
 

شماره 

 ثبت

سال  ناشر مترجم مولف عنوان کتاب

 انتشار

 –ساناز امینی  زیر نظر محمد رضا مسجدی دخانیات یک تهدید جهانی 1

 غالمرضا حیدری

مرکز تحقیقات و 

کنترل دخانیات 

 دانشگاه علوم پزشکی

1831 

 –امینی ساناز  تستوریش هانسکرپس ثانیه بیندیشید 11 2

 مزدک مومنی

مرکز آموزشی ، 

سل پژوهشی و درمانی 

 و بیماری های ریوی

1838 

) آلتون  محمد اسماعیل علیپور –یلدا  علیرضا سیگار ، انتخاب بین مرگ و زندگی 8

 اشنو (

 1831 المعیانتشارات  سید داوود میر ترابی

 1831 نشر آرویج - حسام قدسی ... سیگار 1

با کمک  0ترک آسان و سریع سیگار  1

 ذهنی وان ، ال ، پی .برنامه ریزی 

 1831 انتشارات فریور - میر عمادالدین فریور

 1838 علم نوین - محمود مجازی فرد آنچه والدین درباره اعتیاد باید بدانند 1

حسن  – ال زمانیعلی م -هدایت صحرایی اثرات روانی و جسمی مواد اعتیاد آور 7

 نسرین امامی – متشونی

دانشگاه علوم پزشکی  -

 اهلل بقیه

1831 

نیکوتین در کنترل  نقش درمان جایگزین 3

 مصرف دخانیات

 اسفندیار –نسیم لواسانی  –غالمرضا حیدری 

 باتمانقلیچ

 - دانشگاه شهید بهشتی -

 1832 نشر پیرایش قمجید عمی یبر سوزان هپ ترک سیگار در یک ساعت 1

تازه ترین دستورالعمل های درمان ترک  10

 سیگار

 1831 قم گنج معرفت - غالمرضا حیدری

 -ماسولهحسن آذری پور -یمحمد رضا مسجد سیگار ) زیانها ، روش های ترک ( 11

 غالمرضاحیدری

   

با  هاوزر -دبلیو -نورمن سیگار! خطر اول 12

لیوس.بی.ریچموند.ارویس.ای.هرلسوجوهمکاری:

 1817 انتشارات مدرسه ایرج مافی



 ن

 دانشگاه علوم پزشکی محمدرضا مجدی محمدرضا مجلسی دخانیات و سالمتی 18

 مشهد نشر همدل

 33بهار 

 31 گنج معرفت –قم  - محمدرضا مسجدی –غالمرضا حیدری  آنچه همه باید درباره دخانیات بدانند 11

مرکز آموزشی ،  - محمدرضا مسجدی –غالمرضا حیدری  راهنمای ترک سیگار ، شما می توانید 11

سل پژوهشی و درمانی 

 و بیماری های ریوی

 31پاییز 

،  مرکز آموزشی ساناز امینی محمدرضا مسجدی ترک سیگار درمان جایگزین نیکوتین 11

پژوهشی درمانی سل و 

 بیماری های ریوی

1831 

پیشگیری از اعتیاد ) مصرف مواد مخدر و  17

 سیگار (

ملک آفاق شکر اللهی ، صفورا حامد فرساد ، 

 دژپسند

وزارت بهداشت درمان  -

 و آموزش پزشکی

1831 

سازمان  راهنمای اجرای مواد کنوانسیون 13

 جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات

  خسرو مهدی پور -

اد ولی عطایی ، بهز

 زاده

 1810 آوای قلم

مرکز آموزش پژوهشی  پریزاد سنایی محمدرضا مسجدی ، غالمرضا حیدری درباره سیگار 11

و درمانی سل و بیماری 

 های ریوی

 1831پاییز 

مرکز تحقیقات  پریزاد سنایی محمدرضا مسجدی روش های ترک سیگار در بیماران ریوی 20

پیشگیری و کنترل 

 نیاتدخا

 31پاییز 

 انتشارات آوای - مهرداد هوشمند (فارسی/ انگلیسیفرهنگ جامعه شناسی) 21

 نور

1831 

 1811 اطالعات - فرحناز برجاس اعتیاد به مداد مخدر و علل آن 22

موعه قوانین مالیات های مستقیم مج 28

اصالحات و قانون مستقل بر آخرین )

 ت بر ارزش افزوده ... (مالیا

 1811 کیومرثانتشارات  - غالم حسین دوانی



مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده  21

1811 

 1811 نشر دانشگاهی - فرشید فریدونی

دانشگاه تربیت دبیر  - مصطفی قنادها فنون مدیریت 21

 شهید رجائی

1810 

ار وتامین مجموعه قوانین و مقررات ک 21

 اجتماعی

 1830 انتشارات کیومرث - غالم حسین دوانی

 1831 دانشگاه امام صادق رضا افخمی دیوید دی واس طرح تحقیق در علوم اجتماعی 27

 –نیا  علی عبداللهی محمدرضا مسجدی حفاظت از افراد در معرض دود دخانیات 23

 وحید موسوی

مرکز آموزش پژوهشی 

ل و بیماری درمانی س

 های ریوی

1831 

مداخالت ترک سیگار برای مسئولین  21

کم  هایبرای کشور 2003راهنمای سال 

 درآمد

مرکز آموزشی پژوهشی  پریزاد سنایی سالما کارن

 ودرمانی سل

1831 

با افزوده ها  0راهنمای نگارش و ویرایش  80

 و تغییرات بنیادین (

 1810 آستان قدس رضوی - مهدی ناصحمحمد  –یاحقی محمد جعفر

 1811 سمت - گیالنیاحمد سمیعی  نگارش و ویرایش 81

 1810 فرهنگ سبز - علیرضا بزرگ زاده –اسفندیار دشمن زیاری  مبانی مدیریت و سرپرستس سازمان 82

 1811 سمت - اسفندیار سعادت مدیریت منابع انسانی 88

 1811 پژوهشکده بیمه - آیت کریمی ت بیمه ) چاپ دوم (کلیا 81

 1810 دفتر پژوهش های فرهنگی - محمد اعرابی طراحی ساختار سازمانی 81

کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات  81

 1113راهنمای کشور های کم درآمد 

محمد رضا مسجدی  اتحدیه مبارزه با سل و بیماری های ریه

ن آذری پور حس –

 ماسوله

ی پژوهشی مرکز آموزش

درمانی سل،بیماری های 

 ریوی

 73پائیز 

 دانشگاه عالمه  رحمان سعیدی وی . کی . دابی مدیریت در روابط عمومی 87

 طباطبایی

 

1831 

 1831 هیرمند همندیبنفشه فر -باب بالی  – اریک یاوربوم روابط عمومی ) به زبان آدمیزاد ( 83



کلیات حقوق قراردادهای اداری ) مطابق  81

 ( 2با واحد درسی اداری 

نشر حقوقدان دانش  - ول اهلل انصاری

 نگار

1810 

 مهدی ایران نژاد - مهارت های عمومی مدیریت 10

عادله  –پاریزی 

 سادات احمد پور

 1831 نشر مدیران

 1810 فرمنش ریم رونقم یوسف رونق مدیریت حقوق و دستمزد 11

 1833 پژوهش های فرهنگی داود ایزدی بایرز -رو و لوید ال  –لسلی دبلیو  سرپرستی ) رمز بهره وری باالتر ( 12

مبانی پژوهش کیفی ) فنون و مراحل  18

 زمینه ای ( تولید نظریه

 1810 نشر نی ابراهیم افشار جولیت کربین –انسلم استراوس 

نگاهی تازه به نگارش های اداری با تاکید  11

فارسی  به ساده نویسی ، کوتاه نویسی ،

 نویسی

 1831 فرمنش - یوسف رونق –عباسیان  غالم حسین

 1877 دانشگاه فردوسی مشهد - محمد حسین دیانی مقدمه ای بر آرشیو 11

 1831 نشر دوران - جهانگیر منصور کل کشور 1831قانون بودجه سال  11

 1831 آموزش کشاورزی - شیدا عباسی آموزش ترک سیگار 17

 1813 نشر دوران - جهانگیر منصور قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 13

 1811 نشر دوران - جهانگیر منصور قانون کار ) قانون بیمه بیکاری ( 11

م ) قانون اصالح قانون مالیات های مستقی 10

 موادی از قانون مالیات های مستقیم (

 1811 نشر دیدار - جهانگیر منصور

بخش علمی شرکت  - واحد علمی سازمان صنایع ملی ایران مبارزه با دخانیات 11

 پخش فردوس

11 

ویکتوریای برنامه مصرف دخانیات و سالمت  ترک کنید چون میتوانید 12

 1117یا جنوبی استرال

ملیحه جهت زاده 

ویراستار طاهره 

 سموات

 1832 نشر صدا

به جمهوری  دخانیات بورراه طالیی ) راه ع 18

اسالمی ایران و عراق تجارت غیر قانونی 

 دخانیات در خاورمیانه (

نشر مرکز آموزشی  شریفی میالنی هومن شریفی میالنی

درمانی سل و پژوهشی 

 بیماری های ریوی

1831 



مرکز چاپ و انتشارات  - به اهتمام : علی اکبر والیتی محمدعلی هیدجی رساله دخانیه 11

 وزارت امور خارجه

1831 

طمع به ایران ) استثمار و نفوذ شرکت  11

 های بین المللی دخانیات در ایران (

جمعیت مبارزه با  - جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

 استعمال دخانیات

 1831 دی

جمعیت مبارزه با  وحید موسوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ایران ترک سیگار در هفت روز 11

 استعمال دخانیات

1812 

سازمان بهداشت و  - سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نقش خانواده در پیکار با سیگار 17

 صنعت نفت

- 

 1810 انتشارات ترجمه مینا ملکی معیری آبراهام ج . توئرسکی )شناخت خود فریبی (طرز فکر معتاد وار  13

 1831 انتشارات فاطمی حمیرا ثقفی سوزان پاپا شگفتیهای مغز ) اعتیاد ( 11

ی ستاد ریاست جمهور محمد علی زکریایی هووارد ابادینسکی جامعه شناسی مواد مخدر 10

 مبارزه با مواد مخدر
1838 

 1811 یاران - فرهادی غذرا  اعتیاد لذت زود گذر مرگ تدریجی 11

جامعه پژوهان  المیزان محمد مهاجری الن کار جامعه شناسی اعتیاد : ترک آسان سیگار 12

 سینا

1837 

شش مرحله ساده برای ترک سیگار ) ناقوس  18

دتر سال زو 11مرگ برای معتادان به دخانیات 

 به صدا درمی آید (

 1818 زهره وند - مجتبی دشتی

) چگونه انگیزه کنار خودآموز ترک سیگار  11

 گذاشتن سیگار را پیدا کنیم (

 1831 آوین ابوذر کرمی ماتیو آلدریچ

رزه با جمعیت مبا وحید موسوی مطالعه موردی سازمان بهداشت جهانی مکه و مدینه شهرهای بدون دخانیات 11

 استعمال دخانیات

1831 

نقش هشدارهای تصویری در کنترل  11

 دخانیات

وحید  –معدنی  محمدرضا –علی عبداللهی نیا 

 موسوی

مرکز آموزش پژوهش  -

درمانی سل و بیماری 

 های ریوی

1810 

 1830 پریمان زهرا رضا آلن کار سیگار را ترک کردمسرانجام  17

 1810 آوای قلمخسرو مهدی پور  -ای اجرای مواد کنوانسیون سازمان راهنم 13



مهندس  –عطایی  جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات

 بهزاد ولی زاده

وحید  –محمدرضا معدنی  –علی عبداللهی نیا  نقش مالیات در کنترل دخانیات 11

 موسوی

جمعیت مبارزه با  -

 استعمال دخانیات ایران

1831 

 1831 آموزش کشاورزی - شیدا عباسی آموزش ترک سیگار 70

مهار اپیدمی دولت ها و اقتصاد کنترل  71

 دخانیات

 –علی اصغر فرشاد  فرانک چالوپکا –پرابهات جها 

بهزاد  -امیر نقیب  

 ولی زاده

 1838 آرویچ

 جمعیت مبارزه با - علی عبداللهی نیا زنان و دخانیات 72

 استعمال دخانیات

1831 

 1878 نشر برگزیده - دخانیاتجمعیت مبارزه با استعمال  ارمغان استعمار 78

 1818 راه فردا - اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ) سیگار ( نه گفتن به مواد مخدر 71

جمعیت مبارزه با  وحید موسوی تعمال دخانیات در ایرانجمعیت مبارزه با اس دخانیات و کشورهای در حال توسعه 71

 استعمال دخانیات ایران

1833 

سموم و مبانی علوم جنایی ) مواد مخدر ،  71

 شیمی (

مهران کمرانی نجف  سوزان بل

 آبادی

مبارزه با  دفتر ستاد

 مواد مخدر

1810 

 1811 ردیدا - جهانگیر منصور استخدامی قوانین و مقررات 77

 1811 دوران - جهانگیر منصور به تخلفات اداریقوانین ومقررات مربوطه  73

 1811 دوران - جهانگیر منصور قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده 71

قانون جدید برات ، قوانین چک ، سفته ،  30

 صدور چک

 1811 دیدار - جهانگیر منصور

 1811 کیومرث - کیوان پور نعمتی 1811ون بودجه کل کشور قان 31

 1810 کیومرث - انتشارات کیومرث قانون برنامه ریزی پنج ساله پنجم توسعه 32

 1810 دوران - جهانگیر منصور کل کشور 1810قانون بودجه سال  38

 1811 راندو - جهانگیر منصور کل کشور 1811قانون بودجه سال  31

 –امین مختاری  علی محمد حاجی زینعلی روش های ترک سیگار 31

 بهرامرامین آذر 

 1831 انتشارات آفتاب



تارهای نهان ) شرحی بر ماهیت  تاثیرات ،  31

 (مواد اعتیاد آورعوارض و انواع 

 1831 دانشگاه تهران - اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم

قلیان یا غلیان ) آثار بهداشتی ، ضرورت  37

از  و اقدامات پیشنهادیتحقیقاتی های 

 (سوی سازمان بهداشت جهانی

 1831 نزهت انتشارات پریزاد سنایی -

شناخت اثرات روانی وجسمی مواد اعتیاد  33

 آور

علی مال  –هدایت صحرائی به مصطفی ادیب 

 زمانی و ...

 1837 رسانه تخصصی -

آموزش پژوهشی  مرکز - حسن آذری پورماسوله –محمدرضا مسجدی  دانستنی های سیگار 31

درمانی سل 

 های ریوی وبیماری

1873 

بهزاد  –مصطفی غفاری  - راهبرد کنترل و کاهش مصرف دخانیات 10

خدیجه  –ولی زاد 

 فریدون محصلی...

 1831 انتشارات موفق

اهم مصوبات ملی کنترل  ن وقوانی مجموع 11

 دخانیات جمهوری اسالمی ایران

مرکز تحقیقات پیشگیری و  - جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

 کنترل دخانیات
1812 

 1818 انتشارات فردا - اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اکستازی نه گفتن به مواد مخدر 12

ک سیگار ) آنچه همگان باید مای ترراهن 18

 (دسیگار بدانندرباره ترک 

سازمان بهداشت و  - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 درمان صنعت نفت

- 

 1833 برای فردا کامران قمری کامران قمری ریکاطالعات داروهای ژن بانک 11

 خالصه مقاالت سومین کنگره بین المللی 11

درمان و مدیریت بحران در  بهداشت ،

 غیر مترقبهحوادث 

موسسه آموزشی عالی  - جمعی از نویسندگان

 کاربردی ایران –

1831 

 1831 کتاب مهربان نشر - ورزیب علیرضا آشنایی با قوانین مدیریت خدمات کشوری 11

 1831 موسسه تبلیغاتی آفتاب - ساره صالحی – نسرین امانی اولین کنگره کشوری دخانیات و سالمت 17

 1837 دانژه - لیال سلیمانی نیا –علیرضا جزایری  )کانابیس ها (مجموعه پیشگیری از اعتیاد  13

کودکان حق دارند جهانی بدون دخانیات  11

 داشته باشند ) این به عهده ماست (

پژوهشی و درمانی  مرکز  ترجمه ساناز امینی -

وی های ری بیماری سل و

 دکتر مسیح دانشوری

1838 



 1837 نشر پیمان پروین قائمی دیل گارنگی دوست یابیآیین  100

 1837 قاصدک صبا سودابه مبشر دیل کارنگی آیئن دوست یابی 101

 ترک سیگار از راه کنترل ذهن با شیوه 102

 متنفر کردن از سیگار

 - اننسل روشنیدگ - رضا قربانی

زنده خواری و مرده خواری ) زندگی و  108

 غذایی (مرگ مواد 

مذهبی  –انجمن علمی  - احمد صبور اردوالری

 آذر آبادگانه دانشگا

1887 

 1818 فردا - اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا کراک ) نه گفتن به مواد مخدر ( 101

ز یافته های طرح سنجش گزیده ای ا 101

 عدالت در شهر تهران

معاونت امور اجتماعی و  - محمدرضا واعظ مهدوی –محسن اسدی 

فرهنگی اداره کل 

 سالمت

1810 

 1811 مولف کتاب - محسن طالعی نیا سیگار ) آفت جان و روان ( 101

 1812 زذهن آوی - مجتبی جزایری –مونیکا ارفع  رهایی از استرس 107

ساختار مغز زن و مرد ) تفاوت های  103

 جنسیتی (

 1812 ذهن آویز - مجتبی جزایری –مونیکا ارفع 

 1831 ادبیات - مجید خلیفه سلطانی –نیک خلق  آرش شیشه ای که شکست 101

 1832 سخن - حسن انوری فرهنگ فشرده سخن 110
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