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 6ترم: علوم و صنایع غذایی رشته و مقطع تحصیلی: عملی:                   •تئوری:      2تعداد کل واحد: کالس درسعرصه آموزشی: کنترل کیفیت آماری  موضوع درس:
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 یوسفی تدوین کننده : غذایی مواد فراوری در آماری کیفیت کنترل کاربرد غذایی، مواد مقررات و قوانین غذایی، مواد المللی بین و ملی استانداردهای کیفیت، کنترل اصول از دانشجویان شناخت هدف کلی درس:

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

مقدمه و اشنایی   1

 کنترل کیفیتبا 

 

توضیح دهد. کیفیتبطه با اهمیت و کلیات ر خواهد بود در رادقا  

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 

 تعریف استاندارد  2

 ضرورت استاندارد

 انواع استاندارد

 

 آشنایی با تعاریف، ضرورت استاندارد و انواع استاندارد
 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 ارکان استاندارد  3

 

دانشجو قادر خواهد بود در راطه با ارکان استاندارد، تدوین، اجرا، ترویج و تحقیق 

 و توسعه توضیح دهد

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

استانداردهای   4

ملی و بین المللی 
ISO  

 

 آموزشیاسالید  شناختی دانشجو قادر خواهد بود در راطه با ضرورت استانداردهای بین المللی توضیح دهد

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

استانداردهای بین   5

  ISOالمللی 

 

 ISOآشنایی با انواع استاندارد 

 
 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 



استاندارد بین   6

 المللی کدکس 

 

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با ضرورت و اهداف استاندارد کدکس

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 و پاسخ مطالب جلسه قبل پرسش

 فعالیت کالسی

 

سیستم ارزیابی   7

 (HACCPخطر )

 آموزشیاسالید  شناختی دانشجو قادر خواهد بود در رابطه با سیستم ارزیابی خطر توضیح دهد

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

سیستم ارزیابی   8

 (HACCPخطر )

 آموزشیاسالید  شناختی دانشجو قادر خواهد بود در رابطه با سیستم ارزیابی خطر توضیح دهد

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 مباحث بر مروری  9

 دکاربر و آماری

 کنترل در آن

 کیفیت

 آشنایی با مفاهیم آماری در کنترل کیفیت

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

نمودارهای کنترل   11

کیفیت برای 

 های کمیویژگی

 آموزشیاسالید  شناختی های کمیآشنایی با انواع نمودارهای کنترل برای ویژگی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 جلسه قبل پرسش و پاسخ مطالب

 فعالیت کالسی

 

 کنترل نمودارهای  11

 برای کیفیت

 های¬ویژگی

 کمی

 آموزشیاسالید  شناختی های کمیآشنایی با انواع نمودارهای کنترل برای ویژگی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 



 کنترل نمودارهای  12

کیفیت برای 

 های کیفیویژگی

 آموزشیاسالید  شناختی هاآشنایی با انواع نمودارهای کنترل برای وصفی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

شاخص قابلیت   13

 فرآیند

 آموزشیاسالید  شناختی دانشجو قادر است در رابطه با شاخص قابلیت فرایند توضیح دهد

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

تعیین همبستگی   14

ها در بین ویژگی

کنترل کیفیت 

 مواد غذایی

 

ا هدانشجو قادر است در رابطه با تعیین همبستگی و انواع همبستگی بین ویژگی

 در کنترل کیفیت مواد غذایی توضیح دهد

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

نمودار علت و   15

 معلول

 های بازبینی و نمودار علت و معلولآشنایی با انواع ورقه

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

برنامه ریزی برای   16

–اجرای سیستم 

های کنترل 

کیفیت در صنایع 

 غذایی

های کنترل –دانشجو قادر است در رابطه با  برنامه ریزی برای اجرای سیستم 

 کیفیت در صنایع غذایی توضیح دهد.

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 کالسیفعالیت 

 

جمع بندی   17

مطالب، رفع 

 اشکال

 سمینار کالسی

 آموزشیاسالید  شناختی 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی



 (referenceمنبع اصلی)

 

  

 کاظم نقندریان کنترل کیفیت آماری

 رسول پایان مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی

.  

 (bibliographiوابسته برای مطالعه بیشتر:) منابع

                                                                                                                                                                                


