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 :ف کلی درشاُذا
 

 یفزاّری اًْاع فزاّردٍ ُای گْػتًْیي تا رّع ُای  آػٌایی داًؼجْیاى-1
 

 یاًْاع فزاّردٍ ُای گْػتًْیي تْلیذ آػٌایی داًؼجْیاى تا رّع ُای  -2

 یاًْاع فزاّردٍ ُای گْػتکٌتزل کیفیت آػٌایی داًؼجْیاى تا رّع ُای  -3

 

رّػِای کٌتزل کیفیت  ،ْاع فزاّردٍ ُای گْػتیاً ّ فزاّری تْلیذ رّػِای ًْیيدر ایي درص داًؼجْیاى ضوي آػٌایی تا : غرح درش

 .ذًهی آهْسآًِا را ًیش 
 

 :غٌاختی رفتاریکلی اُذاف 

 .(داًؼی)تْصیف کٌذرا رّػِای اصلی فزاّری فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -1

 .(درک ّفِن)تْضیخ دُذرا رّػِای اصلی تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -2

 .(کارتزدی)اًذاسٍ گیزی کٌذرا ُای گْػتی  پاراهتزُای ػیویایی فزاّردٍداًؼجْ  -3

 .(تجشیَ تذلیل)تاًوْدار ًؼاى دُذرا پاراهتزُای ػیویایی ًزهال فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -4

 .(تزکیثی)طثقَ تٌذی کٌذرا اًْاع فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -5

 .(ػیاتیارس)تا تْلیذات جِاًی هقایظَ کٌذرا کیفیت فزاّردٍ ُای گْػتی در ایزاى داًؼجْ  -6

 

 :یػاطف رفتاریکلی اُذاف 

 .(دریافتی)اًتخاب کٌذرا رّػِای تزتز فزاّری فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -1

 .(ّاکٌؼی)تَ طْاالت هِن در هْرد رّػِای تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی پاطخ دُذداًؼجْ  -2

 .(تٌذي ارسع ُاطاسهاى )اصالح کٌذرا تتْاًذ اػکاالت اطاطی درخظ تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -3

 

 

 :رّاًی حرکتی رفتاریکلی اُذاف 

 .(هظتقل اجزاکزدى)در آسهایؼگاٍ اجزا کٌذرا رّػِای فزاّری فزاّردٍ ُای گْػتی داًؼجْ  -1

 .(تقلیذی)ایزادات هِن در هْرد ًذٍْ تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی را هؼاُذٍ کٌذداًؼجْ  -2

 .(ػادی ػذى)طزادی کٌذتتْاًذ فزهْالطیْى ًزهال هذصْل را تَ رادتی داًؼجْ  -3

 

 

 

 

 

 



 :ُذف کلی درص
 

 اًْاع فراّردٍ ُای گْغتیّتْلیذ فراّری ًْیي آغٌایی داًػجْیاى با رّظ ُای 

 

 

هی رّػِای کٌتزل کیفیت آًِا را ًیش تْلیذ اًْاع فزاّردٍ ُای گْػتی  رّػِای ًْیيدر ایي درص داًؼجْیاى ضوي آػٌایی تا : غرح درش

 .ذًآهْس
 

 اصْل صٌایغ گْغتهرّری بر هَ ّ هقذ: جلطَ اّل

 :اُذاف ّیژٍ

 داًؼجْ تؼاریف اصلی را تؼٌاطذ -1

 .داًؼجْ تا ػٌاّیي جلظات آػٌا گزدد -2

 :اُذاف رفتاری

 .داًؼجْ تؼاریف اصلی را تْضیخ دُذ -7

 .داًؼجْ ػٌاّیي جلظات را تیاى کٌذ -8

 کارخاًجاتّضؼیت تْلیذ فراّردٍ ُای گْغتی در : جلطَ دّم

 :اُذاف ّیژٍ

 . ّضؼیت تْلیذ گْػت ّ فزاّردٍ ُای گْػتی ّ هؼکالت پیزاهْى آًِا راتؼٌاطذ داًؼجْ -1

 .داًؼجْ اُویت صٌایغ تثذیلی تا هذْریت گْػت را تؼٌاطذ -2

 .داًؼجْ تا ارتثاط ّضؼیت اقتصادی ّ صٌایغ گْػت آػٌا ػْد -3

 :اُذاف رفتاری

 . ؼکالت آًِا تْضیخ دُذداًؼجْ تتْاًذ ّضؼیت تْلیذ گْػت ّ فزاّردٍ ُای گْػتی راتا تْجَ تَ ه -1

 .داًؼجْ تتْاًذ اُویت صٌایغ تثذیلی تا هذْریت گْػت را تیاى کٌذ -2

 .داًؼجْ تتْاًذ ارتثاط ّضؼیت اقتصادی جاهؼَ ّ صٌایغ گْػت راتیاى کٌذ -3

 

  یگْغت هطایل بٌیادیي هْثر در کیفیت فراّردٍ: جلطَ ضْم

 :اُذاف ّیژٍ

 طاختار گْػتآػٌایی تا  -1

 یاى جوْد ًؼؼی ّ ًقغ آًِا در تثذیل ػضلَ تَ گْػتآػٌایی تا ػزّع ّپا -2

 آػٌایی تا هزادل کؼتار -3

 :اُذاف رفتاری

 .را تْضیخ دُذ گْػتطاختار  -1

 .داًؼجْ تتْاًذ ػزّع ّپایاى جوْد ًؼؼی را تْضیخ دُذ ّ تتْاًذ ارتثاط جوْد ًؼؼی تا تثذیل ػضلَ تَ گْػت را تیاى کٌذ -2

 .تا هزادل کؼتار را تْضیخ دُذ -3

 

 یگْغتفراّردٍ اًْاع : جلطَ چِارم

 : اُذاف ّیژٍ

 ّ اختصاصات آًِا یگْػتفزاّردٍ ُای ػٌاخت اًْاع  -1

 را تؼٌاطذ یگْػتفزاّردٍ ُای کارتزد اًْاع  -2

 .را تؼٌاطذ یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  فزهْالطیْى -3

 

 



 :اُذاف رفتاری

 .ّ اختصاصات آًِا را تْضیخ دُذ یگْػتفزاّردٍ ُای  اًْاع -1

 .را تْضیخ دُذ یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  کارتزد -2

 .را تیاى کٌذ یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  فزهْالطیْى -3

 

 فراّردٍ ُای گْغتی حرارت دیذٍ: جلطَ پٌجن

 :اُذاف ّیژٍ

 .را تذاًذ ّ اختصاصات آًِادزارت دیذٍ  یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تؼٌاطذدزارت دیذٍ  یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .را تذاًذدزارت دیذٍ  یگْػتل کیفیت فزاّردٍ ُای کٌتز -3

 

 : اُذاف رفتاری

 .تْضیخ دُذآًِا را ّ اختصاصات دزارت دیذٍ  یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .تتْاًذ تْضیخ دُذ رادزارت دیذٍ  یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .راتیاى کٌذدزارت دیذٍ  یگْػتکٌتزل کیفیت فزاّردٍ ُای  -3

 ردٍ ُای گْغتی خامفراّ: جلطَ غػن

 :اُذاف ّیژٍ

 .را تذاًذ ّ اختصاصات آًِاخام  یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تؼٌاطذ خام یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .را تذاًذ خام یگْػتکٌتزل کیفیت فزاّردٍ ُای  -3

 :اُذاف رفتاری

 .تْضیخ دُذآًِا را ّ اختصاصات  خام یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تتْاًذ تْضیخ دُذ خام یگْػتزاّردٍ ُای فزهْالطیْى ف -2

 .راتیاى کٌذ خام یگْػتکٌتزل کیفیت فزاّردٍ ُای  -3

 

 

 فراّردٍ ُای گْغتی تخویری: جلطَ ُفتن

 :اُذاف ّیژٍ

 .را تذاًذ ّ اختصاصات آًِاتخویزی  یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تؼٌاطذ تخویزی یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .را تذاًذ تخویزی یگْػتاّردٍ ُای کٌتزل کیفیت فز -3

 :اُذاف رفتاری

 .تْضیخ دُذآًِا را ّ اختصاصات  تخویزی یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تتْاًذ تْضیخ دُذ تخویزی یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .راتیاى کٌذ تخویزی یگْػتکٌتزل کیفیت فزاّردٍ ُای  -3

 

 آزهْى هیاى ترم: جلطَ ُػتن

 



 فراّردٍ ُای گْغتی ػول آّری غذٍ: جلطَ ًِن

 : اُذاف ّیژٍ

 .را تذاًذ ّ اختصاصات آًِاػول آّری ػذٍ   یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تؼٌاطذػول آّری ػذٍ   یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .را تذاًذػول آّری ػذٍ   یگْػتکٌتزل کیفیت فزاّردٍ ُای  -3

 :اُذاف رفتاری

 .تْضیخ دُذآًِا را ّ اختصاصات ل آّری ػذٍ  ػو یگْػتفزاّردٍ ُای اًْاع  -1

 .را تتْاًذ تْضیخ دُذػول آّری ػذٍ   یگْػتفزهْالطیْى فزاّردٍ ُای  -2

 .راتیاى کٌذػول آّری ػذٍ   یگْػتکٌتزل کیفیت فزاّردٍ ُای  -3

 

 در صٌؼت گْغت پیػرفتَتجِیسات ّ هاغیي آالت : جلطَ دُن

 :اُذاف ّیژٍ

 .گْػتی را تؼٌاطذخظ تْلیذ کارخاًَ فزاّردٍ ُای  -1

 .هاػیي آالت کارخاًَ را تؼٌاطذ -2

 :اُذاف رفتاری

 . خظ تْلیذ کارخاًَ فزاّردٍ ُای گْػتی را تا تاکیذ تز رًّذ اًجام تْلیذ تْضیخ دُذ -1

 .هاػیي آالت کارخاًَ  تَ ُوزاٍ چیذهاى آًِا را تْضیخ دُذ -2

 

 تْلیذ فراّردٍ ُای گْغتیًْیي تکٌْلْژی : جلطَ یازدُن

 :ٍاُذاف ّیژ

 .تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی را تؼٌاطذًْیي هزادل  -1

 .اجشای فزػی ّ اصلی فزهْالطیْى را تؼٌاطذ -2

 .تا ًقص ُای تْلیذ آػٌا ػْد -3

 :اُذاف رفتاری

 .تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی را تیاى کٌذًْیي هزادل  -1

 .اجشای فزػی ّ اصلی فزهْالطیْى را تیاى کٌذ -2

 .ًقص ُای تْلیذ را تْضیخ دُذ -3

 

 تْلیذ فراّردٍ ُای دریاییًْیي تکٌْلْژی : ازدُنجلطَ دّ

 :اُذاف ّیژٍ

 .ًذٍْ تْلیذ فزاّردٍ ُای دریایی را تؼٌاطذ -1

 .اًْاع فزاّردٍ ُای دریایی را تؼٌلظذ -2

 :اُذاف رفتاری

 .هزادل  تْلیذ ّ ّیژگی ُای آى را در هْرد فزاّردٍ ُای دریایی تْضیخ دُذ -1

 .اًْاع فزاّردٍ ُای دریایی را تیاى کٌذ -2

 

 

 



 تْلیذ فراّردٍ ُای گْغتی طیْرًْیي تکٌْلْژی : جلطَ ضیسدُن

 :اُذاف ّیژٍ

 .هزادل تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی طیْر را تؼٌاطذ -1

 .اًْاع هاػیي آالت هْرد اطتفادٍ در خظ تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی طیْر را تؼٌاطذ -2

 .فزهْالطیْى فزاّردٍ ُای گْػتی طیْر را تؼٌاطذ -3

 :اُذاف رفتاری

 .ل تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی طیْر را تیاى کٌذهزاد -1

 .اًْاع هاػیي آالت هْرد اطتفادٍ در خظ تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی طیْر را تْضیخ دُذ -2

 .فزهْالطیْى  هْرد اطتفادٍ در فزاّردٍ ُای گْػتی طیْر را تْضیخ دُذ -3

 

 ایوٌی در صٌایغ گْغتپیػرفتَ ضیطتن ُای : جلطَ چِاردُن

 :اُذاف ّیژٍ

 .در صٌایغ گْػت را تؼٌاطذ GMP ل اصْ -1

 .در صٌایغ گْػت را تؼٌاطذ  GHPاصْل  -2

 .در صٌایغ گْػت را فزا  گیزد HACCP ًذٍْ پیادٍ طاسی  -3

 .ًقاط تذزاًی ّ کٌتزل آًِا در خظ تْلیذ را فزا گیزد -4

 :اُذاف رفتاری

 .در صٌایغ گْػت را تیاى کٌذ  GMP ًذٍْ پیادٍ طاسی اصْل  -1

 .در صٌایغ گْػت را تیاى کٌذ  GHP ًذٍْ پیادٍ طاسی اصْل -2

 .در صٌایغ گْػت را تْضیخ دُذ HACCP ًذٍْ پیادٍ طاسی  -3

 .ًقاط تذزاًی را تؼٌاطذ ّ ًذٍْ کٌتزل آًِا را تیاى کٌذ -4

 

 ػْاهل فطاد در فراّردٍ ُای گْغتی: جلطَ پاًسدُن

 :اُذاف ّتژٍ

 ػٌاخت ػْاهل فظادگز در فزاّردٍ ُای گْػتی -1

 .اهل فظادگز در فزاّردٍ ُای گْػتی را فزا گیزدراٍ ُای هقاتلَ تا ػْ -2

 ػٌاخت ػْاقة دضْر ػْاهل فظادگز در فزاّردٍ ُای گْػتی -3

 :اُذاف رفتاری

 .ػْاهل فظادگز در فزاّردٍ ُای گْػتی را تْضیخ دُذ -1

 .راٍ ُای هقاتلَ تا ػْاهل فظادگز در فزاّردٍ ُای گْػتی را تْضیخ دُذ -2

 .ػْاقة فظاد در هذصْالت راتیاى کٌذ -3

 

 زهیٌَ فراّردٍ ُای گْغتیضایر کػْرُا در تکٌْلْژی ًْیي در : جلطَ غاًسدُن

 :اُذاف ّیژٍ

 .را فزا گیزددر طایز کؼْرُا ًذٍْ تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی خام، تخویزی ّ ػول آّری ػذٍ  -1

 .ًقغ ّ لشّم کارتزد تکٌْلْژی ًْیي در تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی را تذاًذ -2

 

 



 :اُذاف رفتاری

 .ع ُای تْلیذ تز اطاص تکٌْلْژی ُای ًْیي در تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی را تْضیخ دُذرّ -1

 .لشّم کارتزد تکٌْلْژی ًْیي را در تْلیذ فزاّردٍ ُای گْػتی تْضیخ دُذ -2

 ضویٌارکالضی: جلطَ ُفذُن

 

 :هٌابغ
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 (اطتاد هذْر ّداًؼجْهذْر)ّ پزطغ ّ پاطخ طخٌزاًی  :رّظ تذریص

 ، هْص پْیٌتزّیذئْ پزّژکتْر، رایاًَ، لْح فؼزدٍ داّی پاّرپْیٌت :ّضایل کوک آهْزغی

 :تکالیف

 تْلیذ یک ًوًَْ هذصْل فزاّردٍ گْػتی تا کوک آهْختَ ُا ّرػایت فزهْالطیْى ّارایَ آى تا پیغ اس پایاى تزم-1

 ارایَ ژّرًال کالب-2

 ؼال درکالص درص ّآسهْى پایاًیػزکت ف-3

 :ضٌجع ّ ارزغیابی

اس هٌاتغ هؼزفی ػذٍ ّ هطالة ارایَ ػذٍ در  اًجام آسهْى پایاى تزم تَ ػکل طْاالت چِارگشیٌَ ای، تؼزیذی ّ جای خالی

 کالص

 

 طٌجغ ّ ارسػیاتی

 ًوزٍ رّع آسهْى آسهْى

 15 تؼزیذی، چِارگشیٌَ ای آسهْى پایاى تزم

 3 طویٌارّژّرًال کالب فؼالیتِای آهْسػی

 2 ػولی تْلیذ ّارایَ هذصْل
 

 :ضیاضتِا

 

 : کَ تا تْجَ تَ اُویت ایي ّادذ درطی تَ ًکات سیز تْجَ فزهاییذ اس داًؼجْیاى هذتزم اًتظار هی رّد  

 .(جلظَ غیثت ًوزٍ صفز لذاظ هی گزدد3تیغ اس )دضْر هٌظن ّ دقیق در کالص  – 1

 طی ّ تذ  گزُّی ػزکت در فؼالیتِای داخل کال –2

 رجْع تَ هٌاتغ هؼزفی ػذٍ  – 3

 ام تَ هْقغ تکالیفجاً-4

 .اطتفادٍ اسگْػی ُوزاٍ در کالص هوٌْع هی تاػذ-5

 

   

                                                                         
 


