
  
 
 
 

 
 
 

 یلبن یها و فرآورده ریش یتکنولوژ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 والسترا پی 
 

 ترجمه: 
  سیدعلی مرتضوی دکتر 
 ژی غذایی دانشگاه فردوسی مشهدواستاد میکروبیول 

 ن جویندهیدکتر حس 

 خوزستان رامینعضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  
 دکتر محسن قدس روحانی 
 ئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی خراسان رضویعضو هی 
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 یلبن یها و فرآورده ریش یتکنولوژ 

  والسترا یپ پدیدآورنده: 
 حانیقدس رو محسندکتر  ؛ندهین جویدکتر حس ی؛مرتضو یدعلیدکتر سترجمه:                                    
   97 تابستان، دهمچهار نسخه، چاپ 1000وزیری،  مشخصات: 
 چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و صحافی: 
 ریال 000/260 بها : 
 حق چاپ برای انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد محفوظ است. 

 مراکز پخش:

 موکهه، م زنشههه ف دو ی ههه مشهه، م  هه ،م ا  مشهه، م ماهه زا ی،ز  م :فروشگگهاه و ایاگاگگهاه  پگگاس  گگردگ 
 (  051) 38833727تلفن:  جنب  لف ی س
نهاز م بهان خا به ا دهویر ین ی زر ی ،شه م             خا به ا که ر و جنه،بهم خا به ا ی ه ده     ت،هوزام   :مؤسسه  پگاییرن  

 (021) 66484715-66494409تلفن:                         238شم رف 
 ییهه  )زر ی ،شهه ( نهه ا خا بهه ا ن ههو م   ت،ههوزام خا بهه ا زن ههابم خا بهه ا مناههو  ج    :مؤسسگگه دنااگگیرن  

 (021) 66400144 – 66400220تلفکس:  142شم رة 

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

 والسترا، پی سر شناسه:

 ،ن جوینوده ی، حسو یمرتضوو  ی؛ ترجمه علتألیف پی. والستر/  یلبن یها و فرآورده ریش یتکنولوژ عنوان و نام پدیدآور:
 .یمحسن قدس روحان

 .۱۳۸۸ ، مشهد فردوسی دانشگاه:  مشهد مشخصات نشر:

 .نمودار جدول، مصور،: .ص 4۱۱  مشخصات ظاهری:

 .۱۸5ه شارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ شمارانت فروست:

 ISBN: 978-964-5782-47-2 شابک:
 فیپا. نویسی: وضعیت فهرست

  Technology of Milk & Dairy Products : .اصلی عنوان  ادداشت:ی

  چاپ هفتم  ادداشت:ی

  . ۱۳9۱پاییز  چاپ نهم: ادداشت:ی

  کتابنامه. ادداشت:ی

 شیر موضوع:
 تجزیه و آزمایش. - -شیر  موضوع:
 اتیلبن موضوع:

 .مترجم ،  - ۱۳۱۶  ، علی دیس ، یو ض رت م شناسه افزوده:
 ن، مترجم.یجوینده، حس شناسه افزوده:
 .، مترجم - ۱۳47قدس روحانی، محسن،  شناسه افزوده:

 SF 5/250/و 2ت۸   ۱۳۸۸ بندی کنگره: رده
 ۳7/۶4۱ بندی دیویی: رده

 ۳094927 شماره کتابشناسی ملی:
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