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 لحم واننع نویسنده 
 ارشتان

 ارشتان الس راشن

 ،ترشسملح
 وشریپ

 ۱۳7۴ رهچ  یذایغ وادم تداشهب و هذیغت ولاص

 دنرول ر،زاینوی
 اچ

 ۱۳7۳ انیح رانهت ینیالب هذیغت رب روریم

 ،ونسنیراب
 دناگه ناریک

 ۱۳7۸ یمالس رشن رانهت ونسنیراب هذیغت ولصا

 ،رانهت اهگشدان رانهت انن وژیولنکت راصن ،زادهبرج
 اراتشتان هسوسم
 اپچ و

۱۳7۵ 

 ر،پاسک
 شرینایه

 ۱۳۶7 امین زریبت یاندرم ایهمرژی و یکزشپ هذیغت

 ،ترشسملح
 وشریپ

رانهت] نیوللعم تداشهب و یشخبوانت
] 

 ۱۳7۱ رهچ اراتشتان

 ۱۳7۱ رویم رانهت یتدرسنت تشهب دیهم ،یتدش

 ،مریم ،هانخشآت
۱۳۳۶ - 

 ۱۳79 روازپ رازیش اتقزریت ایبفال

 یگنرهف هسوسم رانهت یملع روش هب تامجح: یوموتبلف نیل ،کتوله
 یاراتشتان
 رشن: ورزادهمیت

 بیطب

۱۳79 

 از دعوب یگلامح دوران در باسنم اترکح و اتنریمت تزابیال ،گنیب
 آن

رانهت]
] 

 تیربت انازمس
 یدنب

۱۳۶۸ 

رانهت]  ۱۳7۲-۱۳۵۸ورشک یکزشپ وملع االتقم ترسهف دونری،فزیزیع
] 

 ددغ اتقیقحزترکم
 زریدرون

۱۳7۴ 

 ۱۳79 رهچ رانهت یاندرم و رییگشیپ هذیغت 

 ،شنمتراس
 - ۱۳۵۳ ا،رض

 ۱۳79 اببال رانهت ینیالب یاندرم مرژی و هذیغت رداربک یبیج ایمنراه

 ۱۳۸۱ ودهتس یتیگ رانهت راوسک هذیغت ولاص نیلت،کاناهم

 ۱۳۸۲ یمالس رانهت یاندرممرژی ایمنراه 

دمح،مرزادییش
 ارض

 بت رایس و(CCHF)وگنک همریک دهنده زیریونخ بت

 (VHF)یروسوی دهنده زیریونخ ایه

 ۱۳۸۱ دارصشن زرکم رانهت

 ۱۳۸۱ داص رشن زرکم رانهت یروسوی دهنده زیریونخ ایه بت در تونفع رلتنک 

د،یاه،نیادمخ
۱۳۸۴ 

 راداف ریواگ ریغ یاهاریمیازبس طرخ لوامع یررسب
  ۸۴-۱۳۸۳الس اهشانرمک انتاس ناکس الس ۱۵-۶۴

انرمک
 اهش

 ۱۳۸۵ تشهباردی

 ریواگ ریغ ایهاریمیب طرخ لوامع تیعوض زارشگ 
 رانای یالماس وریهمج در

 ۱۳۸۴ داص رشن زرکم رانهت

 یاندرم طحس شایپ وردم در دایب هچنآ یا،بومت
 میدانب(TDMاداروه

 اتقیقحت یلزمرکم رانهت
 یکزشپ وملع
 ورشک

۱۳۸۲ 
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 ۱۳۸۳ انیح رانهت راوسک یاندرم مرژی و هذیغت نیلت،کاناهم

 نسح
د،یج،میمق

۱۳۴۸- 

 ۱۳۸۴ ورزادهمیت رانهت یاندرم مرژی و هیذغت ولاص

ورادوز،سامیلوی
 -۱99۲،ل

 ۱۳۸۳ کلپ رانهت یاساس هذیغت

 ،رانهت اهگشدان رانهت یکزشپ کزییف 
 اراتشتان هسوسم
 اپچ و

۱۳7۸ 

درانهت اهاریمیب و یکزشپ هذیغت لیگ ،ونسوریم
 اود

 داحم

 ۱۳۸۱ شدان رایرسنه

 ،اسبع اور،کت
۱۳۲۴ - 

 ۱۳۸۲ ژیآی رانهت یکزشپ کزییف

 ار،یهال ،ربع
۱۳۴۸ - 

 ۱۳۸۰ انبلگ رانهت االیب در تداشهب

 ۱۳۸۴ رگن هعامج رانهت (دروس لصرفس اسراسب)راوسک هذیغت ولاص نیلتک ،اناهم

 دهن،آیرآبهش رانهت ونسنیراب هذیغت ولاص ون،جونسنیراب
 ازانس

۱۳۸۸ 

 ۱۳۸۶ تداشهب وزارت  یکزشپ ایه توریف عامج هامندرس 

. ال ،اناهم
 a01 ،نیلتک

 دهشهارائ ایهلصرفس اسراسب راوسک هذیغت ولاص
 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت ویس از

  ۱۳۸9، عیرف هشدیان:  رانهت

. ال ،اناهم
 نیلتک

 ایهلصرفس اساس رب۲ ۰۱۲ راوسک هذیغت ولاص
 و اندرم ،تاشدهب وزارت ویس از دهش هارائ
 یکزشپ وزشآم

 -۱۳9۱  رگن هعامج رانهت

 ،مریم ،رویسخ
۱۳۵۲ - 

 ۱۳۸9 ژیآی رانهت هذیغت ولاص

. ال ،اناهم
 نیلتک

 ایهلصرفس اساس رب ۲۱۰۲ راوسک هذیغت ولاص
 و اندرم ،تداشهب وزارت ویس از دهش هارائ
 یکزشپ وزشآم

 اراتشتان  رانهت
 رویسخ

۱۳9۱ 

. ال ،اناهم
 ،نیلتک

 ۱۳9۱ ژوهپانروی رانهت  ۲۰۱۲راوسک هذیغت ولاص

 ا،رض ،یانام
۱۳۴۶ - 

 ،یاهگشدان ادهج رانهت ینیالب ردکروی:  هذیغت تیعوض یابارزی
 اراتشتان انازمس

۱۳9۳ 

 ،ینیائگ
 ،هلالروح

۱۳۶۰ - 

 و ثادیاح هنیآی در یاندرملسع از یایهزهجعم
 یکزشپ

 ۱۳9۲ وانج رصع مق

 ،زارعکت
 ۱۳۴۴ ،نریسن
- 

 ۱۳9۳ قایقش نراهت اهزیبوس اهوهیم یاندرم واصخ ارفعمالرهدای

 ۱۳9۰ یرسن رانهت یالحاص ایهنریمت شک ،لاتپ
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 را،تیم ،یزرات
۱۳۵9 -، 

 دهردآورنگ

 ولاص اممضان هب: هذیغت تیعوض یابارزی ولاص
 یدگزن فلتخم دوران در هذیغت

 رتدک یفیالت روهگ رانهت
 یلیلخ

۱۳9۱ 

  ، منبش دار،شپ
۱۳۵۲ - 

 غیلبت و رشن رانهت ارانترسپ رایب یاندرم مرژی و هذیغت یانبم
 هفحت ،ریشب

۱۳9۰ 

. ال ،اناهم
 نیلتک

 ۱۳9۳ ژوهپ انروی رانهت اهاریمیب در یاندرممرژی

 ر،ایمتوله
 نورگی-سانه

 یردوسف اهگشدان دهشم وزن شاهک مرژی و مالس هذیغت
 دهشم

۱۳۸۸ 

 از،نهش ،یاناقخ
۱۳۳۲ - 

 ۱۳۸۸ ژیآی رانهت یاندرم مرژی و هذیغت یمیوشیب

. ال ،اناهم
 نیلتک

 ۱۳9۶ درییح رانهت  ۲۰۱7راواسک ایهذیغت یابارزی و هذیغت ولاص

. ال ،اناهم
 نیلتک

 ۱۳9۶ درییح رانهت  ۲۰۱7راوسک یاندرممرژی و هذیغت ولاص

 انیس ،ونرودگ رانهت اریمیب و تالمس در درنم هذیغت 
 طب

۱۳9۴- 

 یورزش ایهتیالعف رایب ینیئروتپ یذایغ مرژی 
 یتاومقم

 اهگشدان اراتشتان دنرجیب
 دنرجیب

۱۳9۴ 

 ا،کیلم ،ثاعب
۱۳۶9 - 

 یاندرممرژی و هذیغت ولاص ررتب اتکن و دهیکچ
 یمتوریگال وهیش اب راوسک

 ۱۳9۵ ملق ریساک لابب

 ،ادیآبیلع
 ۱۳۵9 ،نسحم
- 

 ۱۳9۲ همرشک دانمه ازسونی ریغ ایوهرتپ اب ههواجم یتداشهب ایههبنج

 روفر،آلتنک
 -۱9۱۳،وزفج

 ۱۳۸۲ الشت رانهت یوانج ظفح اب یطوالن رمع رایب ژهوی یذایغ مرژی

رانهت] هذیغت یانبم نل،هریاتگ
] 

 ۱۳7۶ رهچ

 ژاد،نیرامگ
 ،ماسقوالاب

۱۳۲۴ - 

 ۱۳9۰ انتسادب اد،حات رانهت اهاریمیب از رییگشیپ و رژیان ذا،غ مالس هذیغت

. ال ،اناهم
 a01 ،نیلتک

 فلتخم ایهراندو:  راوسک هذیغت ولاص
  ۲۰۰۸یدگزن

 ۱۳۸9 عیرف هشدیان رانهت

 ۱۳7۱ رانهت اهگشدان رانهت یذائغ ایهمورژی یاندرم هذیغت ولاص نسح ا،هدیمحم

 روهگ انویجشدان رایب:  یذایغ وادم و هذیغت ولاص نسح ا،هدیمحم
 یکزشپ

 ۱۳7۱ رانهت اهگشدان رانهت

 ،نسح ا،هدیمحم
۱۳۰9 - 

 ،رانهت اهگشدان رانهت یذائغ وادم و هذیغت ولاص
 اراتشتان هسوسم
 اپچ و

۱۳77 

-----آر ،راموتم
 اف---

 شخب هامرنب وقف دواح رانهت انسان هذیغت
 ادهج زیرکم رتدف یگنرهف

 یاهگشدان

۱۳۶۴ 
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 ،یمقیرزاییم
 ۱۳۴9 ور،صنم
- 

 ۱۳۸۶ ریم ابتک رانهت هذیغت ونآزم و درس

 ورادامینب رانهت یذایغ ایه هامرنب مظینت ولاص نروی،پرانیرمیم
 اصخ ایهاریمیب

۱۳۸۳ 

 ،رانیرمیم
 نرویپ

 یگنرهف هسوسم رانهت یدگزن فلتخم ایهدوران در یذایغ هامرنب مظینت
 یاراتشتان
 : ورزادهمیت

۱۳۸۰ 

 دییهش اراتشتان دهشم وبطلم تالمس رایب هذیغت ینمای متسیس .ب روسر،بلیم
 ورپ

۱۳7۶ 

 ،یعخن
 اودرضمحم

 ۱۳77  اراک هذیغت یانبم

  ۱۳۸۶حالاصاب رانهت موریخب هونگچ و موریخب هچ دیهم ،یقواث

 ،بنزی ،وریفغف
 ،دهردآورنگ
 مرجتم

 ابتک هس از ایدهیکچ ورکنک رایب یاساس هذیغت
 ... دهش یرفعم

  ۱۳9۰، رویسخ:  رانهت

 ایهتافدری یابارزی" یشژوهپ طرح یایهن زارشگ نروی،پرانیرمیم
 ایمنراه رمه هایرپب رانهت ۱۳هطقنم نیناکس یذایغ
 " ۱۳7۸-۱۳۸۰یذایغ

 ددغ اتقیقحزترکم 
 و زریدرون

 مسیولابتن

۱۳۸۱ 

 ،هنیب
-۱9۸۵ود،لک

۱9۱۱  

 هعطالم و یررسب: یاندرم نیامتوی و اهنیامتوی
 مالئع د،نودمس راتاث ،عابنم)اهنیامتوی ردهتسگ
 ایردهاربک و (اهآن دح از شیب دارقم ای ودبمک

 فلتخم ایهاریمیب در اهآن یاندرم

 ۱۳7۵ وسنقق رانهت

 ،یبراسهش
 زهمح

 ۱۳۶9 یاهگشدان ادهج رانهت اه نیامتوی:  شخب اتیح راتاث و یذائغ عابنم

 ظفح رایب روریض ایهادم[: ث] C نیامتوی نینسح ،یجوال

 اهاریمیب ررابب در ینمای و یتدرسنت

 ۱۳7۶ وسنقق رانهت

 ودزادهمحم
 ،دهیمح ،ینیسح

۱۳۶۱ - 

 PCR۱۳9۰ اجبدی ،رویسخ رانهت (اردهاربک و واعان ، ولاص 

 رحش اممتاه هب: ودکک و ادرم هذیغت و تداشهب دمحم ،وروزین
 و وغلب ات دولت از ومن و لامکت لراحم از یلامک

 وادهانخ مظینت فلتخم ایهروش

 ۱۳77 هشدیان ژواکپ مق

 ر،وردهن ،ینرک
۱۳۱7 - 

 ،رانهت اهگشدان رانهت یذایغ وادم تداشهب ولاص
 اراتشتان هسوسم
 اپچ و

۱۳7۵ 

 دمحم ،ورین
 ارض

 و ادرم هذیغت و اهتبراقم هنیزم در وادهانخ تداشهب
 ودکک

 ۱۳۶9 رکات دهشم

 ادهج اراتشتان رانهت آن ایه رآوردهف و ریش یتیگ ،مریک
 یاهگشدان
 رانهت اهگشاند

۱۳7۴ 

 ۱۳7۸ نریآف هب رانهت (هذیغت شدان) اهیوراکخ داریهگن روش و شدان  ،آزاده ور،پنیام



 97لیست کتب فارسی تغذیه کتابخانه بهداشت مهر 

 وهکاشسف
 اورآس،ه

    یذایوادغم تداشهب

 ،آالن زادهرجف
 - ۱۳۳7 داود،

 یگنرهف هسسوم رانهت یذایغ وادم تداشهب
: شوردانن

 وملع اهگشدان
 هلالهیقب یکزشپ
 اپچ زرکم ،(جع)
 رشن و

۱۳79 

رابیضیظامرنیم
 ،نیسح ،ی

۱۳۳۰ - 

 ۱۳۸۵ ژیآی رانهت یذایغ وادم دینبهتسب ولاص

 امراهگ د،ولگ
 کواروی

 یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ وادم داریهگن نوین ایهروش
 دهشم

۱۳۸۶ 

س،میوهروزکیف
 -۱۳۴۲ ود،ع

 ۱۳۸7 انتفت دانزاه یتداشهب و یذایوادغم از رداریب هونمن

 دزادهونآخ
 ،نیش،افیتسب

۱۳۴۵ - 

 اپچ و اراتشتان رانهت انزیآب اشنم اب یذایغ وادم تداشهب
 رانهت اهگشدان

۱۳۸7 

 یردوسف اهگشدان دهشم (یادامشنامب) یذایغ وادم تالمس و تیفیک نیمضت 
 دهشم

۱۳۸۴ 

 ال،یهس ،یزاعخ
۱۳۴۶ - 

 ۱۳9۲ دنمارج ابتک رانهت مالس هذیغت مالس وادهانخ

احسان صادقی 
... 

کنترل کیفیت شیمیایی و میکروبی شیر و فرآورده 
 های آن 

کرمان
 شاه 

دانشگاه ع پ 
 کرمانشاه 

۱۳9۶ 

 


