
 

 بْذاضت داًطکذُ

 1 کبرؽٌبعی ارؽذ تزمداًؾجَیبى  هخبطببى:                             غذاییفٌبیغ  رکبرثزد آًشین ّب د   ػٌَاى درس : 

 12-10چْبرؽٌجِ رٍسّبی  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                                                  ٍاحذ 2    تؼذادٍاحذ:

  دکتز رضب هحوذی  هذرس:                              14-16 ّب  ؽٌجِعِ  : ى ارائِ درسزهب

                            - درس پیص ًیبز:

 

 ّذف کلی درس :

یویبیی ًشین ّب تزکیجبتی پزٍتئیٌی ثب عبختبری پیچیذُ هی ثبؽٌذ کِ ثِ ػٌَاى یک کبتبلیشٍر ثیَلَصیکی در ٍاکٌؾْب ٍ فزآیٌذّبی ؽآ

ؽزکت کزدُ ٍ ثبػث تغْیل ٍ افشایؼ عزػت اًجبم آى ٍاکٌؼ هی گزدًذ. ٍیضگی ثغیبر هْن آًشین ّب ایي اعت کِ آًْب ثِ فَرت ٍیضُ 

تٌْب ثز رٍی یک ٍاکٌؼ خبؿ تبثیز هیگذارًذ ٍ ثِ عبیز ٍاکٌؾْب ٍ فزآیٌذّبی در حبل اًجبم تبثیزی ًذارًذ. ایي خبفیت آًشین ّب ثبػث 

اهزٍسُ هی تَاى آًشین ّب را ثب اعتفبدُ اس هٌْذعی صًتیک ٍ  د.تَاى ّز کذام اس آًْب را ثزای فزآیٌذی خبؿ ٍ ّذفوٌذ تَلیذ ًوَگزدیذُ تب ث

فؼبلیت آًشین در ایي درط رٍػ ّبی جذیذ تَلیذ، خبلـ عبسی ٍ ػَاهل هَثز ثز  رٍػ ّبی جذیذ تَعظ هیکزٍارگبًیغن ّب تَلیذ کزد.

 زد.ّب هَرد ثحث قزار هی گی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسِ اٍل

  کبرثزد آًشین ّب در فٌبیغ غذاییهقذهِ ای ثز  ًحَُ  تذریظ ، ضزٍرت ایي درط ٍهؼزفی، 

 اّذاف کلی

کبرثزد هقذهِ ای ثز ٍ  ٍ عزفقل ّبی هؾخـ ؽذُ ثزای تذریظ در عی دٍرُکبرثزد آًشین ّب در فٌبیغ غذایی ثب  آؽٌبیی داًؾجَیبى

 آًشین ّب در فٌبیغ غذایی 

 ّذاف ٍیژُا

 درطاؽزاف داًؾجَیبى ثِ اّویت 

 هؼزفی هٌبثغ هَجَد جْت تذریظ ٍاحذ هذکَر

 کبرثزد آًشین ّب در فٌبیغ غذاییهقذهِ ای ثز  آؽٌبیی ثب  -

 

 :در پبیبى داًطجَ 

 عز فقل ّب را هی ؽٌبعذ  -1

 هٌبثغ را هی ؽٌبعذ -2

 ثب درٍط ارائِ ؽذُ در ّز جلغِ آؽٌب هی ؽَد. -3

 یؾَدثب ًحَُ تذریظ آؽٌب ه -4

 آؽٌب هی ؽَدٍ هفبّین آى کبرثزد آًشین ّب در فٌبیغ غذایی هقذهِ ای ثز ثب   در پبیبى ٍ -5

 جلسِ دٍم

 ؽیوی عبختبر پزٍتئیي ّب 

 کلی اّذاف

 ؽیوی عبختبر پزٍتئیي ّبآؽٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیژُ

 هؼزفی پزٍتئیي ّب  -

 هؼزفی اًَاع عبختبر پزٍتئیي ّب -

 ؽیوی عبختبر پزٍتئیي ّب   -

  داًطجَ  جلسِ پبیبىدر 



 آؽٌب خَاّذ ؽذٍ...  پزٍتئیي ّب، اًَاع عبختبر ؽیوی آًْبثب  

 جلسِ سَم

 ؽیوی عبختبر آًشین ّب

 کلیاّذاف 

 ؽیوی عبختبر آًشین ّبثزرعی 

 اّذاف ٍیژُ

 تؼزیف آًشین ّب ثؼٌَاى یکی اس اًَاع پزٍتئیي  -

 تَضیح عبختبر آًشین ّب -

 ی آًشین ّبآؽٌبیی ثزرعی اًَاع عبختبرّب  -

 اًَاع آًشین ّب ٍ کبرثزدّبی آى -

 داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 آؽٌب خَاّذ ؽذًْب ٍ ... ثب ؽیوی عبختبر آًشین ّب، کبرثزد ٍ اًَاع آ

 چْبرمجلسِ 

  عیٌتیک آًشین ّب 

 اّذاف کلی

 عیٌتیک آًشین ّبآؽٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیژُ

 عیٌتیکتؼزیف     -

 یي ّبهزاحل عبخت پشٍتئآؽٌبیی ثب   -

 هزاحل عبخت آًشین ّب ثؼٌَاى یکی اس تزکیجبت پزٍتئیٌیآؽٌبیی ثب  -

 آًشین ّبی غیز پزٍتئیٌیآؽٌبیی ثب  -

 :داًطجَ جلسِ در پبیبى

 آؽٌب خَاّذ ؽذعیٌتیک ٍ رٍػ هزاحل عبخت آًشین ّب  ثب

 



 جلسِ پٌجن

 آؽٌبیی ثب فؼبلیت آًشین ّب

 اّذاف کلی

 آؽٌبیی ثب ًحَُ فؼبلیت آًشین ّب 

 ّذاف ٍیژُا

  هزٍری ثز عبختبر آًشین ٍ جبیگبُ فؼبل آى -

 ػول جبیگبُ فؼبل آًشینچگًَگی  تَضیح در هَرد -

 آؽٌبیی ثب ًحَُ فؼبلیت آًشین ّب -

 غلظت عَثغتزا، غلظت آًشین(، pH) دهب، سهبى، ػَاهل هؤثز ثز فؼبلیت آًْب هؼزفی -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ:

 خَاّذ ؽذآؽٌب  آًشین ّب هَثز ثز فؼبلیتًحَُ فؼبلیت جبیگبُ فؼبل ٍ ػَاهل  ثب چگًَگی ػول جبیگبُ فؼبلیت،

 جلسِ ضطن

 ػَاهل ثبسدارًذُ فؼبلیت آًْباداهِ ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت آًشین ّب ٍ  

 کلیاّذاف 

 اداهِ ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت آًشین ّب ٍ ػَاهل ثبسدارًذُ فؼبلیت آًْب

 اّذاف ٍیژُ

 اثز دهب ثز رٍی فؼبلیت آًشین تَضیح در هَرد ًحَُ   -

 تَضیح در هَرد ًحَُ سهبى دهب ثز رٍی فؼبلیت آًشین  -

 ثز رٍی فؼبلیت آًشین pHتَضیح در هَرد ًحَُ اثز  -

 تَضیح در هَرد ًحَُ اثز غلظت عَثغتزا ثز رٍی فؼبلیت آًشین -

 تَضیح در هَرد ًحَُ اثز غلظت آًشین ثز رٍی فؼبلیت آًشین -

 ثبسدارًذُ فؼبلیت آًشین ّب ٍ ًحَُ ػول آًْبهؼزفی ػَاهل  -

 

 داًطجَ  ایي جلسِ در پبیبى

 آؽٌب خَاّذ ؽذ.ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت آًشین ّب ٍ ػَاهل ثبسدارًذُ آًْب ٍ ًخَُ ػولکزد آًْب ثب 



 جلسِ ّفتن

 ػَاهل هَثز ثز اختقبفیت آًشین ّب  

 اّذاف کلی

 ػَاهل هَثز ثز اختقبفیت آًشین ّب

 اّذاف ٍیژُ

  ػَاهل هَثز ثز ػولکزد اختقبفی آًشین ّبآؽٌبیی ثب -

 تَضیح در هَرد ػَاهل هَثز ثز ػولکزد اختقبفی آًشین ّب -

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ 

   هی ؽَدآؽٌب  ًحَُ ػولکزد اختقبفی آًْبػَاهل هَثز ثز اختقبفیت آًشین ّب ٍ ثب 

 جلسِ ّطتن

 هٌبثغ تَلیذ آًشین ّب 

 اّذاف کلی

 لیذ آًشین ّبهٌبثغ تَ

 اّذاف ٍیژُ

 هؼزفی هٌبثغ تَلیذ آًشین ّب -

 کٌٌذُ آًشین ّبهقبیغِ هٌبثغ تَلیذ  -

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ:

   آؽٌب خَاّذ ؽذ هؼبیت ٍ هشایبی ایي رٍػ ّبهٌبثغ تَلیذ کٌٌذُ آًشین ّب ٍ ثب 

 جلسِ ًْن

 آًشین ّبپزٍعِ تَلیذ  

 اّذاف کلی 

 پزٍعِ تَلیذ آًشین ّب

 اّذاف ٍیژُ

 پزٍعِ تَلیذ آًشین ّب -



 تؾزیح هزاحل تَلیذ آًشین ّب -

 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ:

 آؽٌب هی ؽَد. ثب پزٍعِ تَلیذ آًشین ّب ٍ ػَاهل کٌتزل کٌٌذُ آى 

 جلسِ دّن

  خبلـ عبسی آًشین ّبرٍؽْبی 

 اّذاف کلی

  خبلـ عبسی آًشین ّبرٍؽْبی 

 اّذاف ٍیژُ

 خبلـ عبسی آًشین ّبی آؽٌبیی  ثب رٍػ ّب   -

  تؾزیح رٍػ ّبی خبلـ عبسی آًشین   -

 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ:

 آؽٌب هی ؽَد آًشین ّبثب رٍػ ّبی خبلـ عبسی 

 جلسِ یبزدّن

 رٍػ ّبی خبلـ عبسی ٍ هقبیغِ ایي رٍػ ّباداهِ 

 اّذاف کلی

 رٍػ ّبی خبلـ عبسی ٍ هقبیغِ ایي رٍػ ّباداهِ  -

 اّذاف ٍیژُ

 رٍػ ّبی خبلـ عبسی آًشین ّب ی آؽٌبی  -

 هقبیغِ رٍػ ّبی خبلـ عبسی آًشین ّب -

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ:

 آؽٌب خَاّذ ؽذ. اداهِ رٍػ ّبی خبلـ عبسی آًشین ّب ٍ هقبیغِ ایي رٍػ ّب  ثب

 دٍازدّن جلسِ



 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى

 اّذاف کلی

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى -

 ُاّذاف ٍیژ

 تقَیت قذرت ثیبى داًؾجَ ٍ ؽزکت در هجبحث کالط -

 

 سیسدّنجلسِ 

 عویٌبر کالعی داًؾجَیبىارائِ 

 اّذاف کلی

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى

 اّذاف ٍیژُ

 تقَیت قذرت ثیبى داًؾجَ ٍ ؽزکت در هجبحث کالط   -

  

 چْبردّنجلسِ 

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى 

 اّذاف کلی

 کالعی داًؾجَیبىارائِ عویٌبر 

 اّذاف ٍیژُ

 تقَیت قذرت ثیبى داًؾجَ ٍ ؽزکت در هجبحث کالط  -

 

 پبًسدّن جلسِ 

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى

 اّذاف کلی

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى



 

 

 اّذاف ٍیژُ

 تقَیت قذرت ثیبى داًؾجَ ٍ ؽزکت در هجبحث کالط   -

 

 جلسِ  ضبًسدّن

 جَیبىارائِ عویٌبر کالعی داًؾ

 اّذاف کلی

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى

 اّذاف ٍیژُ

 تقَیت قذرت ثیبى داًؾجَ ٍ ؽزکت در هجبحث کالط   -

 

 

 هٌببغ:

  1390 اًتؾبرات داًؾگبُ پیبم ًَر ،بسًبدرُ رائی-دکتز عیذ احوذ هیزؽکزایی ،(  1)جلذ  کبرثزد آًشین ّب در فٌبیغ غذاییکتبة  

 رٍش تذریس:

 ر پَیٌت هزثَط ثِ ّز قغوتاعتفبدُ اس پبٍ

 ؽزکت داًؾجَیبى در ارائِ ثزخی اس هغبلت ثِ فَرت تکی ٍ یب گزٍّی.

 در راثغِ ثب هَضَػبت هختلف درعی ٍ ٍرٍد آًْب ثِ ثحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پبعخ عزح پزعؾْبی هختلف اس داًؾجَیبى

 پزعؼ اس داًؾجَیبى در راثغِ جلغِ قجل کِ تذریظ ؽذُ -

 دقیقِ 5قجل ثِ هذت هزٍر جلغِ  -

 ٍسبیل آهَزضی :

 

 ، دعتگبُ پزسًتزٍعبیل کوک آهَسؽی هَرد ًیبس: کبهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پبٍرپَیٌت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی

سْن از ًورُ کل)بر حسب  رٍش آزهَى

 درصذ(

 سبػت تبریخ

 ////////////////////// ////////////////////// %30 پبٍرپَیٌت سویٌبر کالسی

پزعؼ ٍ پبعخ  کَئیس

 ؽفبیی

5% ////////////////////// /////////////////// 

 /////////////////////// ////////////////////// %65 تؾزیحی آزهَى پبیبى ترم

 

 :هقررات کالس

 حضَر ثِ هَقغ در کالط

 رػبیت اًظجبط ٍ ػذم غیجت غیز هَجِ

 درط احتزام ثِ کالط در عبػت

 :اًتظبرات از داًطجَ

ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت آًشین آؽٌب ؽذُ ٍ ثب اًَاع آًشین ّبی هْن در فٌبیغ غذایی ٍ  اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى داًؾجَیبى ثب هْوتزیي

 کبرثزد ّز کذام اس ایي آًشین در فٌبیغ هختلف غذایی آؽٌب ؽَد



 

 

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



                                 دستگبّی پیطرفتِ تجسیِ جذٍل زهبًبٌذی درس

                                 

 جلسِ

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبریخ

1  
 

 دکتز هحوذی کبرثزد آًشین ّب در فٌبیغ غذاییهقذهِ ای ثز ًحَُ  تذریظ ، ضزٍرت ایي درط ٍ هؼزفی ،

 ذیدکتز هحو ؽیوی عبختبر پزٍتئیي ّب  2

 دکتز هحوذی ؽیوی عبختبر آًشین ّب  3

 دکتز هحوذی  عیٌتیک آًشین ّب   4

 دکتز هحوذی آؽٌبیی ثب فؼبلیت آًشین ّب  5

 دکتز هحوذی اداهِ ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت آًشین ّب ٍ ػَاهل ثبسدارًذُ فؼبلیت آًْب  6

 دکتز هحوذی ػَاهل هَثز ثز اختقبفیت آًشین ّب  7

 دکتز هحوذی آًشین ّب هٌبثغ تَلیذ  8

 دکتز هحوذی پزٍعِ تَلیذ آًشین ّب  9

 دکتز هحوذی  خبلـ عبسی آًشین ّبرٍؽْبی   10

 دکتز هحوذی رٍػ ّبی خبلـ عبسی ٍ هقبیغِ ایي رٍػ ّباداهِ   11

 داًؾجَ ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى  12

13  
 

 داًؾجَ ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى

14  
 

 داًؾجَ ویٌبر کالعی داًؾجَیبىارائِ ع

15 
 

 داًؾجَ ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى 

16  
 

 ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى

 

 داًؾجَ

 

 

 


