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 یوسفی تدوین کننده : صنعت کنسروسازی مواد غذایی با دانشجویان آشناییهدف کلی درس:

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

مقدمه و اشنایی   1

 با کنسرو سازی

 

صنعت کنسروسازی و بطه با اهمیت و کلیات ر خواهد بود در رادقا  

 توضیح دهد.فراورده های گیاهی، میوه و سبزی  تولید و مصرف

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 

 بر مروری  2

ات ترکیب

 و میوه شیمیایی

 سبزی

 با ترکیبات شیمیایی میوه و سبزی آشنا شوند 
 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 سبزی فیزیولوژی  3

 از پس میوه و

 برداشت

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با انواع میوه و سبزی از نظر تنفس و ویژگیهای فیزیولوژیک

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 و سبزی نگهداری  4

 تازه میوه

 آموزشیاسالید  شناختی با شرایط نگهداری میوه و سبزیآشنایی 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

انتخاب گونه و   5

 تهیه مواد اولیه

برای کنسرو 

 کردن

 آشنایی با مواد اولیه برای تولید کنسروهای سبزی و میوه
 
 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 قبلپرسش و پاسخ مطالب جلسه 

 فعالیت کالسی

 



 میوه کردن آماده  6

 برای سبزی و

 فرایندهای

 مختلف

 آموزشیاسالید  شناختی سازی اشنایی با انواع پیش فرایندهای مورد استفاده در صنایع کنسرو

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 کنسرو و کمپوت  7

 مراحل: کردن

 فرآوری

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با انواع کمپوت و کنسرو میوه و سبزی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 تولید تکنولوژی  8

 هکنسانتر و آبمیوه

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با فرایند تولید انواع آب میوه

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 نغليظ  9

 ميوه آب

 و ها

 ها سبزي

: 

كنسانتره

 آب 

 ها ميوه

 توليد ,

 گوجه رب

 فرنگي

 آشنایی با فرایند تغلیظ و تولید انواع کنسانتره، رب و سس گوجه فرنگی

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

بسته بندی در   11

 کنسروسازی

 آموزشیاسالید  شناختی های مورد استفاد در کنسرو سازیبسته بندی و الک عآشنایی با انوا

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 



 دهاستفا تکنولوژی  11

 قندی مواد از

 مرباها مثل

 آموزشیاسالید  شناختی دانشجو قادر خواهد بود در مورد تولید مارماالد و مربا توضیح دهد

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 نگهداري  12

 بوسيله

 و نمك

  اسيد

 آموزشیاسالید  شناختی شوری توضیح دهدقادر خواهد بود در رابطه با تولید انواع محصوالت 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 نگهداري  13

 بوسيله

 و نمك

 اسيد

 آموزشیاسالید  شناختی قادر خواهد بود در رابطه با تولید انواع محصوالت ترشی توضیح دهد

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

نگهداری مواد   14

غذایی بوسیله 

 مواد شیمیایی

 

 آموزشیاسالید  شناختی ها در مواد غذاییهای شیمیایی و استفاده آنآشنایی با انواع نگهدارنده

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 آشنایی با تولید کنسرو تن ماهی کنسرو تن ماهی  15

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

سس مایونز و   16

کنسرو لوبیا 

 چیتی

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با فرایند تولید سس مایونز و کنسرو لوبیا چیتی 

 و تبادل نظر کالسی شفاهیتوضیحات 

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 



جمع بندی   17

مطالب، رفع 

 اشکال

 سمینار کالسی

 آموزشیاسالید  شناختی 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی
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