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 ّذف کلی درس :

آضٌبیی ثب اًَاع فزایٌذ ّبی پیطزفتِ کْذر غٌؼت هَاد غذایی کِ در دِّ اخیز ثِ دلیل حفظ کیفیت هَاد غذایی هَرد تَجِ قزار گزفتِ 

ت کِ ضبهل فزایٌذّبی غیز حزارتی هبًٌذ تکٌَلَصی ثب استفبدُ اس فطبر ثبال، هیذاى ّبی هغٌبطیسی ًَسبى کٌٌذُ، اضؼِ دّی، پبلس اس

ثب ارسش غذایی هطلَة ٍ ثذٍى تغییزات سهیٌِ ثزای یبدگیزی در راستبی تَلیذ هحػَالت ّبی ًَری ٍ تزکیجبت ضذ هیکزٍثی ٍ.. است کِ 

 ًبهطلَة فزاّن ضَد.

 جلسِ اٍل

 هقذهِ ای ثز پیذایص فٌبٍر ّبی ًَیي در ًگْذاری هَاد غذاییٍ  هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درس

 اّذاف کلی

استفبدُ اس فطبر ثبال در ًگْذاری  ٍ سزفػل ّبی هطخع ضذُ ثزای تذریس در طی دٍرُ   فزایٌذ پیطزفتِ هَاد غذایی آضٌبیی داًطجَیبى 

 هَاد غذایی

 اّذاف ٍیژُ

 درسداًطجَیبى ثِ اّویت اضزاف 

 هؼزفی هٌبثغ هَجَد جْت تذریس ٍاحذ هذکَر

 ًحَُ تذریس ٍ اهتحبًبت گزفتِ ضذُ

 هقذهِ در هَرد استفبدُ اس فطبر ثبال در ًگْذاری هَاد غذایی

 

 :در پبیبى داًطجَ 

 سز فػل ّب را هی ضٌبسذ  -1

 هٌبثغ را هی ضٌبسذ -2



 ثب درٍس ارائِ ضذُ در ّز جلسِ آضٌب هی ضَد. -3

 ًحَُ تذریس آضٌب هیطَدثب  -4

 جلسِ دٍم

 اداهِ هجحث استفبدُ اس فطبر ثبال در ًگْذاری هَاد غذایی  -

  اّذاف

  تَلیذ فطبر ثبال  -

 تجْیشات فطبر ثبال  -

 فطبر در هَاد غذایی اّویت -

 :داًطجَ ببیذ جلسِ در پبیبى

 ضٌب خَاّذ ضذًقص فطبر ٍ تجْیشات ٍ هشایب ٍ هؼبیت ایي رٍش در ًگْذاری هَاد غذایی آ

 جلسِ سَم

 اداهِ هجحث استفبدُ اس فطبر ثبال در ًگْذاری هَاد غذایی

 اّذاف 

 آضٌبیی ثب اثزات فطبر ثبال  ثز رٍی غیز فؼبل کزدى هیکزٍارگبًیسن ّب   -

 آضٌبیی آضٌبیی ثب اثزات فطبر ثبال  ثز رٍی غیز فؼبل کزدى اسپَر ٍ هکبًیسن اى -

 فؼبلیت ّبی آًشیوی آضٌبیی ثب اثزات فطبر ثبال ثز رٍی -

 داًطجَ ببیذ ایي جلسِ در پبیبى

 ثب اًَاع اثزات فطبر ثبال ثز رٍی فؼبلیت ّبی ثیَلَصیکی آضٌب خَاّذ ضذ

 چْبرمجلسِ 

 اداهِ هجحث استفبدُ اس فطبر ثبال در ًگْذاری هَاد غذایی

 اّذاف کلی

 ػَاهل هَثز ثز غیز فؼبل ضذى هیکزٍارگبًیسن ّب در فطبر ثبال -

 فطبر ثبال ثز ٍاکٌص ّبی ثیَضیوبییت اثزا -

 اثزات فطبر ثبال ثز دًبتَرُ ضذى پزٍتئیي ّب ٍ کیفیت حسی هَاد غذایی -

 :در پبیبى داًطجَ

 اثزات فطبر ثبال ثزٍی هیکزٍارگبًیسن ّب ٍ کیفیت هَاد غذایی آضٌب هی ضَدثب اًَاع 

 



 جلسِ پٌجن

 هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی 

 اّذاف 

 هیذاى الکتزیکی پبلس ّبی قَیدر هَرد هقذهِ ٍ تؼبریف  -

 سیستن ّبی تَلیذ هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی -

 هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی -

 ببداًطجَ ایي جلسِ  در پبیبى 

 هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی ٍ ًحَُ هکبًیسن آى ثز رٍی هیکزٍارگبًیسن ّب آضٌب خَاّذ ضذهقذهِ ای در هَرد 

 جلسِ ضطن

 لکتزیکی پبلسی قَیاداهِ هجحث هیذاى ا

 اّذاف 

 اسپَر ّبًحَُ تبثیز هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی ثز رٍی    -     

 ثز ٍاکٌص ّبی ثیَضیوبیی ًحَُ تبثیز هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی  -   

 ًحَُ تبثیز هیذاى الکتزیکی پبلسی قَی ثز  کیفیت هَاد غذایی -  

 ببداًطجَ  ایي جلسِ در پبیبى

 آضٌب خَاّذ ضذ ٍ کیفیت هَاد غذایی ثز رٍی فؼبلیت ّبی ثیَلَصیکیالکتزیکی پبلسی قَی  ًحَُ تبثیز هیذاى

 جلسِ ّفتن -

 استفبدُ هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍة

 اّذاف 

 هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍةهقذهِ ٍ تؼبریف در هَرد 

 سیستن ّبی تَلیذ هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍة

 ببداًطجَ ایي جلسِ  در پبیبى 

 ٍ ًحَُ هکبًیسن آى ثز رٍی هیکزٍارگبًیسن ّب آضٌب خَاّذ ضذ هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍةرد هقذهِ ای در هَ

 جلسِ ّطتن

 اداهِ استفبدُ هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍة -

 

 



 

 اّذاف 

 ًحَُ تبثیز هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍة ثز رٍی  اسپَر ّب  -

 ًحَُ تبثیز هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍة ثز ٍاکٌص ّبی ثیَضیوبیی  -   

 ًحَُ تبثیز هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍة ثز  کیفیت هَاد غذایی -  

 داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 آضٌب خَاّذ ضذ ٍ کیفیت هَاد غذایی ثز رٍی فؼبلیت ّبی ثیَلَصیکی ًحَُ تبثیز هیذاى هغٌبطیسی هتٌبٍةاّویت ثب 

 جلسِ ًْن

 ثٌذیاستفبدُ اس پبلس ّبی ًَری در استزلیشاسیَى هَاد غذایی ٍ ظزٍف ثستِ  

 اّذاف 

 پبلس ّبی ًَریهقذهِ ٍ تؼبریف در هَرد  - 

 پبلس ّبی ًَریسیستن ّبی تَلیذ  -

  ًحَُ تبثیز ثز ٍاکٌص ّبی ثیَضیوبیی -

 :داًطجَ بب ایي جلسِ در پبیبى

 آضٌب خَاّذ ضذ ٍ کیفیت هَاد غذایی ثز رٍی فؼبلیت ّبی ثیَلَصیکی پبلس ّبی ًَریاّویت ًحَُ تبثیز ثب 

 جلسِ دّن

  ی هَاد ثب استفبدُ اس اضؼًِگْذار

 اّذاف 

 اًَاع  اضؼِ در غٌبیغ غذایی آضٌبیی 

 هٌبثغ تَلیذ اضؼِ -

 تؼبریف  -

 :داًطجَ ببایي جلسِ  در پبیبى 

 ثب اًَاع اضؼِ ٍ ًحَُ ػولکزد ٍ طَل هَج ّب ٍ تؼبریفی کِ در هَرد اضؼِ دّی هَاد غذایی ٍجَد دارد آضٌب خَاّذ ضذ 

 جلسِ یبسدّن

 ؼِ دّی در غٌبیغ غذاییاداهِ اض 

 اّذاف 

 هشایب ٍ هحذٍدیت ّبی اضؼِ  -



 تغییزات ضیوبیی در هَاد غذایی در اثز اًَاع اضؼِ  -

 تغییزات ارسیبة حسی در هَاد غذایی در اثز اًَاع اضؼِ

 :داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 یی  آضٌب ضَدتغییزات ضیوبیی ٍ خَاظ حسی اثزات اضؼِ  ٍ هشیب ٍ هحذٍدیت در اًَاع هَاد غذاثب 

 جلسِ دٍاسدّن

 استفبدُ اس تزکیجبت ضیوبیی ٍ ثیَضیوبیی در هَاد غذایی

 اّذاف 

 تزکیجبت ضذ هیکزٍثی طجیؼی آضٌبیی ثب 

 اثزات ًبیشیي در ًگْذار هَاد غذایی آضٌبیی 

 آضٌبیی ثب اثزات لیشٍسین ثِ ػٌَاى ًگْذارُ طجیؼی در هَاد غذایی

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 تزکیجبت ضذ هیکزٍثی طجیؼی هبًٌذ لیشیي ٍ لیشٍسین ٍ الکتَپزاکسیذاس ٍ... در اًَاع هَاد غذایی آضٌب خَاٌّذ ضذ اًَاع کبرثزد ثب 

 

 سیشدّنجلسِ 

 ) تزکیجبت ضیوبیی ضذ هیکزٍثی( استفبدُ اس تزکیجبت ضیوبیی ٍ ثیَضیوبیی در هَاد غذایی

 اّذاف 

 تزکیجبت ضذ هیکزٍثی ضیوبیی اًَاع آضٌبیی ثب  -

 در ًگْذار هَاد غذایی اسیذّبی آلی اثزات ثزرسی  -

 در هَاد غذایی ضیوبییثِ ػٌَاى ًگْذارُ  ًیتزات ٍ ًیتزیتاثزات  ثزرسی -

 ثزرسی سَلفیت ّب ٍ دی اکسیذ سَلفَر در ًگْذاری هَاد غذایی -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ات کطٌذکی ثز رٍی هیکزٍارگبًیسن ّب در اًَاع هَاد غذایی آضٌب خَاٌّذ تزکیجبت ضذ هیکزٍثی ضیوبیی،  حذ هجبس  ٍ اثز اًَاع کبرثزد ثب 

 ضذ

 چْبردّنجلسِ 

 (سبیز تزکیت ّب هبًٌذ آًتی اکسیذاى ّب) تزکیجبت ضیوبیی ٍ ثیَضیوبیی در هَاد غذاییاداهِ هجحث 

 اّذاف 

 ثزرسی  اثزات  ادٍیِ جبت در ًگْذار هَاد غذایی -



 ٍ اثزات قذرت آًتی اکسیذاًی آًْب هؼزفی اًَاع آًتی اکسیذاى ّب  -

 ثزرسی اًَاع ثبکتزیَسیي ّب در ًگْذاری هَاد غذایی -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ٍ ّوچٌیي ثب اًَاع ثبکتزیَسیي در ًگْذاری هَاد غذایی اکسیذاى ّب ٍ کبرثزد آى در غٌبیغ غذایی ٍ قذرت آًتی اکسیذاى ّبثب اًَاع آًتی 

 آضٌب هی ضَد

 جلسِ پبًشدّن

 فٌبٍر ّبی تزکیجی در هَاد غذایی

 اّذاف

 ثزرسی پبیذاری هیکزٍثی هیَُ ثب استفبدُ اس رٍش ّبی تزکیجی  -

 ثزرسی فٌبٍری تزکیجی ثب حذقل  هقذار فزاٍری  -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 اری مىاد غذایی آشنا خىاهند شدو ... در تزکبیب باهم در نگهد pHاثزات هتقبثل ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت هیکزٍثی هبًٌذ دهب، سهبى، ثب 

 جلسِ ضبًشدّن

 فزایٌذ ّبی غطبیی

 اّذاف

 اثز فزایٌذ ّبی غطبیی هکبًیسن  آضٌبیی ثب  -

 اًَاع فزایٌذ ّبی غطبیی ٍ طجقِ ثٌذی  -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 َاّذ ضذفزایٌذ ّبی غطبیی در جذاسبسی هَاد  در غٌبیغ هختلف ٍ طجقِ ثٌذی آى آضٌب ختقسین   ثب اًَاع 

 جلسِ ّفذّن

 (اولترافيلتراسيون و ميكروفيلتراسيون) تقسیم بندي غشاها

 

 اّذاف

 آضٌبیی هکبًیسن هیکزٍفیلتزاسیَى ٍ کبرثزد ّبی آى  -

 ٍ کبرثزد ّبی آى اٍلتزافیلتزاسیَىآضٌبیی ثب هکبًیسن  -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ٍ کبرثزد ّبی آى در غٌبیغ هختلف  غذایی آضٌب خَاّذ ضذ اولترافيلتراسيونهکبًسین ّبی هیکزٍفیلتزاسیَى ٍ   ثب 



 

 

 ّجذّن جلسِ 

 (اسمز معكوس و نانوفيلتراسيون)ٍ کبرثزد ّبی آى تقسین ثٌذی غطبّب اداهِ هجحث

 اّذاف

 آضٌبیی هکبًیسن هیکزٍفیلتزاسیَى ٍ کبرثزد ّبی آى   -

  ٍ کبرثزد ّبی آى اٍلتزافیلتزاسیَىآضٌبیی ثب هکبًیسن  -

 داًطجَ  جلسِ یبىدر پب

 ٍ کبرثزد ّبی آى در غٌبیغ هختلف  غذایی آضٌب خَاّذ ضذ اسوش هؼکَس ٍ ًبًَفیلتزاسیَىهکبًسین ّبی ثب  

 ًَسدّن جلسِ 

 سویٌبر کالسی

 اّذاف

 هطبلؼِ چٌذیي هقبلِ در هَرد یک هَضَع هطخع  -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ّوچٌیي هْبرت ّبی گفتبری خَیص را تقَیت  آضٌب ضذُ ٍ بم ضذُ در چٌذ سبل اخیز در سهیٌِ ایي ٍاحذ درسی ثب تحقیقبت هختلف اًج

  هی کٌذ

 بیستن  جلسِ 

 سویٌبر کالسی

 اّذاف

 هطبلؼِ چٌذیي هقبلِ در هَرد یک هَضَع هطخع  -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ّوچٌیي هْبرت ّبی گفتبری خَیص را تقَیت  آضٌب ضذُ ٍ ر چٌذ سبل اخیز در سهیٌِ ایي ٍاحذ درسی ثب تحقیقبت هختلف اًجبم ضذُ د 

  هی کٌذ

 



 

 

 

 بیست ٍ یکن  جلسِ 

 سویٌبر کالسی

 اّذاف

 هطبلؼِ چٌذیي هقبلِ در هَرد یک هَضَع هطخع  -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ّوچٌیي هْبرت ّبی گفتبری خَیص را تقَیت  آضٌب ضذُ ٍ ر چٌذ سبل اخیز در سهیٌِ ایي ٍاحذ درسی ثب تحقیقبت هختلف اًجبم ضذُ د

  هی کٌذ

 بیست ٍ دٍم  جلسِ 

 سویٌبر کالسی 

 اّذاف

 هطبلؼِ  چٌذیي هقبلِ در هَرد یک هَضَع هطخع  - 

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ّوچٌیي هْبرت ّبی گفتبری خَیص را تقَیت  آضٌب ضذُ ٍ چٌذ سبل اخیز در سهیٌِ ایي ٍاحذ درسی  ثب تحقیقبت هختلف اًجبم ضذُ در

  هی کٌذ

 بیست ٍ  سَم جلسِ 

 سویٌبر کالسی  

 اّذاف

 هطبلؼِ  چٌذیي هقبلِ در هَرد یک هَضَع هطخع  -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ّوچٌیي هْبرت ّبی گفتبری خَیص را تقَیت  آضٌب ضذُ ٍ چٌذ سبل اخیز در سهیٌِ ایي ٍاحذ درسی  ثب تحقیقبت هختلف اًجبم ضذُ در 

 هی کٌذ.



 

 

 

 بیست ٍ   چْبرم جلسِ 

 سویٌبر کالسی  

 اّذاف

 هطبلؼِ چٌذیي هقبلِ در هَرد یک هَضَع هطخع  -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ّوچٌیي هْبرت ّبی گفتبری خَیص را تقَیت  آضٌب ضذُ ٍ ُ در چٌذ سبل اخیز در سهیٌِ ایي ٍاحذ درسی ثب تحقیقبت هختلف اًجبم ضذ

 هی کٌذ.
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 رٍش تذریس:
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