
 

 ثْذاضت داًطکذُ

 5تزم  صٌبیغ غذایی گزایؼ کٌتزل کیفیتکبرؽٌبعی زاًؾدَیبى  هخبطجبى:                     2ؽیوی هَاز غذایی  ػٌَاى درس : 

 8-10 ؽٌجِرٍسّبی  سبػت پبسخگَیی ثِ سَاالت فزاگیز:                                               ٍاحس  3      تؼذادٍاحذ:

 زکتز رضب هحوسی  هذرس:                              4-6ٍ  2-4 ّب  زٍؽٌجِ: رائِ درسسهبى ا

                               1ؽیوی هَاز غذایی   درس پیص ًیبس:

 

 ّذف کلی درس :

ارتجبط اعت ٍ زاًؼ  ّوبى عَر کِ اس اعن رؽتِ تحصیلی پیساعت، رؽتِ صٌبیغ غذایی رؽتِ ای اعت کِ ثِ عَر هغتقین ثب صٌؼت زر

ؽیوی تزکیجبت ٍ  زر ایي زرط ّسف آؽٌبیی زاًؾدَیبى ثبلیت ؽًَس. بآهَذتِ ّبی آى ثبیس زر صٌؼت هَرز ػالقِ آى هؾغَل ثِ فؼ

 ٍیتبهیي ّب ٍ هَاز هؼسًی، ٍاکٌؼ ّبی قَُْ ای ؽسى غیزآًشیوی ٍ هیالرز، ػغز ٍ عؼن، رًگ ّب، آًشین ّب ٍ افشٍزًی ّب فزآیٌسّبیی هبًٌس

تب ثب آؽٌبیی ثب تزکجیبت هَاز غذایی زر هحصَالت هرتلف سهیٌِ را ثزای عبیز زرٍط هبًٌس اًَاع زرٍط تکٌَلَصی هَاز غذایی هی ثبؽس 

 .فزاّن ؽَز

 

 جلسِ اٍل

 ٍ اصغالحبت ؽیوی ٍ تؼبریف هقسهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّسف زرط

 اّذاف کلی

 زرٍط ٍ عزفصل ّبی هؾرص ؽسُ ثزای تسریظ زر عی زٍرُاس ( 2) ؽیوی هَاز غذایی آؽٌبیی زاًؾدَیبى ثب زرط 

 اّذاف ٍیژُ

 زرطاؽزاف زاًؾدَیبى ثِ اّویت 

 هؼزفی هٌبثغ هَخَز خْت تسریظ ٍاحس هذکَر

 ًحَُ تسریظ ٍ اهتحبًبت گزفتِ ؽسُ

 :در پبیبى داًطجَ 

 عز فصل ّب را هی ؽٌبعس  -1

 هٌبثغ را هی ؽٌبعس -2

 َز.ثب زرٍط ارائِ ؽسُ زر ّز خلغِ آؽٌب هی ؽ -3

 ؽَز ثب ًحَُ تسریظ آؽٌب هی -4



 جلسِ دٍم

 ٍیتبهیي ّب  -

  اّذاف

  )هحلَل زر چزثی ٍ هحلَل زر آة( آؽٌبیی ثب اًَاع ٍیتبهیي ّبتؼزیف ٍ  -

 هزثَط ثِ آًْب ّوزاُ ثب اّویت ٍ عبذتبر ؽیویبیی (A, K, E, D)آؽٌبیی ثب ٍیتبهیي ّبی هحلَل زر چزثی  -

 :در پبیبى داًطجَ ثبیذ

 ٍیتبهیي ّب آؽٌب ؽَز.ثب اًَاع  .1

 آًْب را ثؾٌبعس.زثی ٍ اّویت ٍیتبهیي ّبی هحلَل زر چ .2

 عبذتبر ؽیویبیی ٍیتبهیي ّب را ثؾٌبعس. .3

 

 جلسِ سَم

 هَاز هؼسًی –ازاهِ هجحث ٍیتبهیي ّب -

 اّذاف 

 ٍ عبذتبر ٍ اّویت آى Cآؽٌبیی ثب ٍیتبهیي -

 ٍ اّویت عبذتبرؽبى Bآؽٌبیی ثب ٍیتبهیي ّبی گزٍُ -

 )کجبلت، هظ، رٍی، آّي، هٌگٌش ٍ ....( ی ثب هَاز هؼسًی اصلی ٍ ػٌبصز ًبچیشآؽٌبی-

 داًطجَ ثبیذ ایي جلسِ در پبیبى

 ٍ اّویت ٍ عبذتبر آى را ثؾٌبعس. Cٍیتبهیي  .1

 را ثؾٌبعس.عبذتبر ؽیویبیی ّز یک  آؽٌب گؾتِ ٍ ٍیضگی ّب ٍ  Bٍیتبهیي ّب ی گزٍُ ثب  .2

 ایی آؽٌب هی گززز.از غذٍ ػٌبصز هَخَز زر هَ اصلی هَاز هؼسًی .3

 چْبرمجلسِ 

 هَاز هؼسًیازاهِ ی هجحث -

 اّذاف کلی

 هَاز هؼسًی ؽیزآؽٌبیی ثب  -

 گَؽتآؽٌبیی ثب هَاز هؼسًی  -

 آؽٌبیی ثب هَاز هؼسًی فزآٍرزُ ّبی گیبّی -

 :در پبیبى داًطجَ

 هی گززز. ثب اًَاع هَاز هؼسًی هَخَز زر هَاز غذایی ؽیز، گَؽت ٍ فزآٍرزُ ّبی گیبّی آؽٌب



 جلسِ پٌجن

  ٍاکٌؼ ّبی قَُْ ای ؽسى غیز آًشیوی ٍ هیالرز- 

 اّذاف 

 هفَْم ٍاکٌؼ قَُْ ای ؽسى غیزآًشیوی ٍ هیالرزآؽٌبیی ثب 

 ...( زیسٍسیي، هالًیي ٍتزکیجبت تَلیس ؽسُ زر عی هیالرز )پیآؽٌبیی  -

 هیي ّبی ًَع اٍل، تؾکیل ارًٍیتَ آالًیي ّب ٍ ...()تؾکیل آ آؽٌبیی ثب تغییزات اًدبم ؽسُ زر هَاز غذایی زر عی هیالرز -

 تأثیزات هفیس ٍ غیزهفیس هیالرز زر هَاز غذایی -

 داًطجَ ایي جلسِ  در پبیبى 

ٍ تغییزات ٍ تزکیجبت تؾکیل ؽسُ زر عی آى هبًٌس تؾکیل هالًیي، آهیي ّبی ًَع  ثب هفَْم ٍاکٌؼ قَُْ ای ؽسى غیزآًشیوی ٍ هیالرز 

 ات آى زر هَاز غذایی آؽٌب هی گززز.تأثیزاٍل ٍ......

 جلسِ ضطن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

  آؽٌبیی ثب هشُ ّبی اصلی ٍ فزػی -

 ٍیضگی ّبی هَاز هشُ زار ٍ ٍیضگی ّبی هَاز ثَزارآؽٌبیی  ثب -

 آؽٌبیی ثب تزکیجبت اعبعی رایحِ ی عجیؼی -

 داًطجَ ثبیذ ایي جلسِ در پبیبى

 ٍ ٍیضگی ّبی هَاز هشُ زار ٍ ثَزار ٍ ّوچٌیي تزکیجبت اعبعی رایحِ ی عجیؼی را ثؾٌبعس. ثب هشُ ّبی اصلی ٍ فزػی آؽٌب گؾتِ -

 جلسِ ّفتن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

 حس آعتبًِ ثَیبیی ٍ ؽست ثَآؽٌبیی ثب  -

 off flavor ٍ  off odor آؽٌبیی ثب -

 ثس عؼوی زر ؽیز، پزتقبل ٍ آة خَ   -

 داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 آؽٌب هی گززز ٍ ثس عؼوی زر ؽیز،آة پزتقبل ٍ آة خَ را هی ؽٌبعس. off flavor  ٍoff odorثَ ٍ ثَیبی ٍ ؽست  ثب حس آعتبًِ-

 



 جلسِ ّطتن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

 آًبلیش آرٍهب ٍ ًتبیح ٍ اّساف آى -

 خساعبسی رایحِ ٍ ٍاکٌؼ ّبیی کِ زر حیي آى رخ هی زّس -

  تقغیز  -

 داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 ٍ تقغیز آؽٌب ذَاّس ؽس. ٍ اّساف ٍ ًتبیح آى آؽٌب ذَاّس ؽس ٍ رٍػ خساعبسی رایحِ  ویت آًبلیش آرٍهباّثب 

 

 جلسِ ًْن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

 head spaceاعترزاج گبسی ٍ آًبلیش  - 

 حغبعیت آًبلیش ٍ رٍػ آًبلیش آًبًتیَهتزی -

 هحبعجِ ی ؽست آرٍهب -

 :داًطجَ ثب ایي جلسِ در پبیبى

 ّبی زیگز اعترزاج ػغز ٍ عؼن ٍ هحبعجِ ی ؽست آى آؽٌب ذَاّس ؽس.ثب رٍػ 

 

 جلسِ دّن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

 تزکیجبت ػغز-

 ٍاکٌؼ ّبی آًشیوی -

 )تدشیِ اعتزکز، کبراهلی ؽسى، اکغبیؼ ٍ ...(ٍاکٌؼ ّبی غیز آًشیوی -

 :داًطجَ ثبایي جلسِ  در پبیبى 

 ی آًشیوی ٍ غیز آًشیوی هحتول را هی ؽٌبعس.اکٌؼ ّبٍ ٍ ثب تزکیجبت ػغز را آؽٌب هی گیززز

 



 جلسِ یبسدّن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

 ٍ پیزاسیي ّب پیزیسیي ّبآؽٌبیی  -

 ثب فٌل ّب ٍ تزکیجبت کزثًَیلآؽٌبیی  -

 ثب اعتزّب ٍ ّیسرٍکزثي ّبآؽٌبیی  -

 :داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 گززز.ثب تزکیجبت هَلس ػغزٍ عؼن تؾکیل ؽسُ زر هَاز غذایی آؽٌب هی 

 جلسِ دٍاسدّن

 ػغز ٍ عؼن-

 اّذاف 

 الکتَى ّب ٍ تزپي ّب آؽٌبیی ثب -

 تزکیجبت عَلفَری فزارآؽٌبیی ثب -

 لیپیس ّب ٍ اثز آًْب زر تَسیغ فبسّب ٍ عؼن-

 پزٍتئیي ّب ٍ اثز آًْب زر تَسیغ فبسّب ٍ عؼن -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 گزززٍ اقز ٍ ًقؼ لیپیس ّب ٍ پزٍتئیي ّب را زر تَسیغ ػغزٍ عؼن هی ؽٌبعس. زر هَاز غذایی آؽٌب هیثب تزکیجبت هَلس ػغزٍ عؼن 

 سیشدّنجلسِ 

 ػغز ٍ عؼن- 

 اّذاف 

 هَاز رایحِ زار عجیؼی ٍعبذتگیآؽٌبیی ثب  -

  فزهَالعیَى آرٍهب -

 هٌبثغ تَلیس اعبًظ -

 پبیسارعبسی غذا ٍ راثغِ ی ثیي عبذتبر ٍ ثَ -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

، پبیسارعبسی غذا ٍ راثغِ ثیي عبذتبر ٍ ثَ آؽٌب هیگززز ٍ هٌبثغ تَلیس اعبًظفزهَالعیَى آرٍهب  ٍ هَاز رایحِ زار عجیؼی ٍ هصٌَػیثب اًَاع 

 را هی ؽٌبعس.



 جلسِ چْبردّن

 زر هَاز غذایی رًگ ّب-

 اّذاف 

 رًگساًِ ّب ٍ عجقِ ثٌسی رًگساًِ ّبی غذاهؼزفی اًَاع  -

 ّبی تتزاپیزٍلی ٍ آؽٌبیی ثب رًگساًِهؼزفی  -

 آؽٌبیی ثب کلزٍفیل ّب -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 را هی ؽٌبعس. ٍ عبذتبر آًْب ثب عجقِ ثٌسی رًگساًِ ّب آؽٌب گؾتِ ٍ اًَاع رًگساًِ ّبی تتزاپیزٍلی ٍ کلزٍفیل ّب

 

 جلسِ پبًشدّن

 زر هَاز غذایی ) اًَاع کبر تٌَئیس ّب ٍ آًتَعیبًیي ّب( رًگ ّب-

 اّذاف

 پیکزٍکزٍعیي، عبفزاًَل ٍ...(اًَاع کبرتٌَئیس ّب )لیکَپي، ثتب کبرٍتي، کزٍعیي، ثب آؽٌبیی  -

 زلفیٌیسیي ٍ ...()عیبًیسیي، هبلَیسیي، ثتًَیسیي،  آؽٌبیی ثب آًتَعیبًیي ّب -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 رًگساًِ ّبی کبرتٌَئیسی ٍ آًتَعیبًیي ّب ٍ عبذتبر آًْب آؽٌب هی گززز.ثب اًَاع 

 

 ضبًشدّن جلسِ

 زر هَاز غذایی رًگ ّب-

 اّذاف

 تبًي ّبآؽٌبیی ثب   -

 آؽٌبیی ثب ثتبالییي ّب -

   آؽٌبیی ثب کبراهل -

 فزآٍری ؽسُّبی ّن زر گَؽت تبسُ ٍ ٍاکٌؼ رًگساًِ  -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 گززز ٍ ٍاکٌؼ رًگساًِ ی ّن زر گَؽت را هی ؽٌبعس.رًگساًِ ّبی پلی فٌلی ٍ عبیز رًگساًِ ّبی هَخَز زر هَاز غذایی آؽٌب هی ثب اًَاع 

 

 



 جلسِ ّفذّن

 ) تؼبریف ٍ هفبّین اٍلیِ( آًشین ّب-

 اّذاف

  آؽٌبیی ثب هبّیت ٍ کبرثزز آًشین ّب -

  عجقِ ثٌسی آًشین ّب  -

 )اعتزاسّب ٍ آهیالسّب( آؽٌبیی ثب ّیسرٍالسّب -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 شین ّب ٍ عجقِ ثٌسی اًَاع آى ٍ ثب گزٍُ آًشین ّبی ّیسرٍالس آؽٌب ذَاّس ؽس.ثب اّویت ٍ هبّیت ٍ کبرثزز آً

 ّجذّن جلسِ 

 ازاهِ هجحث آًشین ّب -

 اّذاف

     آؽٌبیی ثب ّیسٍرالسّب )ثتبگبالکتَسیساسّب ٍ آًشین ّبی پکتیکی(  -

  آؽٌبیی ثب پزٍتئبسّب )پزٍتئبسّبی اعیسی(  -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 ُ ّبی آًشیوی ٍ اًَاع آًْب آؽٌب ذَاّس ؽس.زیگز گزٍثب  

 جلسِ ًَسدّن 

 ) ازاهِ هجحث آًشین ّب(آًشین ّب-

 اّذاف

  پزٍتئبسّب ) پزٍتئبسّبی عزیٌی، پزٍتئبسّبی عَلفیسریلی ٍ زارای فلش(  -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 اؽٌب ذَاّس ؽس.ٍ اًَاع آى ثب گزٍُ ّبی پزٍتئبس ّب  

 جلسِ  ثیستن 

 حث آًشین ّبازاهِ هج -

 اّذاف

  کبتبالس(گلَکش اکغیساسّب، فٌَالسّب، اکغیسٍرزٍکتبسّب )  -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 ثب گزٍُ آًشین ّبی اکغیسٍرزٍکتبس ٍ ثزذی اًَاع آى آؽٌب هی گززز. 



 جلسِ  ثیست ٍ یکن 

 ازاهِ هجحث آًشین ّب -

 اّذاف

  گشاًتیي اکغیساسّب(ٍ اکغیسٍرزٍکتبسّب )پزاکغیساسّب، لیپَکغی صًبسّب   -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 ثب گزٍُ آًشین ّبی اکغیسٍرزٍکتبس ٍ ثزذی اًَاع آى آؽٌب هی گززز. 

 

 جلسِ  ثیست ٍ دٍم 

 ازاهِ هجحث آًشین ّب -

 اّذاف

 آًشین ّبی تثجیت ؽسُ زر صٌبیغ غذایی  -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 ّبی تثجیت آًشین آؽٌب ذَاّس ؽس.تثجیت ؽسُ زر صٌبیغ غذایی ٍ رٍػ ثب آًشین ّبی 

 

 جلسِ  ثیست ٍ  سَم

 افشٍدًی ّب-

 اّذاف

 زالیل افشٍزى آفشٍزًی ّب   -

 عجقِ ثٌسی افشٍزًی ّب -

 ٍیتبهیي ّب، هَاز هؼسًی، آرٍهب،تؾسیس کٌٌسُ عؼن ٍ ؽیزیي کٌٌسُ ّب -

 راثغِ ی عبذتبر ٍ ؽیزیٌی زر ؽیزیي کٌٌسُ ّب -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 آؽٌب ذَاّس ؽس.اًَاع آى زالیل اعتفبزُ اس آًْب ٍ افشٍزًی ّب ٍ یت اّوثب 

 

 

 

 



 جلسِ  ثیست ٍ چْبرم

 افشٍدًی ّب-  

 اّذاف

 ، اعتَیب ٍ....(اًَاع ؽیزیي کٌٌسُ ّب)عبذبریي، هًَلیي، تبهبتیيٍیضگی ّب ٍ عبذتبرؽبى آؽٌبیی ثب    -

 )اعیس اعتیک، اعیس عَکغٌیک، اعیس فَهبریک، اعیس الکتیک ٍ....( تزکیجبت اعیسی ٍ ًقؼ آًْب زر هَاز غذایی ٍ اًَاع آًْب -

 

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 ٍ ٍیضگی ّب ٍ عبذتبرؽبى را هی ؽٌبعس.ٍ تزکیجبت اعیسی افشٍزًی اًَاع ؽیزیي کٌٌسُ ّبی هَاز غذایی  

 جلسِ  ثیست ٍ پٌجن

 افشٍدًی ّب-  

 اّذاف

 راثي ّب، عَرثیک اعیس ٍ....()ثٌشٍئیک اعیس، پب تزکیجبت آًتی هیکزٍثی -

 آؽٌبیی ثب آًتی اکغیساى ّب، عکَاعتزاى ّب ٍ اهَلغیفبیز ّب ٍ تزکیجبت فؼبل عغحی ٍ کبرثزز آًْب-

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

 ٍ عبذتبرؽبى آؽٌب ذَاّس ؽس.اًَاع زیگز افشٍزًی ّبی غذایی ٍ ذصَصیبت ٍ ٍیضگی ثب  

 

 جلسِ  ثیست ٍ  ضطن

 افشٍدًی ّب-

 اّذاف

 آؽٌبیی ثب اهَلغیَى ّب -

 آؽٌبیی ثب هفَْم غلظت ثحزاًی هیغل  -

 آؽٌبیی ثب هفَْم هشٍفَرهیغن -

 HLBآؽٌبیی ثب هفَْم  -

 اًَاع اهَلغیَى کٌٌسُ ّبی عبذتگی -

 در پبیبى جلسِ داًطجَ 

را هی  HLBهشٍهَرفیغن ٍ  ثب اهَلغیَى ّب ٍ اًَاع اهَلغیَى کٌٌسُ ّبی عبذتگی آؽٌب هی گززز ٍ غلظت ثحزاًی هیغل ٍ هفَْم-

 ؽٌبعس.
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