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 ۱۳۹۰ سخاوتی زاده ، سعید روش های آزمون گوشت و ،فراورده های گوشتی

 ۱۳۹۳ خرسندی،حسن تصفیه فاضالب شهری

 ۱۳۷۸ ساندرز ، مارک ارگونومی عوامل انسانی در طراحی مهندسی

اصول نظری و عملی بهره برداری و معیارهای :تصفیه آب
 ۱۳۹۲   طراحی

 ۱۳۸۸   آکسفورد المنتری لرنرز دیکشنری

 ۱۳۸۸   مهارتهای ضروری پزشکی

استان های )بیماری های انگلی شایع در نواحی شمال ایران
و آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی (مازندران،گلستان وگیالن

 ۱۳۹۰   مرسوم انگل شناسی

ایمنی غذا با رویکرد ویتامین ها،مواد معدنی،افزودنی ها و 
 ۱۳۸۹   تقلبات

 ۱۳۹۱   اصول و مبانی فیزیولوژی کار

 ۱۳۹۱ رحیم زاده،حسن طراحی شبکه های انتقال آب

 ۱۳۸۸ قربانی،رضا اکولوژی

 ۱۳۹۱ فضائلی نژاد،فریدون تکنولوژی صنایع گوشت و شیالت

 ۱۳۹۲   تصفیه و دفع لجن فاضالب

 ۱۳۹۱ خدادادی،مریم روش های آنالیز مواد زائد جامد

روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی بر اساس سر فصل 
دروس شورای عالی برنامه ریزی رشته کارشناسی اتاق عمل 

 ۱۳۸۸ عصارودی،عبدالقادری قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

 ۱۳۹۰ معصومی،بخشعلی اصول تصفیه آب

چکیده ای از شش درس به همراه سواالت :کتاب بهداشت محیط
 ۱۳۸۵ پورزمانی،حمیدرضا 76-85و حل تشریحی نه دوره آزمون های کارشناسی ارشد 

 ۱۳۸۹ مونرو ، باربارا هازارد روش های آماری در تحقیقات علوم مراقبتی و درمانی

 ۱۳۹۲   سم شناسی شغلی

 ۱۳۹۱ فضائلی نژاد ، فریدون گوشت و بازرسی بهداشتی آن

 ۱۳۸۸ کوشکی،محمد رضا تکنولوژی شیر،گوشت و تخم مرغ



 ۱۳۸۶ کریم ، گیتی بهداشت و فناوری شیر

 ۱۳۹۰ موحد،سارا علم گوشت

 ۱۳۹۱ علوی مقدم،سید محمد رضا مفاهیم و روش های فیزیکی و شیمیایی تصفیه:تصفیه فاضالب 

 ۱۳۷۴ والسترا،پی تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی

 ۱۳۷۸ علی راد،محمد بیماریهای مشترک انسان و دام

شیمی گوشت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی فراورده های 
 ۱۳۹۱ مفتون آزاد،ندا گوشتی

 ۱۳۸۹   آزمون های شیر و فرآورده های آن

 ۱۳۷۵   اصول بهداشت موادغذایی

برای دانشجویان رشته های :میکروبیولوژی عمومی
 ۱۳۸۳ ملک زاده ، فریدون میکروبیولوژی ، زیست شناسی ، پزشکی و رشته های وابسته

به انضمام پیشگویی : اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی
 ۱۳۸۴ -۱۳۱۶مرتضوی ، علی ،  ...میکروبیولوژی و روشهای آنالیز سریع

 ۱۳۸۹ آصف زاده ، سعید مدیریت و تحقیقات بیمارستانی

 ۱۳۸۹ ظهوریان ،گیتی میکروبیولوژی مواد غذایی عملی

شامل ترجمه :راهنمای کامل انگلیسی تخصصی محیط زیست
کامل و سلیس مطالب کتاب درسی، پاسخ تشریحی تمرین های 

 ۱۳۹۰ رضایی، روزبه هر فصل

 ۱۳۸۷ آصف زاده، سعید برنامه ریزی بهداشت و درمان

 ۱۳۹۰ حاجی قاسمخان،علیرضا سم شناسی صنعتی

 ۱۳۸۶   اکولوژی

 ۱۳۹۲ .جراردی،مایکل اچ آزمایشات میکروسکوپیک فرایندلجن فعال

شکست ها )خصوصی سازی صنعت آب وفاضالب در جهان
 ۱۳۹۱ ذکاوتی قراگزلو،فاطمه (وکامیابی ها

کنکور کارشناسی )مجموعه سواالت مهندسی منابع آب 
 ۱۳۸۸ فالحی،محمدرضا همراه با پاسخ های تشریحی(ارشد

ویژه رشته های مناسب برای کنکور کارشناسی :اپیدمیولوژی
 ۱۳۹۲ حسنی پور،سهیل ارشد،دکتری اپیدمیولوژی

 ۱۳۹۲ .دی.پاتوادهان،ا (منابع،مشخصات وتصفیه)تصفیه فاضالب صنعتی 

قسمت )راهنمای جامع تصفیه فاضالب های صنعتی و خطرناک 
 ۱۳۹۱   (اول 



 ۱۳۹۲ خیری،روح هللا میکرَوب شناسی جامع آب و فاضالب

 ۱۳۹۲ ارقامی، شیرازه 1ایمنی در محیط کار 

اصول و کاربرد سیستم های گیاهان آبزی در تصفیه فاضالب 
 ۱۳۹۲ جوادی،نسرین فناوری گیاه پاالیی آبی:

 ۱۳۸۷ بویس،ویلیام مقدمات معادالت دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی

 ۱۳۹۳ گلستانی فر،حافظ مدیریت پسماند حفاری در چاه های اکتشافی نفت و گاز

قابل استفاده برای دانشجویان رشته های :آمار زیستی 
 ۱۳۹۲ فشارکی،محمد ...پزشکی،بهداشت

 ۱۳۹۱ محمدپور،علی روش تحقیق،نگارش مقاالت علمی و پایان نامه تحصیلی

 ۱۳۹۰ احرام پوش ، محمد حسن اصول بهداشت محیط

 انگلیسی به فارسی:2013فرهنگ پزشکی دورلند
-1864دورلند ، ویلیام الکساندر نیومن ، 

1956 ۱۳۹۲ 

 ۱۳۸۹ -1331اسکونژاد، محمد مهدی،  اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

 ۱۳۹۱ امین شکروی، فرخنده بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت

 ۱۳۹۱   مرور جامع اپیدمیولوژی

 ۱۳۹۱   بانک آزمون ارشد اصطالحات اپیدمیولوژی

 ۱۳۹۰   فرصت ها و تهدیدها: امنیت جهانی آب 

 ۱۳۹۲ لزگی،امیر درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی

بانک جامع سواالت با تشریح و ارزیابی آزمون کارشناسی ارشد 
 ۱۳۹۱ رحیمی،محبوبه (کتاب کلیدی)1391تا1381و دکترای بهداشت عمومی از سال 

 ۱۳۷۳   شیمی عمومی

 


