسی ژنتیکزیست   ٢١٠ 

انگلیسی/فارسی -فرھنگ یک جلدی پیشرو  ٢١١ 

فارسی/انگلیسی -فرھنگ یک جلدی پیشرو  ٢١٢ 

٣ژنوم   ٢١٣ 

٧ویراست  –ایمونولوژی سلولی و مولکولی   ٢١٤ 

٧ویراست  –ایمونولوژی سلولی و مولکولی   ٢١٥ 

٧ویراست  –ایمونولوژی سلولی و مولکولی   ٢١٦ 

١شیمی آلی   ٢١٧ 

٢شیمی آلی   ٢١٨ 

٣شیمی آلی   ٢١٩ 

١کاتزونگ فارماکولوژی پایھ و بالینی جلد   ٢٢٠ 

٢کاتزونگ فارماکولوژی پایھ و بالینی جلد   ٢٢١ 

ویرایش دوم-١٣٩١-زیست شناسی مولکولی سرطان  ٢٢٢ 

ویراست ھشتم- ١٣٩٢- ایمونولوژی رویت  ٢٢٣ 

١٣٩٠-سادهسلولھای بنیادی بھ زبان   ٢٢٤ 

١٣٩٠-سلولھای بنیادی بھ زبان ساده  ٢٢٥ 

١٣٩٠-سلولھای بنیادی بھ زبان ساده  ٢٢٦ 
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١٣٩٢-جلد اول -میکروبیولوژی براک  ٢٢٧ 

١٣٩٢-جلد دوم -میکروبیولوژی براک  ٢٢٨ 

١٣٩٢-جلد اول -٢٠١٣زیست شناسی سلولی و مولکولی  ٢٢٩ 

١٣٩٢ - جلد دوم -٢٠١٣زیست شناسی سلولی و مولکولی  ٢٣٠ 

١٣٩٢-جلد اول -٢٠١٣زیست شناسی سلولی و مولکولی  ٢٣١ 

١٣٩٢- جلد دوم -٢٠١٣زیست شناسی سلولی و مولکولی  ٢٣٢ 

١٣٨٩-بیوانفورماتیک بھ زبان ساده  ٢٣٣ 

١٣٨٩-بیوانفورماتیک بھ زبان ساده  ٢٣٤ 

١٣٨٩-بیوانفورماتیک بھ زبان ساده  ٢٣٥ 

١٣٩١ -مبانی بیوانفورماتیک  ٢٣٦ 

١٣٩١-مبانی بیوانفورماتیک  ٢٣٧ 

١٣٩١-مبانی بیوانفورماتیک  ٢٣٨ 

١٣٩١- ویرایش ھفتم -اصول و تکنیک ھای بیوشیمی و بیولوژی مولکولی  ٢٣٩ 

١٣٩١- ویرایش ھفتم -اصول و تکنیک ھای بیوشیمی و بیولوژی مولکولی  ٢٤٠ 

١٣٩١- ویرایش ھفتم -اصول و تکنیک ھای بیوشیمی و بیولوژی مولکولی  ٢٤١ 

١٣٩١- ویرایش ھفتم -اصول و تکنیک ھای بیوشیمی و بیولوژی مولکولی  ٢٤٢ 

١٣٧٨ -چاپ ششم -مبانی بیوفیزیک  ٢٤٣ 

-چاپ ششم -مبانی بیوفیزیک  ٢٤٤ 

-چاپ ششم -مبانی بیوفیزیک  ٢٤٥ 

١٣٨٩ - اصول ژنتیک سرطان  ٢٤٦ 

- اصول ژنتیک سرطان  ٢٤٧ 

- اصول ژنتیک سرطان  ٢٤٨ 

٢٠١٣مولکولی زیست شناسی سلولی   ٢٤٩ 
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٢٠١٣زیست شناسی سلولی مولکولی   ٢٥٠ 

 ٢٥١ جنین شناسی پزشکی النگمن

 ٢٥٢ اصول و روش ھای آمار زیستی

 ٢٥٣ زیست شناسی مولکولی سرطان

 ٢٥٤ زیست شناسی مولکولی سرطان

 ٢٥٥ زیست شناسی مولکولی سرطان

 ٢٥٦ کتاب جامع تست ھای تشخیصی و آزمایشگاھی

 ٢٥٧ آمار زیستی

 ٢٥٨ آمار زیستی

 ٢٥٩ بافت شناسی پایھ جان کوئیرا

٢٠١٣بافت شناسی پایھ جان کوئیرا   ٢٦٠ 

جلد اول -اصول بیوشیمی لنینجر  ٢٦١ 

جلد دوم -اصول بیوشیمی لنینجر  ٢٦٢ 

فارسی -فرھنگ زیست شناسی انگلیسی   ٢٦٣ 

 ٢٦٤ تقویت شنیداری تافل رھنما

 ٢٦٥ تافل رھنما

پزشکی امریاصول ژنتیک   ٢٦٦ 

  

 


