فهرست کتابهای گروه آموزش بهداشت:

عنوان کتاب  :رفتار سالمت و آموزش سالمت جلد اول
ناشر  :انتشارات عقیل
سال انتشار1391 :

مترجمین  :دکتر صدیقه السادات طوافیان  -دکتر الهام شکیبازاده -دکتر لیال صالحی -دکتر زهرا کاووسی-دکتر محمد
حسن کاوه

عنوان کتاب  :رفتار سالمت و آموزش سالمت جلد دوم

ناشر  :انتشارات عقیل
سال انتشار1391 :

تالیف  :دکتر صدیقه السادات طوافیان  -دکتر الهام شکیبازاده -دکتر لیال صالحی -دکتر زهرا کاووسی-دکتر محمد
حسن کاوه

عنوان کتابTopics on Cervical Cancer With An Advocacy For Prevention :

ناشر INTECH :

سال انتشار 2012 :

تالیف فصل اول :دکتر صدیقه السادات طوافیان

فهرست کتابهای گروه انگلشناسی:
عنوان کتاب  :اکینوکوکوس گرانولوزوس و بررسی مبتالیان به کیست های هیداتیک
ناشر  :انتشارات پیوند مهر با همکاری نهضت پویا
سال انتشار 1388 :
تالیف  :دکتر فاطمه غفاری فر

فهرست کتابهای گروه بیوشیمی بالینی:
عنوان کتاب  :مایکوتوکسین ها
ناشر  :دانشگاه امام حسین (موسسه چاپ و انتشارات )
سال انتشار1380 :
نویسندگان  :عبداالمیر عالمه -مهدی رزاقی ابیانه

عنوان کتاب  :اصول ژنتیک پزشکی امری)(2012
ناشر  :انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار :
تالیف  :دکتر محمد تقی اکبری -علی آهنی  -محمد خلج کندری

عنوان کتاب  :ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 1
ناشر:
سال انتشار: -
تالیف  :دکتر محمد تقی اکبری -هادی شیرزاد -دکتر حامد اقدم -معصومه عسگری -دکتر علیرضا
نعمانی

عنوان کتاب  :ژنتیک مولکولی انسانی استراخان2
ناشر :
سال انتشار :
تالیف  :دکتر محمد تقی اکبری -هادی شیرزاد -دکتر حامد اقدم -معصومه عسگری -سعیده مجیدی

عنوان کتاب  :اصول ژنتیک پزشکی امری
ناشر  :انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار 1388 :
مترجمین  :دکتر محمد تقی اکبری -علی آهنی  -محمد خلج کندری

فهرست کتابهای گروه قارچشناسی:
عنوان کتاب Aflatoxins: Biochemistry and Molecular Biology (Chapter 14; Aflatoxins:
)mechanisms of inhibition by antagonistic plants and microorganisms

ناشرIn-Tech :
سال انتشار2011:
مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،دکتر معصومه شمس قهفرخی ،دکتر پرکوانگ چانگ

عنوان کتاب:
Aflatoxins Recent Advances and Future Prospects (Chapter 2; Terresrial Bacteria
)from Agricultural Soils: Versatile Weapons againt Aflatoxigenic Fungi

ناشر: In-Tech
سال انتشار2013:
مؤلفان :دکتر معصومه شمس قهفرخی ،ساناز کالنتری ،دکتر مهدی رزاقی ابیانه

عنوان کتاب  :قارچ شناسی و بیماریهای قارچی ابزیان
ناشر  :موسسه آموزش عالی  -علمی کاربردی جهاد کشاورزی
سال انتشار: 1384

مولفان :دکتر معصومه شمس قهفرخی ،دکتر سهیل علی نژاد ،دکتر مهدی رزاقی ابیانه

عنوان کتاب :آفالتوکسین ها و اهمیت آنها در بهداشت عمومی و کشاورزی
ناشر :موسسه آموزش عالی – علمی کاربردی جهاد کشاورزی

سال انتشار1390 :

مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،یونس پیله ور ،دکتر معصومه شمس قهفرخی ،دکتر سهیل علی نژاد

عنوان کتاب :مروری بر بیماری های قارچی در پزشکی

ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زابل
سال انتشار1387
مؤلفان :تحت نظر دکتر معصومه شمس قهفرخی ،سعید امانلو ،محمد رضا تقوی ،غالحسین حیدری ،بهمن فوالدی

عنوان کتاب :قارچ شناسی عمومی دامپزشکی
ناشر :موسسه آموزش عالی – علمی کاربردی جهاد کشاورزی
سال انتشار1384:

مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،دکتر معصومه شمس قهفرخی

عنوان کتاب :بیماری های قارچی دامپزشکی
ناشر :موسسه آموزش عالی – علمی کاربردی جهاد کشاورزی
سال انتشار1384:

مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،دکتر معصومه شمس قهفرخی

عنوان کتاب : Antifungal Metabolites from Plants (Chapter 2; Antifungal Plants
)of Iran: An Insight into Ecology, Chemistry, and Molecular Biology
ناشرSpringer :
سال انتشار2013:

مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،دکتر معصومه شمس قهفرخی ،دکتر ماهاندرا رای

عنوان کتاب ;: Natural Antimicrobials in Food Safety and Quality (Chapter 13
)Natural Inhibitors of Food-borne Fungi from Plants and Microorganisms
ناشر CABI :
سال انتشار2011:
مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،دکتر معصومه شمس قهفرخی

عنوان کتاب : Mycotoxins in Food, Feed and Bioweapons (Chapter 19; Natural
)Aflatoxins Inhibitors from Medicinal Plants
ناشر Springer-Verlag :

سال انتشار2010 :
مؤلفان :دکتر مهدی رزاقی ابیانه ،دکتر معصومه شمس قهفرخی ،دکتر محمد باقررضایی ،دکتر سوهی ساکودا

عنوان کتاب  :بیوفیلم و اهمیت آن در پزشکی
ناشر
تاریخ انتشار

تالیف  :دکتر شهال رودبار محمدی و با همکاری  :فرنوش حقیقی -مریم رودباری -احسان فرح بخش -مینا سعادت

فهرست کتابهای گروه مامایی:

عنوان کتاب  :معنویت در مامایی
روح و روان  :موضوعات قابل تامل در مراقبت مامایی
ناشر  :موسسه انتشاراتی مشق شب
سال انتشار1393 :
مترجمان  :مریم نعمت اله زاده(کارشناس ارشد مامایی)  -دکتر راضیه معصومی ( دکتری تخصصی بهداشت باروری )  -می نور
لمیعیان (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

عنوان کتاب  :درآمدی بر پارادایم ها و ابزارهای سنجش کیفیت زندگی جنسی
ناشر  :موسسه انتشاراتی مشق شب
سال انتشار1393 :

نگارندگان  :دکتر راضیه معصومی(فوق دکتری ارتقای سالمت جنسی)  -می نور لمیعیان (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت
مدرس) -دکتر علی منتظری ( عضو گروه سالمت روان مرکز تحقیقات سنجش سالمت .پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد
دانشگاهی)  -دکتر ابراهیم حاجی زاده ( عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

عنوان کتاب  :استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل عفونت های جنسی 2006-2015
ناشر  :دانشگاه شاهد
سال انتشار1392 :
مترجمان  :معصومه حیدری(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)  -می نور لمیعیان (عضو محترم هیات
علمی دانشگاه تربیت مدرس) -لیال عسکری  -فرگل صادقیان

عنوان کتاب  :آموزش سالمت  -جلد اول
ناشر  :مهر رواش
سال انتشار  : 1385 -چاپ دوم
تالیف و تدوین  :دکتر ناصر محمدی  -دکتر شهرام رفیعی فر  -تیمور آقامالیی  -دکتر فرخنده امین
شکروی  -سمیرا ایار  -نوشین پیمان  -عاطفه خوشنواز  -صدیقه السادات طوافیان  -می نور لمیعیان و
کبری نوری

عنوان کتاب  :آموزش سالمت  -جلد دوم
ناشر  :مهر رواش
سال انتشار  : 1385 -چاپ دوم
تالیف و تدوین  :دکتر ناصر محمدی  -دکتر شهرام رفیعی فر  -تیمور آقامالیی  -دکتر فرخنده امین شکروی  -سمیرا ایار -
نوشین پیمان  -عاطفه خوشنواز  -صدیقه السادات طوافیان  -می نور لمیعیان و کبری نوری

عنوان کتاب  :قرصهای خوراکی
ناشر  :فردابه
تاریخ انتشار1372 :
نویسندگان  :دکتر شیرین نیرومنش  -می نور لمیعیان

عنوان کتاب  :آموزش سالمت
ناشر  :مهرراوش
سال انتشار  1384 :چاپ اول

تهیه و تدوین  :دکتر ناصر محمدی  -دکتر شهرام رفیعی فر  -تیمور آقامالیی  -دکتر فرخنده امین شکروی  -سمیرا ایار -
نوشین پیمان  -عاطفه خوشنواز  -صدیقه السادات طوافیان  -می نور لمیعیان و کبری نوری

عنوان کتاب  :طب فشاری
ناشر  :مهرراوش

سال انتشار  : 1384 -چاپ اول
گردآوری و تالیف  :پریسا صمدی  -دکتر می نور لمیعیان و دکتر رضا حشمت

عنوان کتاب  :طب سوزنی در بارداری و زایمان
ناشر  :انتشارات خسروی
سال انتشار  1388 :چاپ اول
تحت نظارت  :دکتر رضا حشمت -دکتر می نور لمیعیان

عنوان کتاب  :درمان دیسمنوره با طب فشاری
ناشر  :انتشارات خسروی
سال انتشار  : 1388 -چاپ اول
تحت نظارت  :دکتر رضا حشمت -دکتر می نور لمیعیان

عنوان کتاب  :قرص های خوراکی روشی موثر در پیشگیری از بارداری
ناشر  :انتشارات ارجمند
سال انتشار  : 1376-چاپ اول
تالیف  :دکتر شیرین نیرومنش -دکتر می نور لمیعیان

عنوان کتاب  :فرهنگ مصور مامایی
ناشر  :انتشارات تیمورزادگان
سال انتشار: 1390
مترجمین  :دکتر می نور لمیعیان  -نرگس علیان مقدم  -راضیه معصومی  -مریم نعمت اله زاده
-

لیال رئیسی

