صنایع غذایی
ردیف

مولف

نام کتاب

متزجم

1

اصَل تْذاؿت هَاد غزایی

ًَسدّش سکٌی

2

آصهَى ّای ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّای آى

گیتی کشین /خؼشٍ هحوذی/جلیل خٌذقیّ/یَا کشیوی دسُ آتی

3

ػن ؿٌاػی ًاًَ رسات

ًاًؼی .ا .هًَتیشٍ -سیَیش /ع.الًگ تشاى

4

تْذاؿت هَادغزایی تا هٌـا آتضیاى

افـیي آخًَذ صادُ تؼتی /حؼیي علی اتشاّین صادُ هَػَی

5

ؿیَُ ّای علوی ٍ عولی تؼتِ تٌذی هیَُ ٍ ػثضی

هؼعَد فالحی

6

هثاًی تیَتکٌَلَطی ٍ هیکشٍب ؿٌاػی صٌعتی

حؼي الهع/هحوذسضا احؼاًی

7

هٌْذػی صٌایع غزایی کاستشدی

اسًؼت الٍ.اتؼَى /جاى ػی ّاسپش

هؼعَد فالحی/حؼي تاجَس/هشضیِ حؼیٌی ًظاد

8

صٌایع غزایی

ام .ػی .سًکي  /آس.ػی.کیل

هجتثی دٍلتخَاُ /هشین ؿعثاًی گلذسُ

9

خشها(فشآیٌذ ٍ عول آٍسی تَلیذ فشاٍسدُ ّای جٌثی)

جَاد ػشائی

10

طشح ّای آهاسی دس علَم کـاٍسصی

عثذاهلل تصیشی

11

کاؿت داؿت تشداؿت صیتَى

حؼیي صادقی

12

تیواسیْای هـتشک تیي اًؼاى ٍ حیَاى

گشٍُ هَلفاى ػٌجؾ تکویلی اهیشکثیش

13

آصهایؾ ّای آب ٍ پؼاب دس پاالیـگاُ ًفت

آسؽ اکثشی ًَؿاد -ػویشا عثاػی پشٍیي ً -ذا هحوذی ػشؿت-فشحٌاص آسام

14

صٌایع تثذیلی گَجِ فشًگی (سب)

هؼعَد فالحی

15

اصَل کیفیت ٍ تصفیِ آب ٍ فاضالب

هحوذ ؿشیعت پٌاّی

16

فاضالب ؿْشی جلذ  2تصفیِ فاضالب

هحوذ تقی هٌضٍی

17

فاضالب ؿْشی جلذ  1جوع اٍسی فاضالب

هحوذ تقی هٌضٍی

18

تکٌَلَطی ًاى

ًاصش سجة صادُ

19

تیواسیْای ػثضی ٍ صیفی ٍ سٍؿْای هثاسصُ تا آًْا

حؼي سضا اعتثاسیاى

20

هفاّین ػیؼتن عاهل

پشیؼیوا آتاهاطٍسی

21

تْذاؿت ٍ فٌاٍسی ؿیش

گیتی کشین

22

فٌاٍسی غالت ٍ فشآٍسدُ ّای آى

ًاصش سجة صادُ

23

تکٌَلَطی سٍغي ٍ چشتی ّای خَساکی

هحوذ صفشی

24

علن گَؿت

هؼعَد فالحی

25

سؿذ ً،وَ،دػتاٍسی ٍ تؼتِ تٌذی خشها

هؼعَد فالحی

26

چکیذُ هقالِ ّای اٍلیي ّوایؾ فٌاٍسی ٍ فشآٍسی ٍ تؼتِ تٌذی خشها دس ایشاى

داًـگاُ ؿْیذ چوشاى اَّاص

قاػن عوَ عاتذیٌی/هحوذ کاظن کَّی/حویذ ساؿذی /جَاد هلکَتی خَاُ

27

اسصیاتی اثشات صیؼت هحیطی (جلذ اٍل)

ٍلی علی پَس -هحوذ کاظن پشًیاى

28

اصَل تغزیِ کاستشدی

علی آتشٍهٌذ

29

هیکشٍتْای تیواسیضا دس هَاد غزایی ٍ اپیویَلَطی هؼوَیت ّای غزایی

ٍدٍد سضَیلش

30

اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی

ػْشاب هعیٌی-کاهثیض جْاى تیي

31

هثاًی هٌْذػی فشآیٌذ غزایی

هحوذ علی سضَی  -هشین تْشام پشٍس

32

اطلغ هیکشٍتیَلَطی هَاد غزایی

علی هشتضَی  -الْام خاًی پَس

33

تْذاؿت ٍ فٌاٍسی ؿیش

گیتی کشین

34

تضویي کیفیت ٍ ػالهت هَاد غزایی(تا هٌـا داهی )

ٍیلیام ت ّ .اتشت

هحوذ هحؼي صادُ  -ػعیذ خاى صادی

35

هیکشٍتیَلَطی غزایی

ام آس آدهض  -ام آ هَع

علی هشتضَی  -علیشضا صادقی هاًَّک

36

کٌتشل کیفی ٍ آصهایؾ ّای ؿیویایی هَاد غزایی

دکتش ٍیذا پشٍاًِ

37

ؿیوی هَاد غزایی

حؼي فاطوی

38

اصَل تکٌَلَطی ًگْذاسی هَاد غزایی

حؼي فاطوی

39

صیتَى دسهاًی

ؿْشام هقصَدی

40

هجوَعِ تؼت ّای کاسؿٌاػی اسؿذ علَم ٍ صٌایع غزایی

ًاصش سجة صادُ

41

هجوَعِ ػَال ّای ّای کاسؿٌاػی اسؿذ علَم ٍ صٌایع غزایی

هَلفیي

42

تکٌَلَطی سّا

ّشی کالیٌض ٍ تشٍس پیٌچ

43

هجوَعِ آصهَى ّای  10ػال کٌکَس کاسؿٌاػی اسؿذ -ؿیوی هَاد غزایی

ػاًاص کٌعاًی صادُ

44

غالت تکٌَلَطی هَاد غزایی

آیذا ػاعتچی

45

لثٌیات تکٌَلَطی هَاد غزایی

کاظن علیشضا لَ

46

اصَل طشاحی کاسخاًجات ٍ هٌْذػی صٌایع غزایی

حؼي خلیفِ

47

قٌذ تکٌَلَطی هَاد غزایی

کاظن علیشضا لَ

48

کٌتشل کیفیت آهاسی (هذسػاى ؿشیف)

فاطوِ طشفی

49

ػشی کتاتْای آصهَى ٍسٍدی دکتشی تخصصی علَم ٍ صٌایع غزایی هیکشٍتیَلَطی هَاد
غزایی

صّشُ حاػثی

50

ػشی کتاتْای آصهَى ٍسٍدی دکتشی تخصصی علَم ٍ صٌایع غزایی ؿیوی هَاد غزایی

فاطوِ کیَاًی ًْش

51

ػشی کتاتْای آصهَى ٍسٍدی دکتشی تخصصی علَم ٍ صٌایع غزایی هَاد ٍ طشاحی صٌایع
غزایی

فاطوِ کیَاًی ًْش

52

هذیشیت ،کٌتشل ٍ تْثَد کیفیت

هٌتگَ هشی

هصطفی تقَی

20058

سػَل ًَسالٌؼا

53

هقذهِ ای تش اصَل هٌْذػی صٌایع غزایی جلذ 2

آسپائَل ػیٌگ

ػیذ علی هشتضَی

54

هقذهِ ای تش اصَل هٌْذػی صٌایع غزایی جلذ 1

آسپائَل ػیٌگ

ػیذ علی هشتضَی

55

اًگلیؼی تشای داًـجَیاى علَم ٍ صٌایع غزایی

اتشاّین جذیشی ػلیوی

56

آصهایـات هیکشٍػکَپیک فشآیٌذ لجي فعال

هیـائیل اچ جشاسدی

آرسهْش اًصاف پَس

57

تغزیِ دس دٍساى صًذگی

ال کتلیي هاّاى

فشصاد ؿیذفش

58

اصَل تغزیِ

ساتیٌؼَى

ًاّیذ خلذی

59

تغزیِ تش اػاع هٌایع اسؿذ

ػْیل عثاػی

60

کٌؼشٍ ػاصی

سػَل پایاى

61

هیکشٍتیَلَصی غزایی هذسى جلذ 1

جیویض ا ام جی

ػیذ علی هشتضَی

62

هیکشٍتیَلَصی غزایی هذسى جلذ 2

جیویض ا ام جی

ػیذ علی هشتضَی

63

اصَل تصَیِ آب تا تجذیذ ًظش جاهع

هحوذ چالکؾ اهیشی

64

هثاًی تیَلَطی گیاّی

ک آس اػتشى

65

اٍلیي ػوپَصیَم ػیاػت کـاٍسصی ایشاى

َّؿٌگ طالع یضدی

66

هیکشٍتیَلَصی غزایی

ام ا هَع

67

اصَل طشاحی ػیؼتن ّای آتیاسی

اهیي علیضادُ

ّشهض دیاسکیاى هْش
ػیذ علی هشتضَی

