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ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۲30ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۳،۸۰۰،۰۰۰

هذسى سبصی هحصَالت ٍ فشآیٌذّبی غزاّبی سٌتی 

الْبتَى، ایذسیسی، هیسجبىۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Modernization Of Traditional 

Food Processes And Products

صٌبیغ غزایی
80ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۶،۴۰۰،۰۰۰

تبثیش اًذاصُ گلَثَل چشثی ضیش ثش کبسآهذی فیضیکی هحصَالت 

لجٌیبتی

تشاًگ، پبلوش، ثبًسبل، ثبًذاسیۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Effect Of Milk Fat Globule Size 

On The Physical Functionality 

Of Dairy Products
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موضوع گزایش
تعداد صفحات

تعزفه کلیه خدمات

تزجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روس دنیا تزای تزجمهصنایع غذایی عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش- 1 

ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۲۳6ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۴،۱۶۰،۰۰۰

ضیَُ ّبی هذیشیت پس اص ثشداضت جْت حفظ کیفیت هحصَل 

تبصُ

سیذیکب، صاٍاال، ّی ٍاًگۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Postharvest Management 

Approaches For Maintaining 

Quality Of Fresh Produce

صٌبیغ غزایی
۱20ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۹،۲۴۰،۰۰۰

پل صدى سٍی ضکبف هیبى آگبّی ۺ  اًتخبة ّبی آگبّبًِ غزایی

هصشف کٌٌذُ دسهَسد ًیبصّبی غزایی ٍ اطالػبت غزایی

اًجال تشاثال، ثبسثبسا ثَسچیۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Aware Food Choices: Bridging 

The Gap Between Consumer 

Knowledge About Nutritional 

Requirements And Nutritional 

Information
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موضوع گزایش
تعداد صفحات

تعزفه کلیه خدمات

تزجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روس دنیا تزای تزجمهصنایع غذایی عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش- 1 

ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۱36ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۹،۵۲۰،۰۰۰

ًبثشاثشی ّبی ثیي الوللی غزاییۺًباهٌی ٍ فقش غزایی

هبستیي کبساّبس، جبى کبًَیۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Food Poverty And Insecurity: 

International Food 

Inequalities

صٌبیغ غزایی
208ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۲،۴۸۰،۰۰۰

ًسخِ ّبی ػولی، ۺ ثشای هطکالت جَیذى ٍ ثلغۺ سطین غزایی ًشم

اضتْب آٍس ٍ هغزی

گیتب گشۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

The Soft Diet : For Chewing And 

Swallowing Dificulties: 

Nutritious, Appetising And 

Practical Recipes
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موضوع گزایش
تعداد صفحات

تعزفه کلیه خدمات

تزجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روس دنیا تزای تزجمهصنایع غذایی عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش- 1 

ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۲۱8ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۳،۰۸۰،۰۰۰

 آضپضخبًِ، غزا ٍ آضپضخبًِ دس آلوبى هتحَل

ٍلکش ثبچۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

The Kitchen, Food, And Cooking 

In Reformation Germany

صٌبیغ غزایی
۲۱۷ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۳،۰۲۰،۰۰۰

ثشآٍسد، توبیالت ٍ هسبئل جبسیۺ صٌؼت غزایی

دٍسیس کبًیٌْبىۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Food Industry: Assessment, 

Trends And Current Issues
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موضوع گزایش
تعداد صفحات

تعزفه کلیه خدمات

تزجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روس دنیا تزای تزجمهصنایع غذایی عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش- 1 

ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۲۳۲ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۳،۹۲۰،۰۰۰

في آٍسی، ًقص آى دس ۺ (PEF) هیذاى ّبی الکتشیکی پبلسی 

ػلَم غزایی ٍ کبسثشدّبی دسحبل ظَْس

ضبٍى لیٌچۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Pulsed Electric Fields (Pef): 

Technology, Role In Food 

Science And Emerging 

Applications

صٌبیغ غزایی
۴۰ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۳،۲۰۰،۰۰۰

اختشاع جبلت چیٌی ۺ داستبى ًَدل ّب

یٌگ چبًگ، یبًگطي طاًگۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

The Story Of Noodles : Amazing 

Chinese Inventions
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موضوع گزایش
تعداد صفحات

تعزفه کلیه خدمات

تزجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روس دنیا تزای تزجمهصنایع غذایی عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش- 1 

ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۱۶۶ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۰،۹۵۶،۰۰۰ 

 هیکشٍاسگبًیسن ّبی دسیبیی

لئَ ًَلتۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Marine Microorganisms

صٌبیغ غزایی
۲۹۲ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۱۷،۵۲۰،۰۰۰

اهٌیت غزایی ٍ سَء تغزیِ کَدکبى

ػبسج حسيۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

Food Security And Child 

Malnutrition
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موضوع گزایش
تعداد صفحات

تعزفه کلیه خدمات

تزجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روس دنیا تزای تزجمهصنایع غذایی عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش- 1 

ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب ،  فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب (هحتَایی ٍ ادثی ، اًطبیی ، فٌی )اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  (فیپب)ٍ ثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی -3 

صٌبیغ غزایی
۹4ۺ تؼذاد صفحبت

 تَهبى۷،۵۲۰،۰۰۰

هصشف کٌٌذگبى چِ چیضّبیی سا ثبیذ دس هَسد سالهت غزا ثذاًٌذ

دیَیذ ٍلک پبک، کَستٌی سٍدٍکبج، اًب فبکتٍَسیچۺ ًَیسٌذُ

۲۰۱۶ۺ سبل اًتطبس

What Consumers Should Know About 

Food Safety
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