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 6ترم: و صنایع غذایی علوم  رشته و مقطع تحصیلی: عملی:                   •تئوری:      1تعداد کل واحد: کالس درسعرصه آموزشی: تاثیر فرایند بر ارزش غذاها  موضوع درس:
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 یوسفی تدوین کننده : غذایی های فراورده ایی تغذیه ارزش بر صنعتی مختلف فرایندهای اثر با  دانشجویان آشناییهدف کلی درس:

 ارزشیابی و فعالیتهای تکمیلی رسانه و وسیله -نحوه ارائه درس حیطه دانشجو در پایان هر جلسه درس قادر خواهد بود(رفتاری هر جلسه درسهدف  رئوس مطالب

اهمیت مقدمه و   1

 موضوع درس

 

بطه با اهمیت و کلیات فرایندهای مورد استفاده در صنایع ر خواهد بود در رادقا

توضیح دهد. غذایی  

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 

بررسی فرایندهای   2

مورد استفاده در 

 صنایع غذایی

آشنایی با انواع فرایندهای مورد استفاده در صنایع غذایی و ضرورت این 

 فرایندها  

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

فرایندهای نوین   3

 در صنایع غذایی

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با انواع فرایندهای نوین در صنایع غذایی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

اثر فرایندهای با   4

دمای باال بر 

ترکیبات مواد 

 غذایی

خواهد بود در رابطه با اثر فرایندهای با دمای باال بر ترکیبات مواد دانشجو قادر 

 غذایی توضیح دهد

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

اثر فرایندهای با   5

دمای پائین بر 

ترکیبات مواد 

 غذایی

رابطه با اثر فرایندهای با دمای پائین بر ترکیبات مواد دانشجو قادر خواهد بود در 

 غذایی توضیح دهد

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 



و فشار  اثر اشعه   6

باال بر ترکیبات 

 مواد غذایی

 بر ترکیبات مواد غذایی آشنایی با اثر اشعه گاما، مایکروویو و فرابنفش

بر  اثر فشار باال بر ترکیبات مواد غذایی دانشجو قادر خواهد بود ر رابطه با

 ترکیبات مواد غذایی توضیح دهد

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

اثر عوامل مختلف   7

 بر ویتامن ها

خواهد بود در رابطه با  اثر عوامل و فرایندهای مختلف بر ویتامن ها توضیح  قادر

 دهد

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

تشکیل ترکیبات   8

سمی در طی 

فراوری مواد 

 غذایی: 

 آموزشیاسالید  شناختی در اثر فراوری مواد غذاییآشنایی با نواع ترکیبات سمی ایجاد شده 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

اثر پختن و سرخ   9

کردن بر ترکیبات 

 مواد غذایی

جمع بندی 

مطالب، رفع 

 اشکال

 سمینار کالسی

 آموزشیاسالید  شناختی اثر پختن و سرخ کردن بر ترکیبات مواد غذایی آشنایی با 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 



 (referenceمنبع اصلی)

 

Gould, Grahame Warwick. New methods of food preservation. Springer Science & 

Business Media, 2012. 
 
Walker, R. and Quattrucci, E., 1988. Nutritional and toxicological aspects of food 

processing. In International Symposium on Nutritional and Toxicological Aspects of 

Food Processes (1987: Istituto Superiore di Sanita). Taylor & Francis. 
 
Richardson, T. and Finley, J.W. eds., 2012. Chemical changes in food during 

processing. Springer Science & Business Media. 
 

 

 

 (bibliographiمنابع وابسته برای مطالعه بیشتر:)

                                                                                                                                                                                


