
 

 دانطکذه

 تزهی قبلت نگبرش طزح درس

 

 صٌبیغ غذاییتزم سَم رضتِ داًطجَیبى  هخبطجبى:                                 ة ٍ فبضالةآػنواى درس : 

 توبهی رٍسّبی ّفتِ 10تب  8 سبػت پبسخگویی ثه سواالت فزاگیز:                                2 تؼذادواحذ:

 دکتز َّضیبر حسیٌی هذرس:  98-99آهَسضی  اٍلًیوسبل  16تب  14ّب سبػت  ضٌجِ سِ  سهبى ارائه درس: 

 یاًگل ضٌبس ،یػوَه یَلَصیکزٍثیه ،یػوَه یویض درس و پیص نیبس:

 

 ِیٍ تصف ییآة هَرد هصزف کبرخبًجبت هَاد غذا ِیٍ تصف یْبیضگیاس ٍ بىیضٌبخت داًطجَ هدف کلی درس :

 ستیس ظیهحآى ثز  زیثٍ تب یصٌؼت یفبضالة ّب

 

 اهداف ویژه :
 در پبیبى ایي دٍرُ اًتظبر هی رٍد فزاگیز ثب هفبّین سیز آضٌبیی ٍ ضٌبخت پیذا ًوبیذ:

 آة ضنبسی -1

 و فبضالة هزثوط ثه آةآسهبیطبت  -2

 آة هیتصفهجبنی  -3

 آة هیتصف -4

 نوک سدایی -5

 ییغذا غیصنب در بسیآة هورد نویژگی هبی  -6

 کزدى یو ضذػفون ییگنذسدا -7

 اهتحبى نین تزم -8

 تؼبریف و کلیبت ضالةفب -9

 فبضالة هیتصف -11

 تصفیه فبضالة و انواع سیستن هبی تصفیه ایی -11

 فبضالة صنؼتی -12

 ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف -13

 ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف -14

 ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف -15

 ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف -16

 ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف -17

 

 ضنبسی آة جلسه اول:

 :قبدر ثبضذثبیستی   داًطجَ

 ى در هحیظ را ثیبى ًوبیذ.چزخِ آهزثَط ثِ آة ٍ  بریفتؼ -1

 ٍ هیشاى ّز کذام را ثیبى ًوبیذ. آةتبهیي کٌٌذُ  غهٌبثاًَاع  -2

 را ثیبى ًوبیذ. آة تیفیهَثز ثز ک ػَاهلٍ  آة یکیَلَصیٍ ث ییبیویض ،یکیشیف بتیخصَص -3

 



 هزثوط ثه آة طبتیآسهب:  جلسه دوم

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را تَضیح دّذ. آة یفیٍ ک یکو زیسٌجص هقبد یّبآسهَى  -1

 در تؼییي کیویت ٍ کیفیت آة را تَضیح دّذ. یَلَصِکیث ٍ یکیشیٍ ف ییبیویض یآسهًَْب -2

 ثیبى ًوبیذ.را  ٍ جْبى زاىیآة ا یٍ استبًذارد ّب ّب ضبخص  -3

 هی تَاًذ سَاالت ٍ تکبلیف آسهبیطبت آة را ضزح دّذ.داًطجَ  -4

 آة هیتصف:  سوم جلسه 

 اًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:د

 را ضزح دّذ. تصفیِ آة هؼوَل رٍش ّبی -1

 را ثیبى ًوبیذ. اًؼقبد ٍ لختِ سبسی هزثَط ثِ قَاًیيٍ  اًَاع هبدُ کَاگَالًت، اًؼقبد ٍ کَاگَالسیَى -2

 ، اّذاف ٍ تؼبریف را ضزح دّذ.فیلتزاسیَى -3

 

 آة هیتصف: جلسه چهارم 

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 در تصفیِ آة را ثیبى ًوبیذ. یآّک سًّذف اس  -1

 را ضزح دّذ. اًَاع فیلتزاسیَى -2

 را ضزح دّذ. فیلتز دیبتَهِ ایی، فیلتز ّبی تٌذ ٍ کٌذ، فیلتز ثب ثبر ثبال  -3

 .ٍ تَاًبیی آًْب در رقبثت ثب اًَاع قذیوی تَضیح دّذ فیلتزّبی سٌتتیک -4

 

 نوک سدایی: پنجنجلسه 

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 شٍم آى را ثیبى ًوبیذ.ًوک سدایی ٍ ل -1

 .را ضزح دّذ یحزارت ٍ ییغطبضبهل رٍش ّبی  اس آة ییًوک سدا یاًَاع رٍش ّب -2

 هشایب ٍ هؼبیت استفبدُ اس رٍش ّبی غطبیی ٍ حزارتی را ثیبى ًوبیذ. -3

 سبیز رٍش ّبی ًوک سدایی را ثیبى ًوبیذ. -4

 

 ییغذا غیصنب یثزا بسیآة هورد ن یهب یژگیو: ششنجلسه 

 تی قبدر ثبضذ:داًطجَ  ثبیس

  ،هَاد غذایی را ثیبى ًوبیذ ّز صٌؼت یآة هَرد استفبدُ ثزا تیفیٍ ک تیکو  -1

 را ضزح دّذ ییغذا غیصٌب یآة ثزا تیفیک یّب ٍ استبًذاردّب ضبخص -2

، حسبط غیصٌب یآة ثزا ِیتصف یّب رٍش، ثبال تیثب حسبس غیآة هَرد استفبدُ در صٌب تیفیک -3

 .را تطزیح کٌٌذ غیصٌب يیبدُ در اآة هَرد استف یْبیضگیٍ ٍ بتیخصَص

 گنذسدایی و ضذػفونی کزدى :تنهفجلسه 

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 ٍ گٌذسدایی آة را ثیبى ًوبیذ. اًَاع رٍش ّبی گٌذسدایی  -1

 سٌتیک گٌذسادیی را ثیبى ًوبیذ. -2

 .را تطزیح کٌذ ٍ سبیز تزکیجبت گٌذسدا UVاستفبدُ اس کلزسًی، اسى سًی،  -3



 اهتحبى نین تزم جلسه هشتن:

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:
 سَاالت ٍ هسبئل تصفیِ آة را تطزیح ًوبیذ. -1

 

 تؼبریف و کلیبت فبضالة :نهن تا یازدهنجلسه 

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. ٍ اّذاف تصفیِ ایی فبضالةهزثَط ثِ  فیربتؼ -1

 ح دّذ.را تَضی فبضالة یکیَلَصیٍ ث ییبیویض یکیشیف بتیخصَص -2

 ٍ هٌبثغ تَلیذ کٌٌذُ را ضزح دّذ. فبضالة ذیتَل شاىیه -3

 هَاد غذایی را ثیبى ًوبیذ. هختلف غیدر صٌبفبضالة  ذیتَل سزاًِ -4

 

 فبضالة هیتصف: هن دجلسه 

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 اًَاع رٍش ّبی تصفیِ فبضالة را تطزیح کٌذ. -1

 ًوبیذ.سیستن ّبی هؼوَل در تصفیِ فبضالة خبًگی را ثیبى  -2

 ٍاحذ ّب ٍ فزایٌذ ّبی تصفیِ فبضالة را ثیبى ًوبیذ. -3

 هکبًیسن ّبی هَجَد در تصفیِ فبضالة را ضزح دّذ. -4
 

 : تصفیه فبضالة و انواع سیستن هبی تصفیه ایییازدهن جلسه

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 در تصفیِ فبضالة ّبی ضْزی را ثیبى ًوبیذ. سیستن ّبی پیطزفتِ -1

 غذایی را ثیبى ًوبیذ. صٌبیغّبی هٌبست در تصفیِ ٍ ٍاحذ سیستن ّب -2

 هشایب ٍ هؼبیت رٍش ّبی هَرد استفبدُ ثزای تصفیِ فبضالة صٌبیغ غذایی را ثیبى ًوبیذ. -3

 ٍاحذّبی ضزٍری ٍ السم ثزای تصفیِ فبضالة صٌبیغ غذایی را ثیبى ًوبیذ. -4

 

 یفبضالة صنؼت :هنوازددجلسه 

 داًطجَ  ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. یضالة صٌؼتفب بتیخصَص -1

 را تطزیح ًوبیذ.یی غذا غیکٌٌذُ فبضالة صٌب ذیتَل یٍاحذّب اًَاع ٍ ییغذا غیصٌب فبضالة -2

 .ذیًوب بىیرا ث صٌؼتیفبضالة  ِیتصفٍاحذّب ٍ فزایٌذّبی السم در  -3

 

 )اس جلسِ پبًشدّن ثِ ثؼذ ثصَرت هجبسی( ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف :دهنهف سیزدهن  تا جلسه 

 قبدر ثبضذ: یستیداًطجَ  ثب

 ٍ فزایٌذّبی ضزٍری را ثیبى ًوبیذ. ٍاحذّب یی، غذا غیفبضالة در صٌب ِیتصف یرٍش ّب -1

 .تطزیح کٌذحل هسبئل هزثَعِ را ٍ  ًَضبثِ سبسی ٍ تَلیذ کٌسبًتزُ غیصٌب یثزا یتکٌَلَص يیثْتز -2

 کٌذ. حیرا تطز قٌذ ٍ ضکز غیصٌب یثزا یتکٌَلَص يیثْتز -3

 کٌذ. حیرا تطز رٍغي غیصٌب یثزا یصتکٌَلَ يیثْتز -4

 کٌذ. حیرا تطز لجٌی غیصٌب یثزا یتکٌَلَص يیثْتز -5



 کٌذ. حیرا تطز آة هؼذًی ٍ ثغزی ضذُ غیصٌب یثزا یتکٌَلَص يیثْتز -6

 کٌذ. حیرا تطز رة سبسی غیصٌب یثزا یتکٌَلَص يیثْتز -7

 کٌذ. حیرا تطز دارٍسبسی غیصٌب یثزا یتکٌَلَص يیثْتز -8

 

 

 هنبثغ:
Waste Treatment in the Food Processing Industry. September 29, 2005 by CRC Press 

 1391 :بیفزسادک ی: ههذهتزجن، وانگ یالرنس ک: ییغذا غیفبضالة صنب هیتصف

 دکتز هسبفزی ییغذا غیفبضالة صنب هیو تصف تیزیاصول هذ

 ههنذسی فبضالة هتکف ادی

 

                  

 

 روش تذریس:
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 وسبیل آهوسضی :

 سبهبًِ )ثصَرت هجبسی(

 کتَرصٍیذئَ پزٍ

 تِ سفیذخت

 سنجص و ارسضیبثی 

سهن اس نوزه کل)ثز حست  روش       آسهوى

 درصذ(

 سبػت تبریخ 

تطزیح ٍ حل  کوئیش

 هسئلِ

 //////////////////////// /////////////////////////// ًوزُ 1

  جلسِ ًْن ًوزُ 4 " تزم آسهوى هیبى 

  جلسِ پبیبًی ًوزُ 12 " آسهوى پبیبى تزم

حضور فؼبل در 

 کالس

 پزسطَ پبسخ

 حل تکلیف 

 پزٍصُ

 ًوزُ 1

 ًوزُ 2

 

  

 هقزرات کالس و انتظبرات اس دانطجو:
 حضَر در توبهی جلسبت آهَسضی

 ضزکت در پزسص ٍ پبسخ

 حل توزیٌبت 
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