
 

 بْذاؽت داًؾکذُ

 

 داًؾجَیبى صٌبیغ غذایی گزایؼ کٌتزل کیفیت هخبطببى:                           بغتِ بٌذیتکٌَلَصی ػٌَاى درط : 

 رٍسّبی ؽٌبِ عبػت پبعخگَیی بِ عَاالت فزاگیز:                                ٍاحذ                   2 تؼذادٍاحذ:

 هٌْذط هؼیي بؾیزی هذرط:                                      2-4ِ ؽٌبدٍ : سهبى ارائِ درط

 اصَل ًگْذاری هَاد غذایی درط پیؼ ًیبس:

 

 ّذف کلی درط :

ّوبى عَر کِ اس اعن رؽتِ تحصیلی پیذاعت، رؽتِ صٌبیغ غذایی رؽتِ ای اعت کِ بِ عَر هغتقین بب صٌؼت در ارتببط اعت ٍ داًؼ 

اًَاع بغتِ بٌذی ّبی لیت ؽًَذ. در ایي درط ّذف آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بصٌؼت هَرد ػالقِ آى هؾغَل بِ فؼآهَختِ ّبی آى ببیذ در 

در بِ ػالٍُ  هغبئل ایوٌی هزبَط بِ بغتِ بٌذی اعت.ّوچٌیي آؽٌبیی بب  هَاد غذایی، جٌظ بغتِ بٌذی، بغتِ بٌذی ّبی ًَیي ٍ ... اعت.

ٍ هغبئل هزبَط بِ ببسیببی هحصَالت ٍ صٌبیغ ٍابغتِ آؽٌب ؽذُ  بغتِ بٌذیَد در صٌؼت زیي هغبئل هَجایي درط داًؾجَیبى بب هْوت

. در ایي درط عؼی بز آى اعت تب داًؾجَیبى را بزای گذراًذى کبرآهَسی در ایي ػزصِ آهبدُ کٌین ًْبیی بغتِ بٌذی ؽذُ بزرعی هی ؽَد

 هی آٍرین.ٍ در صَرت اهکبى اس ًشدیک بب یک ٍاحذ تَلیذی ببسدیذی بِ ػول 

 

 جلغِ اٍل

 هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درط

 اّذاف کلی

 ٍ آگبّی اس درٍط ٍ عزفصل ّبی هؾخص ؽذُ بزای تذریظ در عی دٍرُ بغتِ بٌذیتکٌَلَصی آؽٌبیی داًؾجَیبى بب درط 

 اّذاف ٍیضُ

 صٌؼت هَاد غذایی ٍ تؼبهل تئَری ٍ تکٌیک در ػزصِ صٌؼتاؽزاف داًؾجَیبى بِ اّویت 

 ٌببغ هَجَد جْت تذریظ ٍاحذ هذکَرهؼزفی ه

 :در پبیبى داًؾجَ 

 عز فصل ّب را هی ؽٌبعذ  -1

 هٌببغ را هی ؽٌبعذ -2

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



 

 جلغِ دٍم

 صٌؼت بغتِ بٌذیآؽٌبیی بب 

  اّذاف کلی

 ٍ ضزٍرت بغتِ بٌذی ٍ تبتیزات آىؽزح اّویت 

  اّذاف ٍیضُ

 بٌذیعی تبثیزات ػلوی بغتِ ربز

 عی تبثیزات اجتوبػی بغتِ بٌذیربز

 عی تبثیزات فٌی بغتِ بٌذیربز

 :در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 .بب اّویت ٍ ضزٍرت بغتِ بٌذی ٍ تبتثز اجتوبػی آى آؽٌب ببؽذ .1

 بب تبثیزات ػلوی بغتِ بٌذی آؽٌب ببؽذ. .2

 بب تبثیزات فٌی بغتِ بٌذی آؽٌب ببؽذ. .3

 

 جلغِ عَم

 ِ بٌذیآؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغت

 اّذاف کلی

 بب پالعتیک ّب در صٌؼت بغتِ بٌذیآؽٌبیی 

 اّذاف ٍیضُ

  .هؼزفی اًَاع هَاد اٍلیِ پالعتیکی هَرد اعتفبدُ در بغتِ بٌذی

 آؽٌبیی بب ٍیضگی ّبی ّز ًَع اس هَاد.

 .هؼزفی هَارد اعتفبدُ پالعتیک در صٌؼت

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 .اعتفبدُ را بؾٌبعذاًَاع پالعتیک ّب ٍ هَاد اٍلیِ هَرد  .1

 .بب ٍیضگی ّبی ّز ًَع پالعتیک آؽٌب ببؽذ .2

 .هَارد کبربزد ّز ًَع پالعتیک را بؾٌبعذ .3



 

 چْبرمجلغِ 

 آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

 اّذاف کلی

  آؽٌبیی بب ؽیؾِ در صٌؼت بغتِ بٌذی

 اّذاف ٍیضُ

 هؼزفی ؽیؾِ بِ ػٌَاى هبدُ اٍلیِ در بغتِ بٌذی. 

 ٍیضگی ّبی ؽیؾِ.آؽٌبیی بب 

 هؼزفی هَارد اعتفبدُ ؽیؾِ در صٌؼت.

 :در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 بب ؽیؾِ ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ببؽذ. .1

 .را بؾٌبعذ ؽیؾِ بِ ػٌَاى بغتِ بٌذی غذاهَارد کبربزد  .2

 جلغِ پٌجن

 آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

 اّذاف کلی

  آؽٌبیی بب کبغذ ٍ هقَا در صٌؼت بغتِ بٌذی

 ّذاف ٍیضُا

 هؼزفی کبغذ ٍ هقَا بِ ػٌَاى هبدُ اٍلیِ در بغتِ بٌذی. 

 آؽٌبیی بب ٍیضگی ّبی کبغذ ٍ هقَا.

 هؼزفی هَارد اعتفبدُ کبغذ ٍ هقَا در صٌؼت.

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ببؽذ. کبغذ ٍ هقَابب  .1

  .بِ ػٌَاى بغتِ بٌذی غذا را بؾٌبعذ کبغذ ٍ هقَاهَارد کبربزد  .2

 ٍ ّفتن جلغِ ؽؾن

 آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

 اّذاف کلی

  آؽٌبیی بب فلزات هَرد اعتفبدُ در صٌؼت بغتِ بٌذی



 اّذاف ٍیضُ

 هؼزفی اًَاع فلشات بِ ػٌَاى هبدُ اٍلیِ در بغتِ بٌذی. 

 آؽٌبیی بب ٍیضگی ّبی اًَاع فلشات.

 هؼزفی هَارد اعتفبدُ اًَاع فلشات در صٌبیغ.

 بیبى داًؾجَ ببیذدر پ

 ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ببؽذ.اًَاع فلشات بب  .1

  .بِ ػٌَاى بغتِ بٌذی غذا را بؾٌبعذاًَاع فلشات هَارد کبربزد  .2

 جلغِ ّؾتن

 آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

 اّذاف کلی

  آؽٌبیی بب هَاد عبیؼی هَرد کبربزد در صٌؼت بغتِ بٌذی

 اّذاف ٍیضُ

 یؼی بِ ػٌَاى هبدُ اٍلیِ در بغتِ بٌذی. هؼزفی اًَاع هَاد عب

 آؽٌبیی بب ٍیضگی ّبی هَاد عبیؼی.

 هؼزفی هَارد اعتفبدُ ٍ هشایبی هَاد عبیؼی در صٌؼت.

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 ٍ ٍیضگی ّبی آى آؽٌب ببؽذ.هَاد عبیؼی  اًَاع بب .1

  .بِ ػٌَاى بغتِ بٌذی غذا را بؾٌبعذ ٍ هشایبی هَاد عبیؼی هَارد کبربزد  .2

 جلغِ ًْن

 بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

 اّذاف کلی

 (MAPآؽٌبیی بب بغتِ بٌذی هَاد غذایی بب آتوغفز کٌتزل ؽذُ )

 اّذاف ٍیضُ

 MAPآؽٌبیی بب ٍیضگی ّبی بغتِ بٌذی 

 MAPَارد کبربزد بغتِ بٌذی هآؽٌبیی بب 

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ



 ٍ ٍیضگی آًزا بؾٌبعذ. MAPبغتِ بٌذی  .1

 را بؾٌبعذ. MAPربزد بغتِ بٌذی هَارد کب .2

 جلغِ دّن

 بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

 اّذاف کلی

 ( ٍ اًَاع آىActive Packagingبغتِ بٌذی ّبی فؼبل )آؽٌبیی بب 

 اّذاف ٍیضُ

 بغتِ بٌذی فؼبل.هؼزفی اًَاع 

 هؼزفی ٍیضگی ّبی ّز کذام اس بغتِ بٌذی ّب.

 هَارد کبربزد بغتِ بٌذی ّبی فؼبل.

 ر پبیبى داًؾجَ ببیذد

 را بؾٌبعذ. بغتِ بٌذی ّبی فؼبلاًَاع  .1

 را بؾٌبعذ. ّب ٍ هَارد اعتفبدُ بغتِ بٌذی ّبی فؼبلٍیضگی  .2

 دّنیبسجلغِ 

 بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

 اّذاف کلی

 ( در صٌبیغ غذاییSmart Packaging) بغتِ بٌذی ّبی َّؽوٌذ بب آؽٌبیی

 اّذاف ٍیضُ

 اًَاع بغتِ بٌذی ّبی َّؽوٌذ. ٍ هؼزفیبزرعی 

 ٍیضگی ّبی ایي ًَع بغتِ بٌذی ّب.بزرعی 

 هؼزفی هَارد کبربزد بغتِ بٌذی ّبی َّؽوٌذ.

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 .اًَاع بغتِ بٌذی ّبی َّؽوٌذ را بؾٌبعذ .1

 ٍیضگی ّب ٍ هَارد کبربزد بغتِ بٌذی ّبی َّؽوٌذ را بؾٌبعذ. .2

 سدّندٍاجلغِ 

 ر صٌبیغ غذاییبغتِ بٌذی ّبی ًَیي د



 اّذاف کلی

 بغتِ بٌذی عتزٍى در صٌبیغ غذایی بب آؽٌبیی

 اّذاف ٍیضُ

 آؽٌبیی بب هفَْم بغتِ بٌذی عتزٍى

 بزرعی ٍیضگی ّبی بغتِ بٌذی عتزٍى

 ؽزح هَارد کبربزد بغتِ بٌذی عتزٍى

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 هفَْم بغتِ بٌذی عتزٍى را بذاًذ. .1

 ؽٌب ببؽذ.بب ٍیضگی ّبی بغتِ بٌذی عتزٍى آ .2

 هَارد کبربزد بغتِ بٌذی عتزٍى را بؾٌبعذ. .3

 شدّنجلغِ عی

 بغتِ بٌذی ٍ هحیظ سیغت

 اّذاف کلی

 هشایب ٍ هخبعزات حضَر اًَاع بغتِ بٌذی ّب در هحیظ سیغتآؽٌبیی بب 

 اّذاف ٍیضُ

 هشایبی اعتفبدُ صٌؼت اس بغتِ بٌذی ّبی هختلف در هحیظ سیغتآؽٌبیی داًؾجَیبى بب 

 هخبعزات اعتفبدُ صٌؼت اس بغتِ بٌذی ّبی هختلف در هحیظ سیغتَیبى بب آؽٌبیی داًؾج

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 .هشایب ٍ هؼبیب بغتِ بٌذی در هحیظ سیغت را بؾٌبعذ .1

 دّنچْبر جلغِ

 ایوٌی ٍ بغتِ بٌذی

 اّذاف کلی

 ایوٌی هَاد بغتِ بٌذیآؽٌبیی بب 

 اّذاف ٍیضُ

 ٌذی هَاد غذاییبزرعی ایوٌی هَاد هَرد اعتفبدُ در بغتِ ب

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ



 هغبیل هزبَط بِ ایوٌی بغتِ بٌذی را بؾٌبعذ. .1

 دّنپبًشجلغِ 

 ریببی ٍ بغتِ بٌذیببسا

 اّذاف کلی

 اّویت بغتِ بٌذی در فزٍػ هحصَالتآؽٌبیی بب 

 اّذاف ٍیضُ

 ًقؼ بغتِ بٌذی در جذابیت ٍ ببسارپغٌذی بزرعی

 در فزٍػ هحصَالت بزرعی ؽکل، رًگ، اًذاسُ ٍ... بغتِ بٌذی

 در پبیبى داًؾجَ ببیذ

 ًقؼ بغتِ بٌذی در جذابیت ٍ ببسارپغٌذی هحصَالت در ببسار آگبُ ببؽذ. اس

 تبثیز ؽکل، رًگ، اًذاسُ ٍ... بغتِ بٌذی در فزٍػ هحصَالت را بذاًذ.

 ؽبًشدّنجلغِ 

 ببسدیذ اس صٌؼت

 جلغِ ّفذّن

 عویٌبر کالعی

 هٌببغ:

 ببرثبٍ اًتؾبرات،  1375، ًبصز صذاقت، ییتکٌَلَصی بغتِ بٌذی هَاد غذا

1. Robertson, G.L. 2005. Food packaging: principles and practice, CRC Press, New York. 

2. Pain, F.A. and Pain, H.Y. 1992. Blackie Academic Professional, London. 

3. Blakison, B.A. 1999. Principles and applications of modified atmosphere packaging of food, 

Blackii Academic and Professiona, London. 

 

 

 رٍػ تذریظ:

 (LECTUREارایِ هغبلب بِ صَرت ؽفبیی.)

 ارایِ تجزبیبت ػولی، آسهبیؾگبّی ٍ صٌؼتی در رابغِ بب هَضَػبت هزتبظ.

 ؽزکت داًؾجَیبى در ارائِ بزخی اس هغبلب بِ صَرت تکی ٍ یب گزٍّی.

 در رابغِ بب هَضَػبت هختلف درعی ٍ ٍرٍد آًْب بِ بحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پبعخ ْبی هختلف اس داًؾجَیبىعزح پزعؾ



 ٍعبیل آهَسؽی :

 ٍعبیل کوک آهَسؽی هَرد ًیبس: کبهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پبٍرپَیٌت.

 

 

 عٌجؼ ٍ ارسؽیببی

عْن اس ًوزُ کل)بز حغب  رٍػ آسهَى

 درصذ(

 عبػت تبریخ

پزعؼ ٍ پبعخ  کَئیش

 ؽفبیی

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

 //////////////////// ////////////////////// %20 کتبی تزمآسهَى هیبى 

 ///////////////////// ///////////////////// %10 عخٌزاًی ارائِ عویٌبر

 /////////////////////// ///////////////////// %5 //////////////////// حضَر فؼبل در کالط

 /////////////////////// ////////////////////// %60 کتبی تؾزیحی آسهَى پبیبى تزم

 

 :هقزرات کالط

 حضَر بِ هَقغ در کالط

 رػبیت اًظببط ٍ ػذم غیبت غیز هَجِ

 احتزام بِ کالط در عبػت درط

 :اًتظبرات اس داًؾجَ

بغتِ بٌذی ّب ٍ تبثیزات فزٌّگی، در پبیبى داًؾجَیبى بب هْوتزیي هغبئل در صٌؼت غذا آؽٌب ببؽٌذ. ّوچٌیي بب اًَاع اًتظبر هی رٍد کِ 

 .اجتوبػی ٍ اقتصبدی اى آؽٌب ببؽذ

 

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرط:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هغئَل

 تبریخ ارعبل:                                   تبریخ ارعبل :                     تبریخ تحَیل:     



                            تکٌَلَصی بغتِ بٌذی جذٍل سهبًبٌذی درط

                                 

 جلغِ

 هذرط هَضَع ّز جلغِ              تبریخ

1  
 

 طهقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف در
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی

2  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی آؽٌبیی بب صٌؼت بغتِ بٌذی

3  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

4  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

5  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

6  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذیآؽٌبیی بب 

7  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

8  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی آؽٌبیی بب هَاد اٍلیِ صٌؼت بغتِ بٌذی

9  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

10  
 

 ٌْذط هؼیي بؾیزیه بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

11  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

12  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی بغتِ بٌذی ّبی ًَیي در صٌبیغ غذایی

13  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی بغتِ بٌذی ٍ هحیظ سیغت

14  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی ایوٌی ٍ بغتِ بٌذی

15 
 

 ؾیزیهٌْذط هؼیي ب ببساریببی ٍ بغتِ بٌذی 

16  
 

 اس صٌؼت ذیببسد
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی

17  
 

 هٌْذط هؼیي بؾیزی یکالع ٌبریعو

 


