
گذار موسسه بنیان-دکتر علی اقبالیانتشارات علمی و تخصصی شادروان

دورانومانول زدرطگذار آموزش عالی در غرب ایران، دکتر علی اقبالی بنیاناستادهاي روانشادمهترجوتألیفات

:قراراستاینبهوآموزشی،دانشگاهیهايتفعالی

.ایرانملیکتابخانه)1324(سال سوئديورزشیانبانواروزانهورزش•

.ایرانملیکتابخانه1325درسالفرانسهزبانازترجمهایزووتریستانرمان•

دانشگاه1328نشرسال، 1325درسالفرانسهزبانازترجمه"رپینهوبرت"تألیفآذربایجان،شناسیزمینکتاب•

.ایرانملیکتابخانه.تبریز

دفاعفرانسه،زبانبهارشگندکترارسالهاولینموضوع،انایردردرآبیاريهاهچاوقناتنقش،آبیاريچگونگی•

دانشگاهد.رسیپاریسدانشگاهداوريهیاتتائیدبهکهفرانسهدرمیالدي1954سالبامقارن1331درسالرساله

نسخه اصلی در آرشیو شخصی به عنوان)–ایرانملیکتابخانهن.تهرا

• These Presentees a la Faculte Des Sciences de l,Universite de Paris 
• Titre de Docteur es Sciences  pour Ali Eghbali .
• Contribution a l,Etude  du Probleme de l,Irrigation en Iran. Les Propositions 

donnee par la Faculte.
• Soutenues le ٢ Juillet ١٩۵۵ de vant la Commission d,Examen : President –

Examinateurs.

ن.ایراملیکتابخانه1333سالدرنگارش"ياسکاندیناوکشورهايتاپاریساز "سفرنامهیاخوشبختملل•

.ایرانملیتابخانه، ک1964دومچاپ–1961اولچاپ، فرانسهزبانازترجمهوتالیف، ونیکتتک•

.ایرانملیکتابخانه1964دومچاپ-1961اولچاپفارسی،زبانبهشناسینزمیهاينقشهوکارتوگرافی•

1331سالدردوجلددراقبالیدکترعلیترجمه"	ژیلبرکاستانی"فتالیآب،زیرزمینیمخازنیاهیدروژئولوژي،•

نقش، ایرانملیکتابخانه1340تهرانناشردانشگاه"	اریسپ-یونسکوسازمانداورانهیاتداوريبااستاددومرساله

موسسه:دومچاپ، ایرانملیکتابخانه1348سال–همدانکشاورزيعالیمدرسهناشرآب: ازدیاددرجنگل

.1383–روستاتوسعهوعمرانعالیآموزش

.ایرانملیکتابخانه1355سالدرفارسیزبانبهشناسیزمیندراتم•

 Philippeنوشتهت،یسزمحیطباومهبانهاآروابطوموجوداتزندگیجایگاهشناختاکولوژيیادشناسیکَاصول•

Dreux1384دومچاپ1359اولچاپنازلیانتشارات-ناشراقبالی،دکترعلیرجمهت:دروفیلیپ.
وپادشاهیدورانتاریخفرانسه،زبانازاقبالیدکترعلیبرگردان-عصرنادريیا (Jean Otter)اوترژانسفرنامه•

.ایرانملیکتابخانه.1397سالجاویدانانتشاراتناشر:افشارنادرشاهسیاسینظامشخصیت

پرشرونموریسنوشتهچنگیزيیاتايوولغمچنگیزخانزندگی(MauricePorcheron)ترجمهفرانسوي

.ایرانملیکتابخانه، 1366درسالجاویدانانتشارات: ناشراقبالیدکترعلی

ملیکتابخانه1351سالهمدانکشاورزيعالیمدرسهر:ناشبزرگ،شهرهايوتهراندرترافیکمشکلرفعطرح

.ایران

آب شناسیHydrogeology):ایرانملیکتابخانه1339نشرسالتهراندانشگاه) ناشر.



روستاوتوسعهعمرانعالیآموزشموسسه:ناشر1376تالیف، محیطزیستکدامین.

.روستاتوسعهوعمرانعالیآموزشموسسهر:ناش1379تحقیق وبحثشناسی،زمین•

زمینشناخت	،"روشهاوابزارها"	نوشته	:Geologie objets et Methodes ژان پاکت ،Jacque Paquet  

موسسه آموزش عالی آبادانی -ناشر، 1383سال   اقبالیعلیدکتر: ترجمه، Jean Dercourtدکور فرانسوي ژانو

.و توسعه و روستا

:ناشر موسسه عمران و آبادانی روستاها  -اقبالیعلیدکترف: تالی  مقدونیاسکندریاکبیرشکوروذوالقرنین

.کتابخانه ملی ایران.1386سال

آذرماه (است ( شکوفه اقبالی وثیق)در دست  بازنگري"هاها و شنیدهدیده"یا نامهزندگی، هاي پراکندهیادداشت

.)97سال 

نوشتهن: اشکانیاو  پارتيامپراطورتاریخVerstandig Andre  نامبهفرانسه،زبانبه

Histoire de l,Empire Parthعلی:انتشاراتفرانسه،زبانازاقبالیهوشنگدکترواقبالیعلیدکترترجمه-
).1387(سال

 زمین شناسی آذرابادگان، تالیف هوبرت ریبن(Hubert Rabine)دانشگاه ه. ناشر:ترجمه دکتر علی اقبالی از فرانس

.1328تبریز سال نشر 

1387انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور :زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر اقبالی، ناشر.

کتابخانه ملی ایران-هاي دیگرهائی از تمدن و فرهنگ ایران در سرزمیننشانه.

در 1391اسفندماه 22ناپذیر این رادمرد بزرگ است که در تاریخ هاي خستگیاز فعالیتی یهاهآنچه ذکر شد، فشرد

.آستانه بهار و بیداري طبیعت چشم از جهان فرو بست و به جاودانگی پیوست

بعد بر عهده داشت که خدماتش  به1377، از سالهاي ایشان را استاد فرهیخته شادروان دکتر عباس وثیقویراستاري نوشته

به درود حیات 1391شادروان دکتر عباس وثیق در سحرگاه روز اول اسفند ماه .راي دکتر علی اقبالی بسیار ارزشمند بودب

.روانش شاد و یادش گرامی باد. گفت

.بادگرامییادشوشادوانش. رفروبستجهانازچشم1391اسفند22روزسحرگاهدردکتر علی اقبالی استاد



اولین قائم مقام رئیس مؤسـسه-نوشته هاي زنده یاد دکتر عباس وثیقتالیفات و 

 :خدا و علم یا به سوي متارآلیسم، نویسنده: ژان گیتون به نام

 Dieux et la Science: Vers Le Metarealisme      
 Par  Jean Guitton, Bogdanow, Grichks, Bogdanow, Igor.

 Paris, Bernard Grasset. ۱۹۹۱
مند شد. نویسنده توان از دانش و معنویت براي خدمت به زندگی بهرهان در یک اتم، ( فلسه شرق) یا چگونه میجه

-داالئی الما 

 The Universe in a Single Atom
 The Convergence of Science and Spirituality. C۲۰۰۵

  کتابخانه موسسه آموزش عالی عمران و توسعه.–جلد 8دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار در

ترجمه و گردآوري متون تخصصی (بهداشت صنعتی و محیط کار) مجموعه براي وزارت بهداشت و کار .

 نوشته دکتر عباس وثیق  -کالبد عشق

ویراستاري کتاب ذوالقرنین ( اسکندر یا کوروش) نوشته زنده یاد دکتر علی اقبالی

 22همراه با 2002آموزش عالی در ایران، از زبان انگلیسی به فارسی ،یک گزارش ملی، سال برگردان تاریخ

.جدول

 کتابخانه موسسه آموزش عالی عمران و توسعه( کتابخانه ملی ایران)–1381سال.

 تا 1979تنظیم و تهیه مفاد دروس تنظیم خانواده در موسسه آموزش عالی عمران و توسعه و تدریس آن از سال

1382



فعالیت هاي دانشگاهی–انتشارات علمی و تخصصی دکتر اسماعلی شهبازي 

تهران، دانشگاههمدان: انتشاراتکشاورزيعالیمدرسۀ، هاي نوین در روستاهاریزي ترویج و توسعه روشبرنامه

.1352مهر

انتشــارات دانشــکده کشــاورزي و دامپروري هاي نوین در روســتاها، از ترویج و توســعه شــیوه،اي برآموزشمقدمه

.، تهران1354رضائیه، چاپ فاروس ایران، شهریورماه 

 توسعه و ترویج روستایی،  انتشارات دانشگاه تهران،  مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران و دریافت لوح تقدیر

براي این تالیفات: 

1373دانشگاهی ایران در سال در دوازدهم اردیبهشت لوح تقدیر و جایزة پنجمین دورة برگزاري کتب برگزیدة

تاالرفردوسی دانشگاه تهران.     

 ــــایزة اوّل و تندیس جشــنوارة و ، دریافت تندیس 1372تا در ســال دیپلم افتخار بهترین کتاب ســال روســجـ

اتر شهر تهران.ئت، 1373هشتمین جشنوارة هنري ـ ادبی روستا در شهریور ماه سال 

   در تاالر وحدت تهران.        1372کتاب سال، در سال برايجمهورياوّل و لوح تقدیر ریاستجایزة

 شگاه تهران، چاپ اول شارات و چاپ دان سه انت س شارات مؤ ستایی، از انت سعه و ترویج رو ، چاپ دوم با 1372تو

.  1394سوم و چهارم تا پایان ، چاپ1375بازنگري در زمستان 

 هاي ترویج و آموزشِ کشـــاورزي. (شـــامل تعریف و معادل فارســـی و واژه-منابع طبیعی فرهنگ کشـــاورزي و

.1379تهران، سالو انتشارات دانشگاه تخصصی)،  گروه علوم کشاورزي، فرهنگستان علوم، مؤسسۀ چاپ 

تهران.1381اوّل شقایق روستا، چاپهنري روستازادگان دانشمند، ازانتشارات مؤسّسه فرهنگی ،

1388در سال يو چاپ دوم توام با بازنگر1384ش چارپایان، مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ اوّل جنب.

 همکاري در تهیه دانشنامه مدیریت شهري و روستائی، تألیف:  بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی، ناشر مؤسسۀ فرهنگی

، انتشارات امیرکبیر.1387و مطبوعاتی تهران، زمستان

شاورزي و منابع طبیعی فرهنگ نوین سۀ -ک س ستان، مؤ شاورزي فرهنگ شاورزي، گروه علوم ک ترویج و آموزشِ ک

. 1388چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 

سیبدرآمدي بر سعهآ سی تو شتی، پارك علمی، تحقیقاتی و فناوري، شنا شهید به شگاه  شارات دان ستائی، از انت رو

. 1389مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،  پائیز 



ترجمه دکتر وحیدرضا اوحديهاي کتاب

ات دانشگاه بوعلی سیناترجمه کتاب االستیسیته و ژئومکانیک نوشته پروفسور دیویس و سالوادوراي، انتشار

 https://www.adinehbook.com/gp/search?search-
alias=books&rh=n٪ ٣A١٠٠٠٪ ٢Cp_۶٪ ٣A٪ ٢۵D٨٪ ٢۵AF٪ ٢۵D٨٪ ٢۵A٧٪ ٢۵D٩٪ ٢۵٨۶
%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25A8%25D9
%2588%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%2B%25D8%25B3%25D9%258A%
25D9%2586%25D8%25A7%2Cp_11%3Arelevancerank&page=4



عضو هیات موسس-دکتر گیتی اقبالی هايتالیفات و نوشته

دکتر گیتی اقبالی (فتوره چی)

Guiti Eghbali - Fatourechi, M.D.

 المللی در سال هاي بینمبادله رساله با دانشگاهفرانسه با امتیاز عالی همراه با دریافت امتیاز -رساله پایان نامه پزشکی از دانشگاه بردو

1349.

 1351رنه دکارت–رساله تخصصی ژنتیک مقدماتی انسانی از دانشگاه پاریس.
1353رنه دکارت –از دانشگاه پاریس –هاي پس از عمل قلب رساله  تخصصی بیهوشی فوریت.

 Le Diplome  d,Etat – Medical University of Bordeaux –High  Mention and Honorable –
concerning  Exchange between France and International Universities.

 Anesthesiology for Heart Surgeries ( ICU).
 Board of Medicine- USA - America “SMLE ECFMG”.

1377ت متحده آمریکا در سال رساله امتحانات بورد پزشکی ایاال.

 عرضه شده از جانب جامعه "استخواندر تحقیقات برجسته در بیماري شناسی پوکی"1381برنده جایزه سال

هاي معدنی انسانی ایاالت متحده آمریکاي شمالی.تحقیقاتی امراض استخوان و بافت

 2002 ASBMR AWARD for Outstanding Research in  Pathophysiology  of Osteoporosis
 “ Mayo College of Medicine “D.O.M. ۲۰۰۴Outstanding Research Associate AWARD”

سال از 5طرح پژوهشی در جهت دریافت گرانت به مدت 4نگارشNIH طرح تحقیقاتی در دانشگاه 7و مجري

MUSCULAR  درمان  پوکی استخواناستخوان و مایوي آمریکا، موضوع بیماري شناسی پوکی Dystrophy با

– RANKLکننده داروهاي خنثی TGFB

 1390تا 1368هاي المللی در طول سالبینمقاله31ارائه.

هاي متعدد به انتشارات پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران.ارائه مقاله
 Journal  of  Diabetes and Metabolic Disorders –Medical School of Tehran University.

 موسسه آموزش عالی عمران و توسعه  -اصول مقدماتی ژنتیک و بیولوژي مولکولی

 Introduction to The Molecular Biology and Basic Genetic , The Farsi Version May 
2009,The University College of Omran and Toosseh , UCOT – Hamadan – Iran.

2009الی 1992از سال »گرانت«باهاي علمی تخصصی انجام شده در دانشگاه مایو پروژه.

 Past Completed Researchs , Mayo College of Medicine, USA – since ١٩٩٢ to ٢٠٠٩. 

 



                                ھای علمی و تخصصیفعالیت–و تخصصی دکتر ھوشنگ اقبالی علمیانتشاراتمقاالت و
عضو ھیات موسس

،Titres et Travaux Scientifiques and Essais du Docteur Houchingue EGHBALI
Faculty Member.
Membership of European Society of Medical Oncology and Hematology Association (EHA) and 
(SFOP)
Membership of Americal Society of Clinical Oncologie , Amerial Society of Hematology
Member of Association for Study and Tretment of Leucemie Lymphoede Chronique.
Chairman of Groupe Lymphome of l,EORTC  since ٢٠٠٣ to ٢٠٠۶)

  
Diplomes: Baccalaureat ١٩۶۴ ١٩۶۴در سال  –مدرك پیش دانشگاهی باکالوراي فرانسه     

1966فرانسه در سال –علوم پزشکی  بردو آزمون ورود به دانشگاه

CPEM, University of Bordeaux (Medical School) ١٩۶۶
Diplome de Docteur en Medecine ١٩٧٢ -Interne des Hopitaux, en France hopitaux France .

1973–فرانسه –اخذ دیپلم پزشگی از دانشگاه دولتی بردو 

1976سال –اخذ دیپلم تخصصی در بیماریهاي خاص و سرطان خون 

Certificat d,Etudes Speciales Immunologie and Etudes Speciales HEMATOLOGIE ١٩٧۶.
Publications: ١۶٢  Internationales Ouvrages ( ScientificPapers) between ١٩٧٧ to ٢٠٠٨ , 
concerning Cancerology , Hemathology and Lymphoma.
Cancerologie in PediatrieCadre: Conseil National de l,Ordre  National des Medecins 
Departemental de La Gironde.

  1376ایران در سال –ري با بنیاد امور بیماریهاي خاص همکا
Membership of Charity Foundation for Special Diseases. ١٣٧۶

    ١٣۵٨–استادیار دانشگده دانشگاه ملی ایران 
Faculty Member of Meli Medical School- Tehran ١٣۵٨.



دکتر محمدعلی زلفی گلتألیفی هاي کتاب

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین"تالیف کتاب"
 http://www.simayedanesh.ir/product/book/۵۴۰۴/%D۹٪۸۵٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB

%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-
%D۸٪AA%D۸٪B۱٪DA%A۹٪DB٪۸C%D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-%D۸٪A۲٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-
%D۸٪A۸٪D۸٪A۷-%D۹٪۸۶٪DA%AF%D۸٪B۱٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-
%D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C%D۹٪۸۶/

دانش براي دانایی"تألیف کتاب"



مسعود شمس بخشدکتر تألیفی هايکتاب

هاي آنالیز فیلوژنتیکیروش"الیف یک جلد کتاب با عنوان ت"
 https://www.adinehbook.com/gp/product/۶٠٠۵٢٢٨۵۴٠



محمد ملکیدکتر هاي کتاب

االستیسیته در خاك، انتشارات دانشگاه بوعلی سیناکاربرد تئوري -1

-https://www.adinehbook.com/gp/search?search
٩٪ ٢۵٨۶D٧٪ ٢۵A٨٪ ٢۵D٪ ٢۵AF٨٪ ٢۵D٪ ٢۵A۶٪ ٣Cp_١٠٠٠٪ ٢A٪ ٣alias=books&rh=n

9D8%25A8%25D%25B9%2587%2D7%25A8%25D%25AF%25DA4%25B8%25D%25
%A9%258D3%25B8%25D%25B%2A9%258D9%2584%25D9%25B58%2D%2588%25
4Arelevancerank&page=11%3Cp_7%2A8%25D9%2586%25D25



احمد خدادادي درباندکتر هاي کتاب

، دکتر احمد خدادادي دربان1384فرایندهاي میکروبیولوژي تصفیه فاضالب، پیام خجسته، -1
٩۶۴٩۴٨۶١٢٧https://www.adinehbook.com/gp/product/

، دکتر احمد خدادادي دربان1386هاي مهندسی، فدك ایساتیس، ها در پروژهکاربرد ژئوسنتتیک-2
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