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ﻋﻨﻮان

ردﯾف
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ﺷﯾﻣﯽ و ﮐﺎرﺑرد ﭘروﺗﺋﯾن ھﺎی ﺷﯾر
ﮔزﯾده ای از ﮐﺗﺎب ﺷﯾﻣﯽ ﮐﺎرﺑردی

ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻣوﻟد ﻓﺳﺎد
اﺻول ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣدرن
ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
ﺷﯾﻣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﺎﻣﻊ روﻏن ھﺎی ﺧوراﮐﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ

 ۱۰ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺷﯾﻣﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
 ۱۱راھﻧﻣﺎی ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎری زا ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺎ ...
 ۱۲ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
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اﺻول ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻧوﯾن در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ..
ﺷﯾﻣﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ)(۲
ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﻓرآوردھﮭﺎی ﻟﺑﻧﯽ
ﺷﯾﻣﯽ و ﻓﻧﺎوری ﮔوﺷت و ﻓرآورده ھﺎی ..
ﻣروری ﺑر ﻓﺳﺎد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﻧواع ﻣواد
ﺑﮭداﺷت و ﻓﻧﺎوری ﺷﯾر و ﻓرآورده ھﺎی ..
ﻋواﻣل ﻓﺳﺎد و ﺷراﯾط ﻧﮕﮭداری ﻣواد
ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و...
ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯽ و آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﻓرآوری و ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺷﯾر
داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻧﯽ و روﻏن ھﺎی ﻧﺑﺎﺗﯽ
ﺷﯾﻣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﺎﻣﻊ روﻏن ھﺎ
ﭼرﺑﯽ ھﺎ و روﻏن ھﺎی ﺧوراﮐﯽ ج۳.
ﺗﮑﻧوﻟوژی روﻏن و ﭼرﺑﯽ ھﺎی ﺧوراﮐﯽ
ﭼرﺑﯽ ھﺎ و روﻏن ھﺎی ﺧوراﮐﯽ ج۲.

ﻓرآوری ﻧوﯾن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ

ﺷﯾﻣﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ)(۲
درﺳﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ ارﺷد زﺑﺎن ﻟزﮔﯽ
درﺳﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ زﺑﺎن ﻟزﮔﯽ دﮐﺗر msrt-mhle۹۷
ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟم
ﮐﺗﺎب  ٥۰٤واژه وﯾژه ﮐﻧﮑور ارﺷد ﭘزﺷﮑﯽ
داﻣﮭﺎی ذھن ﯾﺎ راھﮭﺎی act
ﺧﺎﻧواده درﻣﺎﻧﯽ  ۱۰۰ﻧﮑﺗﮫ  ۱۰۰ﺗﮑﻧﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻣﻧدی ﺳﺎﻟم
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓروش
راه اﻧدازی ﮐﺳب وﮐﺎر) ۲٤ﮔﺎم ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت(
ﺧﻠق ﻣدل ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﮔﺎﯾﺪﻻﯾﻦ ﻏﺪد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
 ٤۱ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ) ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اوﻟﯾﮫ در اﯾران ﭘﯾش دادﯾﺎن ﺗﺎاﻧﻘراض

ﻧوﯾﺳﻧده
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣوﺳﯽ
//
راﻣﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣدﭘور
ﺣﻣﯾد ﺗوﮐﻠﯽ
ﺟﯾﻣز ام ﻣﺎرﺗﯾن
ﺗوﻣﺎس ﺟﯽ  .ﻣﺎﻧت وﯾل
رﺿﺎ ﻓرھﻣﻧد
ﻋﻠﯽ اﺣﺳﺎﻧﯽ
ﺟﺎن .ام.دﻣﺎن
روﻧﺎﻟد ج.داﺑﮫ
ﺗﺎﮐﺎﯾوﮐﯽ
ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ
ﺟﺎن اچ ﻣﺎن
ﺻدﯾف آزاد ﻣردﻣﯾرﯾﭼﯽ
ﻋﻠﯽ اﺣﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻔﯾﺳﮫ ﺳﻠطﺎﻧﯽ
وﯾﻠﯾﺎم .اچ.اﺳﭘرﺑر
ﻋﻠﯽ اﺣﺳﺎﻧﯽ
ﮐراﻣت ﷲ اﯾﻣﺎﻧدل
ﻋﺑداﻟرﺿﺎ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ
وﯾدا ﭘرواﻧﮫ
اچ .ﺳﯽ اﯾت
ﻧﺎھﯾد ﻋﻠﯾدوﺳﺗﯽ
رﺿﺎ ﻓرھﻣﻧد
ﮐﺎظم ﺣﺳﯾﻧﯽ
ﻣﺣﻣد ﺻﻔری
ﮐﺎظم ﺣﺳﯾﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿوی
ﺻدﯾف آزاد ﻣردﻣﯾرﯾﭼﯽ
اﻣﯾر ﻟزﮔﯽ
اﻣﯾر ﻟزﮔﯽ
ﺣﺳن ﺑﮭراﻣﯽ
ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮑﺎﺋﯾﻠﯽ
اﺳﺗﯾون ﺳﯽ ھﯾز
ﻣﺎرک رﯾوت
اﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﺑﺗوﻟﯽ
ﺑراﯾﺎن ﺗرﯾﺳﯽ
ﺑﯾل اوﻟت
اﻟﮑﺳﺎﻧدر اﺳﺗرواﻟدر
ﮐﺎﻣران اﺣﻣدی
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺣدادی
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 ٤۲ھﺷت ﮐﺗﺎب ﺳﭘﮭری
 ٤۳ﺑوﺳﺗﺎن ﺳﻌدی
 ٤٤ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﻌدی
 ٤٥ﻣﻠت ﻋﺷق
ه

 ٤٦اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دﮐﺗر ﻋزﯾزی

ﺳﮭراب ﺳﭘﮭری
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻓروﻏﯽ
//

ﭘوران ﺣﺳن زاد
ﻓرﯾدون ﻋزﯾزی

 ٤۷ده ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
 ٤۸ﺑﮭداﺷت و ﻓﻧﺎوری ﺷﯾر
 ٤۹ﺗﻐذﯾﮫ و ﺳرطﺎن
 ٥۰ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﺻﻧﺎﺻﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
 ٥۱ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت و ﺳﻼﻣت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺎء داﻣﯽ
 ٥۲اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
 ٥۳ﺑﺎ ﻣن ﺑﻣﺎن
 ٥٤از ﻗﻠﻌﮫ ﺗﺎ ﺳرﺣد
 ٥٥ﺷب ھﺎی ﺳﭘﯾد
 ٥٦ﺛﺎﻧﯾﮫ ھﺎ
 ٥۷ﺻد ﺳﺎل ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
 ٥۸ﭘس از ﺗو
 ٥۹ﻣﻠت ﻋﺷق
 ٦۰آﺧرﯾن راز ﺷﺎد زﯾﺳﺗن
 ٦۱رازھﺎﯾﯽ درﺑﺎره زﻧﺎن
 ٦۲ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ۳
 ٦۳ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ۲
 ٦٤ﻣﺑﺎﻧﯽ زوج درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧواده درﻣﺎﻧﯽ
 ٦٥زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ اﺳت ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ھﺳﺗم

ﮔﯾﺗﯽ ﮐرﯾم
ﻣﯾﺷﯾو ﮐوﺷﯽ
روﺑرت ال .ﺷوﻓﻠت
وﯾﻠﯾﺎم ت .ھﺎﺑرت
اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﺟزاﯾری
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺟواد ﻣﺟﺎﻧﯽ
ﻓﺋودور ﻣﯾﺧﺎﺋﯾﻠوﯾﺞ
ﻣﺣﻣد ﻓﯾﺎض
ﮔﺎﺑرﯾل ﮔﺎرﺳﯾﺎ
ﺟوﺟو ﻣﯾز
اﻟﯾف ﺷﺎﻓﺎک
اﻧدرو ﻣﻧﯾوس
ﺑﺎرﺑﺎرا آﻧﺟﻠس
آﻧﺗوﻧﯽ راﺑﯾﻧز
//
ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﻧظری
ﺟورج اﯾواﻧﭻ ﮔرﺟﯾف
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 ٦٦ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای ﺧودﺗﺎن
 ٦۷راز ﺷﺎد زﯾﺳﺗن
 ٦۸رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺧﺻﯾت از دﯾدﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ
 ٦۹ﻣردان ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد زﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد
۷۰

ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺧﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷرﯾﺣﯽ IQB

 ۷۱آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ واﻟﯾﺎﻧﯽ
 ۷۲اﺻول ﺗﻐذﯾﮫ ﮐرواس ۲۰۱۷
 ۷۳ﺑرای ﮐﻧﮑور ﺗﻐذﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ

اﺳﭘﻧﺳر ﺟﺎﻧﺗون
اﻧدرو ﻣﺗﯾوس
ﻋﻠﯽ اﺻﻐر اﺣﻣدی
ﻟﯾﻧدا ﭘﺎﭘﺎدوﯾواوس
ﺧﻠﯾﻠﯽ
واﻟﯾﺎﻧﯽ
ال ﮐﺎﺗﻠﯾن ﻣﺎھﺎن
زھرا ﯾﺎری

 ۷٤ﺑرای ﮐﻧﮑور ﺗﻐذﯾﮫ ﺑرای ﺳﻼﻣت و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و دوراﻧﮭﺎ

//

 ۷٥ﺑرای ﮐﻧﮑور ﺗﻐذﯾﮫ رژﯾم درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ

//

 ۷٦ﺗﻐذﯾﮫ در دوران زﻧدﮔﯽ ۲۰۱۷

//

 ۷۷ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﯾپ ﺑدن ،رژﯾم ﺗﯾپ ﺑدن
 ۷۸ﺗﻐذﯾﮫ و دﯾﺎﺑت
 ۷۹ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻏذای ﺳﺎﻟم  /راھﻧﻣﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﺳﺎﻟم ..
 ۸۰رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت ج۱.
 ۸۱رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت ج۲
 ۸۲زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺷﺎط و ﺳﺎﻟم ھﻣراه ﺑﺎ دﯾﺎﺑت
 ۸۳ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﭘزﺷﮑﯽ ﮔﺎﯾﺗون  ۲۰۱٦ج۱.
 ۸٤ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﭘزﺷﮑﯽ ﮔﺎﯾﺗون  ۲۰۱٦ج۲.
ﻗدرت ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺗﻐذﯾﮫ ای ﺳﻠول ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی

۸٥
 ۸٦ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ اﺿﺎﻓﮫ وزن و ﭼﺎﻗﯽ

ال ﮐﺎﺗﻠﯾن ﻣﺎھﺎن
اﻟﮭﺎم اﺣرام ﭘوش
واﻟﺗر ﺳﯽ .وﯾﻠت
ﺟﯾن اﮔون
//
ﻣرﯾم ﺣﯾدر ﭘور
اﺻﻐر ﻗﺎﺳﻣﯽ
//
ﻣﺣﻣدرﺿﺎ وﻓﺎ

