تالیف وترجمه کتاب
 محمدپور  ،رضاعلی .مفاهیم و روش هاي آمار حیاتی و شاخص هاي بهداشتی .چاپ اول .ساري .انتشارات آواي
مسیح(1386 .تألیف)( شابک.)1-1()978-964-2769-05-6 :


محمدپور تهمتن  ،رضا علی .نظریه مجموعه هاي فازي در تشخیص پزشکی.جلد اول .ساري .انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد مازندران( 1395 .تألیف) (. )1-1

==================================
 محمدیان  ،محمود .بهداشت و ایمنی در صنایع کوچک ،راهنماي عملی براي مدیران صنایع .چاپ اول .ساري.
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( 1375.مؤلف) (Johnson Wood Robertترجمه)(.)1-1
 احمدي زاده ،معصومه ...محمدیان ،محمود....نیک پی ،احمد .حدود مجاز مواجهه شغلی.چاپ اول .ویرایش
سوم  .تهران .انتشارات اندیشه ماندگار (1392 .تالیف )(. )23-28
 موعودي ،محمد امین .مهندسی آنتروپومتري .چاپ اول .ساري .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران .
معاونت پژوهشی (1375.تألیف) (. )1-1
 چوبینه ،علیرضا .موعودي ،محمد امین .انسان ،آنتروپومتري ،ارگونومی و طراحی .چاپ اول .تهران .نشر مرکز .
(1375ترجمه )(مؤلف :استفن فیزنت) (. )1-1
 موعودي ،محمد امین .چوبینه ،علیرضا .ارگونومی در عمل(جستارهاي برگزیده ارگونومی) .چاپ اول .تهران.
نشر مرکز (1378 .گزینش وترجمه) (.)1-2
 موعودي ،محمد امین .کاربرد رنگ در ارگونومی .چاپ اول.تهران .انتشارات حس برتر (1379.تألیف)(.)1-1
 موعودي ،محمد امین .چوبینه ،علیرضا .ارگونومی در عمل (جستارهاي برگزیده ارگونومی) .چاپ دوم .تهران.
نشر مرکز (1382.گزینش وترجمه)(.)1-2


چوبینه ،علیرضا  .موعودي  ،محمد امین .انسان ،آنتروپومتري ،ارگونومی و طراحی .چاپ دوم .تهران .نشر
مرکز (1382ترجمه) (مولف :استفن فیزنت) (.)1-1



موعودي  ،محمد امین .بختیار ،مصطفی .مسلمی عقیلی ،میر مسیح .ممیزي و مدیریت ایمنی کیفیت جامع (به
انضمام متن استاندارد .)OHSAS 18001چاپ اول.تهران .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی(1382.ترجمه).
) مولف :مایکل بی .وینشتاین) (.)1-3

 موعودي ،محمد امین .حسن زاده ،هرمز  CTD .از دیدگاه ارگونومی و طب کار) همراه با تکنیک هاي
آنالیزپوسچر) .چاپ اول .تهران .انتشارات حیان -اباصالح (1383.تألیف) (.)1-2



موعودي  ،محمد امین .چوبینه ،علیرضا .ارگونومی در عمل (جستارهاي برگزیده ارگونومی).چاپ سوم .تهران.
نشر مرکز( 1384.گزینش وترجمه) (.)1-2

 موعودي  ،محمد امین .بابازاده ،علی .رحیمی ،داوود .راهنماي استاندارد حفاظت تنفسی .چاپ اول .بابل .
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل.اردیبهشت  (1384ترجمه) (.)1-3
 موعودي  ،محمدامین .بابازاده ،علی .جنبه هاي بهداشت محیطی و حرفه اي دیازینون .چاپ اول .بابل .معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل .مرداد  (1385ترجمه وگردآوري) (.)1-2
 موعودي  ،محمد امین .براریان ،میثم .حیدري ،حمید رضا .ارزیابی ایمنی سیستم هاي کنترل و قابلیت
اطمینان .چاپ اول .بابل .انتشارات مبعث (1387.ترجمه) (مولف:ویلیام م .گوبل)(.)1-3


موعودي ،محمد امین  .بابازاده ،علی .ارگونومی کشاورزي .بابل .معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل.
آذر ( 1387تألیف)(.)1-2

 موعودي  ،محمد امین .راحتی و طراحی(ارگونومی) .چاپ اول.تهران.انتشارات فدک ایساتیس ( 1391.تألیف)
(.)1-1


موعودي ،محمد امین .مصطفایی ،امیر .ابوالفتحی ،سارا .خواب ،ساعت سیرکادینی و نوبت کاري .چاپ اول.
آمل .انتشارات شمال پایدار (موسسه فرهنگی شمال) ( 1391 .تألیف)(.)1-3

 موعودي  ،محمد امین .خلجی ،احد .جاویدپور ،نیکو .راحتی در استفاده از ابزارهاي دستی با رویکرد ارگونومی
)تئوري ،طراحی وارزشیابی) .چاپ اول .تهران .انتشارات فن آوران .زمستان  (1391تألیف)(.)1-3
 موعودي  ،محمد امین .اکبري ،جعفر .برکات ،سمیرا .صفري ،شهرام .شاکریان ،مهناز .روش هاي تجزیه و
تحلیل خطر در ایمنی سیستم .چاپ اول .تهران .فدک ایساتیس(1394 .ترجمه)(.)1-5
 چوبینه ،علیرضا .موعودي  ،محمد امین .انسان ،آنتروپومتري ،ارگونومی و طراحی .جلد ششم .نشرکتاب ماد.
 ( 1394ترجمه)(.)1-2
 Mirmohammadi MT. Ibrahim MH. Saraji GN. Evaluation of hexamethylene
diisocyanate as an indoor air pollutant and biological assessment of hexamethylene
diamine in the polyurethane factories. One chapter (Chapter 6:81-98) from a book:
Advanced Air Pollution. In Tech Publishing. Aug, 2011(Tabestan 1390). ISBN: 978)تألیف(953-307-511-2 .
 Mirmohammadi ST. Isocyanates modeling and indoor psychrometric parameters
condition. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. Germany.
(.تألیف( Printed in USA & UK. 2012 (1391).ISBN:978-3-8484-1061-3.

===================================



طیبی ،سید جمال الدین .عابدي ،قاسم 2000 .نکته مدیریت در علوم پزشکی .چاپ اول .تهران .انتشارات
عبادي فر با همکاري سماط(1382 .تألیف)( شابک.)2-2()964-8147-01-9 :

 عابدي ،قاسم .نقیبی  ،سیدابوالحسن .شایع ترین بیماري هاي واگیر و غیر واگیر .چاپ اول.تهران .انتشارات
عبادي فر با همکاري سماط (1382.تألیف) (شابک. ) 964-8147-03-5:
 عابدي ،قاسم .نقیبی  ،سیدابوالحسن .بهداشت مدارس .چاپ اول.تهران .انتشارات عبادي فر با همکاري سماط
( 1382تألیف)(شابک .)1-2()964-8147-02-7 :


عابدي  ،قاسم .دین دوست ،پیام .هزار تست مدیریت در علوم پزشکی.چاپ اول.تهران.انتشارات سماط .بهار
( 1382تألیف)(شابک. )1-2()964-8147-00-0 :

 عابدي ،قاسم .کبیر ،محمدجواد .تئوري ها و فرآیند مدیریت از شایع ترین ها تا نکته ها.چاپ اول.تهران.
انتشارات سماط( . 1390 .تألیف )( شابک. )1-2( )978-964-527-060-3 :
 عبداللهی ،فاطمه .بهداشت باروري و مراقبت هاي مادران .چاپ اول .ساري .انتشارات آواي مسیح1386 .
(تألیف) (شابک.)1-1()978-964-96021-6-5 :
========================================
 محسنی ،انوشیروان .ززولی ,محمد علی .بذرافشان ،ادریس .اصول آلودگی هوا .چاپ اول .ساري .انتشارات
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1381 .ترجمه) (مؤلف  :بی.اس .ان  .راجو) (شابک-9-X:
.)964-92944


محسنی ،انوشیروان .ززولی ,محمد علی .بذرافشان ،ادریس .اصول آلودگی هوا .چاپ دوم .ساري .انتشارات
روجین مهر ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1386 .ترجمه)(مؤلف  :بی.اس .ان  .راجو)
(شابک.)978-964-2516-17-9 :

 یوسفی  ،ذبیح اله .روش هاي ساده آزمایش فاضالب .چاپ اول .ساري .انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران .تابستان ( 1372ترجمه) (مؤلف :فدراسیون کنترل آلودگی آب) (. )1-1
 یوسفی ،ذبیح اله .تکدستان ،افشین .رفعت پناه ،رکسانا .باکتري هاي تصفیه فاضالب .چاپ اول.تهران.
انتشارات شهراب-آینده سازان (1387.ترجمه) (مؤلف :مایکل اچ .جراردي) (()1-3شابک-205-010-9 :
. )1-3( )978-964
 یوسفی،ذبیح اله .مشایخ صالحی ،علی .براري شمس آباد ،پرویز .مهدوي ،یوسف .برافراشته پور ،منصور.
تصفیه فاضالب صنعتی(منابع ،مشخصات و تصفیه) .چاپ اول .تهران .انتشارات خانیران .زمستان .92
(ترجمه) (. )1-5

 ززولی ،محمد علی .یوسفی ،ذبیح اله .اصول فرایند هاي غشائی و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضالب .چاپ
اول .تهران .انتشارات شهراب-آینده سازان (1387.تألیف) (شابک .)978-964-205-019-2 :
 ایزانلو ،حسن.تکدستان ،افشین .ززولی ،محمد علی .ماروسی ،محمد .تصفیه فاضالب ،مفاهیم و روش طراحی .
چاپ اول .قم .انتشارات مهر امیرالمومنین(سفارش شرکت آب و فاضالب شهري استان خراسان شمالی) .بهار
( 1387ترجمه) (مؤلفان:جی.ال.کاریا-آر.اي.کریستین) (شابک.)3-4( )978-964-159-052-1:


ززولی  ،محمد علی .بذرافشان ،ادریس .آلودگی محیط زیست .چاپ اول .تهران .انتشارات سماط1388 .
(تألیف) (شابک.)1-2()978-964-527-030-6:

 ززولی ،محمد علی .بذرافشان ،ادریس.تکنولوژي آب و فاضالب .جلد اول .چاپ اول .تهران .انتشارات سماط.
( 1388تألیف) ( شابک. )1-2()978-964-527-028-3 :
 ززولی ،محمد علی .ایزانلو ،حسن .بذرافشان ،ادریس .تکنولوژي آب و فاضالب .جلددوم .چاپ اول.تهران.
انتشارات سماط ( 1388تألیف) (شابک. )1-3()978-964-527-030-6 :


ززولی  ،محمد علی .باقري اردبیلیان ،مریم .قهرمانی ،اسماعیل .قربانیان اله آباد ،مهدي .اصول فناوري تولید
کمپوست .چاپ اول .تهران .انتشارات خانیران.پاییز  (1388تألیف) (شابک.)1-4()978-600-5621-03-7 :

 ززولی  ،محمد علی .ایزانلو ،حسن .اصغرنیا ،حسینعلی .مدیریت مواد زاید جامد شهري .چاپ اول .قم.
انتشارات فانوس اندیشه .بهار (1389تألیف) ( شابک.)1-3()978-600-91344-1-0 :


بذرافشان ،ادریس .ززولی ،محمد علی .حسینی ،علیرضا .کاربرد سیستم هاي غشایی درتصفیه فاضالب.
چاپ اول .مشهد .انتشارات سخن گستر (1389.ترجمه) (شابک()978-964-477-847-6:مولف:فدراسیون
محیط زیست آب) (.)2-3



ززولی  ،محمد علی .ملکی،افشین .بذرافشان ،ادریس .درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط .چاپ اول.
تهران .انتشارات سماط(1389 .تألیف) (شابک.)1-3()978-964-527-054-2:

 ززولی  ،محمدعلی .مشایخ صالحی ،علی .مجموعه تست ها و نکات طبقه بندي شده کلیات بهداشت محیط.
چاپ اول .تهران.انتشارات حریم دانش (1390.ترجمه) (مولف :سالواتو) (شابک)978-964-2706-09-9:
(.)1-2


ززولی  ،محمد علی.کاهه  ،دانیان .مجموعه سواالت تخصصی آزمون هاي استخدامی.چاپ اول .تهران.
انتشارات دانش اترک( 1392 .تألیف)( . )1-2

 ززولی  ،محمد علی .دهقان ،سمانه .راهنماي نمونه برداري و آنالیز پسماند و کمپوست .چاپ اول .تهران.
انتشارات آواي قلم .بهار ( .94تألیف)( .)1-2
==================================

) Enayati AA. Lines J. Maharaj R. Hemingway J. Suppressing the Vector (Chapter 9
(Book name: Shrinking the malaria map, A prospectus on malaria elimination).First
Edition. USA. The Global Health Group. April, 2009( Bahar 1388)(ISBN-13:978-0615-27387-7) (1-4).
Enayati AA… Shrinking the malaria map, a guide on malaria elimination for policy
)makers. First Edition. USA. The Global Health Group. April, 2009( Bahar 1388
(ISBN-B: 978-0-615- 28480-4).



 عنایتی ،احمدعلی .حق شناس ،محمد رضا .عابدي ،قاسم .برنامه راهبردي معاونت تحقیقات و فن آوري
دانشگاه  ،در راستاي تحقق نقشه جامع علمی کشور  .1390-1394چاپ اول .ساري .انتشارات معاونت
تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1390 .تالیف) (شابک.)964-2887-20-3:
 عنایتی ،احمدعلی.عسگریان ،فاطمه .سموم آفت کش و کاربرد آنها در بهداشت.چاپ اول.ساري .انتشارات
شلفین )معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه علوم پزشکی مازندران)( . 1390 .تألیف)(شابک-100-228-1:
. )1-2()978-600
 متولی حقی ،فرزاد .شریف ،مهدي .اهمیت بهداشتی و روش هاي مبارزه با حشرات در مناطق شهري
(پدروس -سوسري)  .چاپ اول.ساري .انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران1380 .
(تألیف) (شابک.)1-2( ) 964-92944-8-1 :
 متولی حقی  ،سید فرزاد .آشنایی با حشره کش ها و کاربرد آن ها در بهداشت .چاپ اول .ساري .انتشارات
آواي مسیح( . 1390 .تألیف)(شابک. )1-1()978-964-2769-70-4:
 متولی حقی  ،سید فرزاد .حاجاتی  ،حسنا .موش ها و روش هاي کنترل آن ها .چاپ اول.گرگان  .انتشارات
نوروزي ( 1395 .تألیف) (.)1-2
HosseiniVasoukolaei N. Salivary transcript expression profiles of Phlebotomus
papatasi. LAP LAMBERT Academic Publishing. Germany. July 2016 (Tir 1395).
ISBN-13 : 978-3659819407 (1-1) (Compilation).



=============================================
 رحیمی  ،سیدعلی .اکبري محمدي ،سید خلیل .بیولوژي در فیزیک.چاپ اول .ساري .انتشارات رمضانی1384 .
)ترجمه) (مولف:کنستانتین بوگدانوف) (شابک. )1-2( )964-94845-6-6:
 رحیمی  ،سید علی.اکبري محمدي ،سید خلیل .انسان ،تشعشع و آلودگی پرتوي .چاپ اول .ساري .انتشارات
آواي مسیح( 1388 .تالیف) (شابک. )1-2( )978-964-2769-34-6:
 رحیمی  ،سیدعلی .اکبري محمدي ،سیدخلیل .اصغري ،هادي .فیزیک کاربردي ،با نگرشی بر دستگاه هاي
علوم آزمایشگاهی پیشرفته .چاپ اول .تهران  .انتشارات شربیانی .پاییز  ( 1393تالیف) (. )1-3

 واحدي  ،حبیب .عزیزي ،محمدحسین .کبارفرد  ،فرزاد .برزگر بفرویی  ،محسن .حمیدي اصفهانی  ،زهره .
اکریل آمید وچالش هاي آن (ایمنی مواد غذایی) .چاپ اول.تهران .انتشارات نور دانش(1392 .تالیف )(.)1-5
 صادقی ،نسرین .یزدان پناه نوذري ،علی .سالمت روانی پرستاران  .چاپ اول .ساري .انتشارات علیم نور.
( .1393تالیف) (.)2-2

واحد پژوهش دانشکده بهداشت

