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 دكتر محمدرضا مسعودي نژاد دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي دكتراي بهداشت محيط

 دكتر زهراسادات مشكاني يدانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي مطالعات اجتماع

 دكتر عليرضا مصداقي نيا دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت محيط

 دكتر احسان مصطفوي ، اپيدميولوژيست انستيتو پاستور ايران

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي آمار حياتي و 
 اپيدميولوژي

 يدكتر حسين ملك افضل

 دكتر ايرج موبدي  MPHدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص انگل شناسي و 

 دكتر عليرضا موسوي جرّاحي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اپيدميولوژيست

 دكتر الهه ميرزايي دكتراي آموزش بهداشت

 دكتر كيومرث ناصري ولوژيستدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدمي

 دكتر رامين نبي زاده دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت محيط

 دكتر سحرناز نجات  تهرانع پ... برداري از دانش سالمت دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات بهره

 دكتر مهدي نجفي هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 دكتر ابوالحسن نديم انشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيستدانشكده بهداشت د

 دكتر پروين نصيري دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص بهداشت حرفه أي



 دكتر شهرزاد نعمت الهي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر احمدعلي نورباال  متخصص روانپزشكيدانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران،

 )ره(دكتر شمس وزيريان  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، متخصص كودكان

 دكتر كوروش هالكويي نائيني دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر محمدتقي ياسمي زشكيدانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص روانپ

 دكتر پروين ياوري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، اپيدميولوژيست

 دكتر احمدرضا يزدانبخش دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت محيط

 )ره(دكتر محسن يزدجردي  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دكتر بهاره يزدي زاده داري از دانش سالمت و دانشكده بهداشت، ع پ تهرانمركز تحقيقات بهره بر

 :ياد ياران
دكتر محمدمهدي اصفهاني، دكتر نادر اكرامي نسب، دكتر كامل شادپور،           :   با درود به روان پاك زنده يادها     

كه در ويراست   )  هللا عليهم رحمت ا (دكتر جواد عدل، دكتر مسعود كيمياگر، دكتر شمس وزيريان و دكتر محسن يزدجردي              
 هاي قبلي كتاب، در قيد حيات بودند و در شكل گيري كتاب حاضر، سهيم بوده و هستند و لذا به منظور بازنگري                         

از اساتيد و همكاران ديگري دعوت به همكاري شد تا هم به ماندگاري هرچه بيشتر               )  ره(مباحث تاليفي اين اساتيد     
 ...روح آن ها و دل اين ها شاد . ن در ويراست جديد، خدشه اي وارد نگردداثر، بيانجامد و هم به پويايي آ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :آدرس نسخة الكترونيكي كتاب جامع بهداشت عمومي در سايت ها و شبكه هاي معتبر
https://eitaa.com/textbookofpublichealth_drhatami   

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary/  
https://sapp.ir/public_health_hatami  

https://t.me/public_health_hatami 

 وااليهمت كه كتاب جامع بهداشت عمومي، به ياري حقتعالي و               اينك  ...
جمعي از اساتيد دانشگاه ها به ويراست چهارم رسيده است، به منظور رعايت

و ارج نهادن بر مالكيت معنوي آثار علمي و اوليه اخالق در پژوهش       موازين
( كرمانشاه پزشكي دانشگاه هاي علوم     هنري، گواهي مي شود؛  و)82-1378 

چنين فعاليتيآغاز و ادامه    ، كه بستر    )1383-98 (علوم پزشكي شهيد بهشتي
 در مالكيت معنوي و تمامي مولفين مباحث مختلف،      است شدهدر آن ها گسترده

 و كساني كه نام آن ها روي جلد و در شناسنامهكتاب حاضر، سهيم هستند
زان زحمات احتماليكتاب،  درج شده است نيز به نسبت نقشي كه داشته  و مي            

 .كه متحمل شده اند، در پيشگاه الهي، ماجور خواهند بود


