
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 
 
 
 

 
 
 

 ییغذا عیصنا یبر اصول مهندس یامقدمه 
 

 9002ویرایش چهارم،  - جلد دوم             
   

 چاپ پنجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آر. هلدمان سیدن؛ نگیپائول س .آر 
                           
 ترجمه: 
 سیدعلی مرتضویدکتر  
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد 
 علی اکبر سیف کردیر دکت 
 علیرضا صادقی دکتر                          
 پورعلی اکبر غالمحسین دکتر                          
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 (9002 ویرایش چهارم،) دومجلد ، ییغذا عیصنا یبر اصول مهندس یامقدمه 

 هلدمان آر سیدن ،نگیآر پائول س :گانپدیدآورند 
 یکرد فیاکبر س یدکتر عل، یمرتضو یدعلیدکتر س ترجمه: 

 پورنیاکبر غالمحس یعل ی، دکترصادق رضایعل دکتر                                             
 (0831)اوّل،  0055 پاییز، پنجمنسخه، چاپ  055وزیری،  مشخصات: 
 دقت ةچاپخان چاپ و صحافی: 
 ریال 555/355/0 :ی دورهبها 
 حق چاپ برای انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد محفوظ است. 

 مراکز پخش:

مشههه ، ماهه اا ی،ادا، داهشههداس  ردودههج مشههه ، س هه  دهه   یهها  :فروشگگهاو و ایایاگگهاو  پگگاس پگگردی 
 (  050) 66666393 -66609333ت فن:  

 ههااد، اهان یاااهاا  هروردین و اردییهشه ،     کهاررر س هیاج، یاااهاا فیها ج     تههراا، یاااهاا    :مؤسّسة  پابیران
 (090) 33464305-33424402،  ت فن: 966شمارة  

049تهراا، یااااا اهقالب، یااااا م ارا ساوی  )اردییهش ( هیش یااااا هظهرا، شهمارة     :مؤسّسگة دااایران
 (090) 33400044 – 33400990ت فکس:  

http://press.um.ac.ir               Email: press@um.ac.ir 

 

 Singh, R. Paul .م-۹2۹2آر. پل،  نگ،یس سرشناسه:

 ی. هلددمان؛ ترجمده  لد   آر سیدن نگ،یآر پائول س فی/ تالییغذا عیصنا یبر اصول مهندس یامقدمه عنوان و نام پدیدآور:
 [. گرانی... ] و دیمرتضو

 .۹32۹مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد،  مشخصات نشر:

 835: 9ص. ؛ ج.  895: ۹ج. مشخصات ظاهری:

 .853ت دانشگاه فردوسی مشهد؛ انتشارا فروست:

 )دوره(: ISBN: 978-964-386-233-6 شابک:
ISBN: 978-964-386-231-2 :)۹ج( 
ISBN: 978-964-386-232-9 :)9ج( 

 .، چاپ دوم(۹پا )ج.یف نویسی:وضعیت فهرست

 .Introduction to food engineering, 4th ed, c2008  نوان اصلی: ادداشت:ی

  پورنیغالمحس اکبری ل ،یصادق رضای ل ،یکردفیس اکبری ل ،یمرتضو یترجمه  ل ادداشت:ی

 "ییغدذا  عیصدنا  یبدر مهندسد   یدرآمدد  "تحت  نوان  ۹35۹کتاب حاضر در سال  یقبل راستیو ادداشت:ی
 ناشر منتشر شده است. نیتوسط هم

 

  (.۹352)چاپ اول:  9و ۹ج. :ادداشتی

 .یادوار اتینشر --صنعت و تجارت  --ییمواد غذا موضوع:

 .Heldman, Dennis R         .م-۹235 ، آر. سیدن، ندمله شناسه افزوده:

 مترجم ،-۹3۹5 ،یل  دیس ،یوضرتم شناسه افزوده:

 .، انتشاراتدانشگاه فردوسی مشهد شناسه افزوده:
 TP 370/س28د۹    ۹32۹ بندی کنگره:رده

 55۹ بندی دیویی:رده

 9050۹55 شماره کتابشناسی ملی:
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