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سال گذشته و افزایش چشمگیر شیوع آلرژی  04با افزایش سطح رفاه عمومی طی 

غذایی، این مسئله به عنوان یکی از مسائل بهداشتی مهم در سطح جهان مورد توجه 

بیماری های آلرژیک از قرار گرفته است.  از آنجایی که بسیاری از جدی ترین انواع 

عوارض این واکنش ها به دلیل  لردوران نوزادی و کودکی آغاز می گردد، اهمیت کنت

جبران ناپذیرشان روی رشد و نمو کودک در این سنین صد چندان می شود. در این 

کتاب سعی شده تا مخاطبان به زبانی ساده و گیرا با تمام جوانب این بیماری آشنا 

زندگی با آلرژی غذایی را بیاموزند. شده و راهکارهای  
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 حکمت دوست

آلرژی غذایی:  تدوین

شناخت، 

پیشگیری، 

تشخیص و 

 مقابله

بسیاری از بیماری های گوارشی تنها با تغییر رژیم غذایی قابل درمان بوده و در 

بیماری ایفا می  ، تغذیه و رژیم درمانی نقش موثری در بهبودبسیاری از این بیماری ها

می  نماید. این کتاب به بررسی تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های گوارش و کبد

بیماری های دستگاه  بیماری های دستگاه گوارش فوقانی،پردازد. که در سه فصل 

تهیه شده و در هر قسمت، مولفین به  گوارش تحتانی و بیماری های کبد و پانکراس

 شرح بیماری های مربوطه و نقش تغذیه در درمان آن ها پرداخته اند.

دکتر آزیتا حکمت  6931

زینب  -دوست

فروزان  -مختاری

 فقیه زاده

تغذیه و رژیم  تالیف

درمانی در 

بیماری های 

 گوارش و کبد

بازبینی شده برای بیش از کتاب جدول ترکیبات مواد غذایی ایران، شامل اطالعات 

متداول مصرفی در ایران است. این کتاب، گروه های مختلف غذایی  ماده غذایی 044

نظیر انواع نان، میوه، فرآورده های لبنی، گوشت و فرآورده های آن و نیز انواع 

محصوالت غذایی جدید که در سال های اخیروارد بازار مصرف شده اند را شامل می 

برای دامنه وسیعی از مواد مغذی ) مانند درشت مغذی ها، مواد معدنی، شود. ارزش ها 

 ویتامین ها، اسیدهای چرب، فیبر غذایی( گزارش شده است.

 کاربردهای عمده اطالعات جدول ترکیبات مواد غذایی:

تدوین سیاست های غذا و تغذیه، برنامه ریزی های تولید محصوالت و فرآورده های 

غذایی، تدوین مقررات و قوانین مربوط به واردات، صادرات و عرضه مواد غذایی، 

تدوین دستورالعمل های بین المللی نظارت بر مواد غذایی و بازاریابی، برچسب گذاری 

غذایی مراکز و موسسات، خانواده و های رژیم و کنترل کیفی، برنامه ریزی و تنظیم 

 فرد، تحقیقات و مطالعات اپیدمیولوژی تغذیه

 مینا اسماعیلی 6931

 آناهیتا هوشیارراد

جدول ترکیبات  تالیف

مواد غذایی 

 ایران

تحلیل یافته ها حاکی از این بود که فقدان یک سیاست مدون ملی در زمینه غنی 

رزیابی تاثیر گذاری این برنامه ها و ضعف هماهنگی سازی، فقدان برنامه نظام مند ا

و پایایی برنامه های غنی سازی هستند. در راستای بین بخشی مهمترین موانع اجرا 

، برنامه ملی غنی سازی مواد غذایی در سه بخش ) مقررات، ساختار رفع این مشکالت

تدوین شد.  اجرایی و عملیاتی و الزامات فنی(  

سازی مواد غذایی به صورت علمی، به روز، و دارای قابلیت اجرایی و برنامه ملی غنی 

استناد با همکاری سیاست گذاران و مسئوالن وپژوهش گران مربوطه به صورت 

هماهنگ و منسجم تدوین شد. این برنامه شامل ضرورت، ویزگی ها، الزامات و 

رنامه های غنی هکارهای عملی غنی سازی مواد غذایی در ایران است. الزم است برا

 -مهرداد محمدی 6931

 -تیرنگ رضا نیستانی

 -هدایت حسینی

 عاطفه فوالدی مقدم

برنامه ملی غنی  تالیف

سازی مواد 

 غذایی



سازی کشوری، با استفاده از این سند اجرا شوند و سپس، در صورت لزوم، این برنامه 

    ملی به طور دوره ای ارزیابی و اصالح شوند.

Emerging technology, production of innovative and novel food require 

informational update and scientific communication amoung nutrion and 

food science researchers. In accordance with such innovations, new 

dialects and phrases have emerged into English language as the 

international scientific communication language. This technical English 

book is arranged to comply with the last decay’s evolutions in 5 sections 

of food production; processing, microbiology, chemistry, quality control 

and product specification. 

Excersises in this book test comprehension skills of the learners and 

indirectly familiarizes them with new items in technical English related 

to food production. Accompanied optional CD-ROM contains rehearsal 

of contexts in three main English accents and can be considered as a 

practice reference for conversation and listening skills. 
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سجاد عبدی  -

-نوروزانی  

مریم ذبیح زاده 

-خواجوی  

 سید جواد حسینی

 

 زبان تخصصی تالیف

برای دانشجویان 

یع و صناعلوم 

 غذایی

)متوسط تا 

 پیشرفته(

ابزار و سامانه نانوفن آوری توانایی هدایت اتم ها و مولکول ها با توانمندی تولید مواد، 

به اتمی و استفاده از خواص آن ها در مقیاس نانو است. این علم،  -با کنترل مولکولی

محسوب می شود.  16دلیل کاربرد وسیع، از مهم ترین اولویت های تحقیقاتی قرن 

مل دو فناوری نوظهور فناوری زیستی و نانو بوده و  توسعه نانوزیت فناوری حاصل تعا

آن منجر به تولید نسل جدیدی از فرآورده هایی خواهد شد ) مواد زیست سازگار، 

زیست ابزار ضد میکروبی، جراحی، کاشت، نانوحامل و نانوسامانه( که کیفیت زندگی 

 انسان را بهبود می بخشند.

و کاربردهای نانوزیست فناوری در صنعت و کتاب حاضر ضمن معرفی کلی مفاهیم 

پزشکی، به طور خاص به کاربرد این علم در صنایع غذایی پرداخته است. لذا هفت 

کاربردهای زیست پزشکی و  ید نانوذرات،ی معرفی نانو، تشریح روش های تولفصل برا

اثرات  سمی آن ها در موجودات زنده و کاربردها ی نانو در صنایع 

زپوشانی و نانوبسته بندی(ارائه شده است. اثر حاضر میتواند در رشته غذایی)نانوری

های نانو و زیست فناوری، زیست شناسی بیوشیمی، داروسازی، پزشکی، مهندسی 

کشاورزی و صنایع غذایی مفید باشد. امید است اثر حاضر بتواند با ترویج علم و 

کاربرد نانو در ریزپوشانی فناوری نانو منجر به دستاوردهای جدید شده و با معرفی 

 مواد زیست فعال و بسته بندی مواد غذایی به ارتقای سطح سالمت جامعه کمک کند.

کیانوش خسروی  6939

 دارانی

نانوزیست فناوری  تالیف

از پزشکی تا 

 صنعت

 دهه چند در. دارد سالم تغذیه به نیاز خود روحی و جسمی سالمتی حفظ برای انسان

 استفاده و غذا ایمنی به توجه عدم توسعه، حال در و پیشرفته کشورهای اکثر در اخیر

 گرفته نظر در انسانها سالمت مشکالت مهمترین زمره در موادغذایی از درست نا

 ای عمده نقش...  و سرطان چاقی، دیابت، عروقی، قلبی های بیماری بروز در که شده،

 برای مناسب غذایی برنامه باید ها بیماری این بروز از پیشگیری برای. کند می ایفا را

میرمیران پروین 6931  

اصغری گالله  

 درسنامه تالیف

 تنظیم اصول

غذایی راهنمای  



 ارتقاء و تأمین حفظ، به تا شود تنظیم جامعه سالم ظاهر به افراد تمامی استفاده

 با لذا زمینه، این در مناسبی کتاب وجود عدم به توجه با گردد، کمک جامعه سالمت

 فراگیران. گردید تألیف حاضر کتاب تغذیه، مرجع کتب و جدید منابع از گیری بهره

 این مطالعه. هستند درمانی رژیم و تغذیه کارشناسان و دانشجویان کتاب، این اصلی

 با آشنایی زمینه در دانش افزایش برای تغذیه به مند عالقه محققین به کتاب

 می توصیه جامعه افراد تمامی برای سالم غذایی برنامه تنظیم و طراحی چگونگی

.شود . 

در ایران همانند سایر کشورهای جهان، کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن، یکی از 

مشکالت عمده تغذیه ای است. امروزه، غنی سازی مواد  غذایی به عنوان یکی از 

راهبردهای اصلی مبارزه با کمبود آهن شاخته شده است. اما، پیش از اجرای غنی 

قدار غنی کننده، حامل مناسب و سازی، مسائل متعددی شامل شکل شیمیایی و م

 فناوری های غنی سازی باید مورد بررسی دقیق  قرار گیرد. 

این کتاب، ضرورت و الزامات غنی سازی مواد غذایی  با ترکیبات آهن را شرح می 

دهد. کتاب حاضر می تواند مورد استفاده دانشجویان همه مقاطع و گرایش های 

ندرکاران حوزه غذا و تغذیه، کارشناسان و مختلف تغذیه و صنایع غذایی، دست ا

متصدیان تدوین استانداردها و ضوابط غنی سازی مواد غذایی و متولیان تدوین و 

 اجرای برنامه های ملی و استانی در زمینه غنی سازی مواد غذایی قرار گیرد.  

 -مهرداد محمدی 6931

 تیرنگ رضا نیستانی

غنی سازی مواد  تالیف

 غذایی با آهن

این کتاب، مراحل تولید، الزامات مربوط به تولید صنعتی فرآورده، چالش ها و روند 

بازار  را شرح می دهد که تولیدکنندگان موفق فرآورده های نانوایی با آن ها مواجه 

 می شوند. 

فصل است که موضوعات کلیدی آن عبارت اند از: روند جهانی  64این کتاب شامل 

های صنعتی تولید نان، امکان سنجی تولید صنعتی نان های تولید و تجارت نان، روش 

سنتی ایران، فناوری های مورد استفاده در تولید نان های سنتی، پیش بینی اقتصاد 

ی تولید و مصرف نان های صنعتی، بررسی ظرفیت تولید بهینه هریک از نان ها و 

 می حاضر کتاب بررسی نگرش متخصصان درباره تولید نان های سنتی در صنعت.

 صنایع و تغذیه مختلف های گرایش و مقاطع همه دانشجویان استفاده مورد تواند

 تدوین متصدیان و کارشناسان تغذیه، و غذا حوزه اندرکاران دست غذایی،

 های برنامه اجرای و تدوین متولیان و غذایی مواد سازی غنی ضوابط و استانداردها

گیرد. قرار غذایی مواد سازی غنی زمینه در استانی و ملی  

-محمدحسین عزیزی 6930

 مهرداد محمدی

اصول و روش های  تدوین

تولید صنعتی نان 

 های سنتی

گذار تغذیه ای در ایران، توجه به سیاست ها، قوانین و رویکردهای جدید برای ارتقای 

وضعیت سالمت و تغذیه، از جمله تاکید بر برنامه های تغذیه ای جامعه محور را ایجاب 

مشکالت  در پیشگیری یا حلر کند. منظور از برنامه ریزی تغذیه ای جامعه محومی 

بر مشارکت جامعه ، برنامه هایی است که بطور سیستماتیک و با تاکید ویژه تغذیه ای

در طراحی و اجرا و بصورتی فعال و از پایین به باال طراحی و اجرا می شوند. شواهد 

موجود در زمینه اثر بخشی برنامه های جامعه محور، اهمیت این نوع برنامه ریزی 

تغذیه ای را بیش از پیش آشکار می کند. ازاینرو، امروزه توانایی و مهارت طراحی و 

زهرا -نسرین امیدوار 6931

دل آرام  -عبداللهی

اعظم دوست  -قدسی

فرزانه -محمدیان

 -صادقی قطب آبادی

 بهار عظمتی 

 

درسنامه طراحی  تالیف

و ارزشیابی برنامه 

های تغذیه ای 

 جامعه محور



های تغذیه ای جامعه محور یکی از مهمترین قابلیت های کارشناسان  مدیریت برنامه

 تغذیه جامعه و نظام سالمت محسوب می شود.

کتاب حاضر، تالش گروهی از محققان و دست اندرکاران حوزه سالمت تغذیه برای 

ارائه یک درسنامه برای آموزش ابعاد و مراحل برنامه ریزی تغذیه ای جامعه محور 

کتاب، مراحل برنامه ریزی تغذیه ای جامعه محور، از نیازسنجی تا تبیین در این  است.

اهداف و راهبردها، ابعاد مهم اجرایی و ارزشیابی تبیین شده است. هم چنین، در 

پایان هر بخش،  خواننده قدم به قدم به تمرین این مفاهیم دعوت شده است. مطالعه 

اران حوزه تغذیه و سالمت جامعه کتاب به استادان، دانشجویان و دست اندرکاین 

   توصیه می شود. 

اقلیم، بر ایمنی غذا وکنترل آن ها در تعیین تاثیرات بالقوه تغییرات قابل پیش بینی 

ه ای برخوردار است. از اینرو، افزایش اگاهی ژاز اهمیت وی تمام  مراحل زنجیره غذایی

در این زمینه و تسهیل همکاری های بین المللی برای فهم شرایط تغییر ایمنی غذا و 

. عوامل بیماریزای ناشی از غذا، ارائه راهکارهایی برای آن بسیار حائز اهمیت می باشد

آلودگی به مایکوتوکسین، سموم شامل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، 

بیولوژی در فرآورده های شیالت و آلودگی های محیط زیستی در این زمینه مورد 

به نیاز به توجه کافی  به ایمنی غذا در هنگام  توجه می باشند. در این کتاب، همچنین

، اهمیت بیشتری داده شده است تا بتوان شرایط اضطراری ناشی از حوادث فرآوری

برخی تاثیرات قابل  ،این کتابچنین را به طور موثری مدیریت کرد. هم اقلیمی شدید 

    انتظاری را که توسط یافته های علمی تایید می شوند را مورد بررسی قرار می دهد. 

-معصومه محمودی 6930

 میمند

مظاهریمنصوره   

تغییر اقلیم و  ترجمه

تاثیر آن بر ایمنی 

 غذا

از جمله بیماری های التهابی روده، به طور جهانی رو به  شیوع مشکالت گوارشی،

بر افزایش است. از طرفی، با گسترش سطح بهداشت عمومی جوامع، روز به روز 

پری بیوتیک ها و سین بیوتیک ها جهت ارتقای  اهمیت  استفاده از پروبیوتیک ها، 

و نهایتا پیشگیری و درمان بیماری های مختلف، از جمله دستگاه گوارش مفید فلور 

 بیماری های التهابی روده افزوده می شود.

اثر حاضر با هدف معرفی بیماری های التهابی روده و بررسی عملکرد پروبیوتیک ها،  

 9ها در این بیماری ها نگارش شده است. این اثر در  پری بیوتیک ها و سین بیوتیک

فصل ارائه می شود: در فصل نخست، بیماری های التهابی روده را معرفی کردیم، در 

یک ها و سین بیوتیک ها پرداختیم و فصل دوم به معرفی پروبیوتیک ها، پری بیوت

ن زمینه، اثرات نهایتا در فصل آخر، با بررسی مطالعات اخیر به انجام رسیده در ای

استفاده از پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها و سین بیوتیک ها را بر بیماری های 

 التهابی روده مورد بررسی قرار دادیم. 

امید است کتاب پیش رو بتواند برای صاحب نظران و دانشجویان حوزه های علوم 

  تغذیه، پزشکی، داروسازی و صنایع غذایی مفید واقع شود. 

محمدهادی سید 6930

حمید  -امامت

حسین  -قلندری

آزیتا  -فرهاد نژاد

 حکمت دوست

بیماری های  تالیف

 التهابی روده

با رویکردی بر 

عملکرد 

پروبیوتیک، پری 

بیوتیک و سین 

 بیوتیک ها

همواره مورد توجه نسل بشر در اعصار مختلف تغذیه به عنوان اصلی ترین نیاز حیاتی 

 تالش است که نوع مواد غذایی الزم و نیز میزان ارزش وبوده است. انسان همواره در 

کالری آن ها را بشناسد تا بتواند با تندرستی به فعالیت های روزمره بپردازد. نیاز به 

بر حسب سن، جنس، میزان فعالیت و  برای حفظ سالمت بدن انرژی و مواد مغذی

تغذیه برای تمام  ترجمه زهرا کارگرنوین 6939

 مراحل زندگی



تغذیه، به طور فیزیولوژی بدن یکسان نیست. کتاب های درسی در رشته علوم 

، تغذیه انسانی را به سالمت و بهداشت عمومی علوم پایه و  پزشکی تقسیم معمول

دراین کتاب، اصول تغذیه در دوران های مختلف زندگی تشریح شده است. نموده اند. 

به مواد مغذی مورد نیاز بدن در مراحل مختلف زندگی اثر حاضر توجه خواننده را 

تا مخاطب با آگاهی کامل از رژیم غذایی مناسب، سالمت  معطوف نموده و تالش دارد

و تندرستی خود را تامین و از بیماری های ناشی از تغذیه نادرست، پیشگیری نماید. 

    هم چنین، الگوی مناسبی برای نشان دادن مفاهیم کلیدی در علم تغذیه است. 

 


