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 هدف کلی درس:
 

 انواع فراورده های گوشتیوتولید فراوری نوین آشنایی دانشجویان با روش های 

 

 

ی مروشهای کنترل کیفیت آنها را نیز تولید انواع فراورده های گوشتی  روشهای نویندر این درس دانشجویان ضمن آشنایی با شرح درس: 

 د.نآموز
 

 اصول صنایع گوشتمروری بر جلسه اول: مقدمه و 

 اهداف ویژه:

 دانشجو تعاریف اصلی را بشناسد -1

 دانشجو با عناوین جلسات آشنا گردد. -2

 اهداف رفتاری:

 دانشجو تعاریف اصلی را توضیح دهد. -7

 دانشجو عناوین جلسات را بیان کند. -8

 کارخانجاتجلسه دوم: وضعیت تولید فراورده های گوشتی در 

 اهداف ویژه:

 دانشجو وضعیت تولید گوشت و فراورده های گوشتی و مشکالت پیرامون آنها رابشناسد.  -1

 دانشجو اهمیت صنایع تبدیلی با محوریت گوشت را بشناسد. -2

 دانشجو با ارتباط وضعیت اقتصادی و صنایع گوشت آشنا شود. -3

 تاری:اهداف رف

 دانشجو بتواند وضعیت تولید گوشت و فراورده های گوشتی رابا توجه به مشکالت آنها توضیح دهد.  -1

 دانشجو بتواند اهمیت صنایع تبدیلی با محوریت گوشت را بیان کند. -2

 دانشجو بتواند ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و صنایع گوشت رابیان کند. -3

 

  یگوشت کیفیت فراوردهمسایل بنیادین موثر در جلسه سوم: 

 اهداف ویژه:

 ساختار گوشتآشنایی با  -1

 آشنایی با شروع وپایان جمود نعشی و نقش آنها در تبدیل عضله به گوشت -2

 آشنایی با مراحل کشتار -3

 اهداف رفتاری:

 را توضیح دهد. گوشتساختار  -1

 جمود نعشی با تبدیل عضله به گوشت را بیان کند.دانشجو بتواند شروع وپایان جمود نعشی را توضیح دهد و بتواند ارتباط  -2

 با مراحل کشتار را توضیح دهد. -3

 

 یگوشتفراورده جلسه چهارم: انواع 

 اهداف ویژه: 

 و اختصاصات آنها یگوشتفراورده های شناخت انواع  -1

 را بشناسد یگوشتفراورده های کاربرد انواع  -2

 را بشناسد. یگوشتفراورده های انواع  فرموالسیون -3

 

 



 اهداف رفتاری:

 و اختصاصات آنها را توضیح دهد. یگوشتفراورده های  انواع -1

 را توضیح دهد. یگوشتفراورده های انواع کاربرد  -2

 را بیان کند. یگوشتفراورده های انواع  فرموالسیون -3

 

 فراورده های گوشتی حرارت دیدهجلسه پنجم: 

 اهداف ویژه:

 را بداند. اختصاصات آنهاو حرارت دیده  یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بشناسد.حرارت دیده  یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 را بداند.حرارت دیده  یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 

 اهداف رفتاری: 

 توضیح دهد.آنها را و اختصاصات حرارت دیده  یگوشتفراورده های انواع  -1

 توضیح دهد. بتواند راحرارت دیده  یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 رابیان کند.حرارت دیده  یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 فراورده های گوشتی خامجلسه ششم: 

 اهداف ویژه:

 را بداند. و اختصاصات آنهاخام  یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بشناسد. خام یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 را بداند. خام یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 رفتاری: اهداف

 توضیح دهد.آنها را و اختصاصات  خام یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بتواند توضیح دهد. خام یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 رابیان کند. خام یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 

 

 فراورده های گوشتی تخمیریجلسه هفتم: 

 اهداف ویژه:

 را بداند. اختصاصات آنهاو تخمیری  یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بشناسد. تخمیری یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 را بداند. تخمیری یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 اهداف رفتاری:

 توضیح دهد.آنها را و اختصاصات  تخمیری یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بتواند توضیح دهد. تخمیری یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 رابیان کند. تخمیری یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 

 جلسه هشتم: آزمون میان ترم

 



 فراورده های گوشتی عمل آوری شدهجلسه نهم: 

 اهداف ویژه: 

 را بداند. و اختصاصات آنهاعمل آوری شده   یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بشناسد.عمل آوری شده   یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 را بداند.عمل آوری شده   یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 اهداف رفتاری:

 توضیح دهد.آنها را و اختصاصات عمل آوری شده   یگوشتفراورده های انواع  -1

 را بتواند توضیح دهد.عمل آوری شده   یگوشتفرموالسیون فراورده های  -2

 رابیان کند.عمل آوری شده   یگوشتکنترل کیفیت فراورده های  -3

 

 در صنعت گوشت پیشرفتهجلسه دهم: تجهیزات و ماشین آالت 

 اهداف ویژه:

 خط تولید کارخانه فراورده های گوشتی را بشناسد. -1

 ماشین آالت کارخانه را بشناسد. -2

 اهداف رفتاری:

 خط تولید کارخانه فراورده های گوشتی را با تاکید بر روند انجام تولید توضیح دهد.  -1

 همراه چیدمان آنها را توضیح دهد. ماشین آالت کارخانه  به -2

 

 تولید فراورده های گوشتینوین جلسه یازدهم: تکنولوژی 

 اهداف ویژه:

 تولید فراورده های گوشتی را بشناسد.نوین مراحل  -1

 اجزای فرعی و اصلی فرموالسیون را بشناسد. -2

 با نقص های تولید آشنا شود. -3

 اهداف رفتاری:

 گوشتی را بیان کند.تولید فراورده های نوین مراحل  -1

 اجزای فرعی و اصلی فرموالسیون را بیان کند. -2

 نقص های تولید را توضیح دهد. -3

 

 تولید فراورده های دریایینوین جلسه دوازدهم: تکنولوژی 

 اهداف ویژه:

 نحوه تولید فراورده های دریایی را بشناسد. -1

 انواع فراورده های دریایی را بشنلسد. -2

 اهداف رفتاری:

 تولید و ویژگی های آن را در مورد فراورده های دریایی توضیح دهد.مراحل   -1

 انواع فراورده های دریایی را بیان کند. -2

 

 

 



 تولید فراورده های گوشتی طیورنوین جلسه سیزدهم: تکنولوژی 

 اهداف ویژه:

 مراحل تولید فراورده های گوشتی طیور را بشناسد. -1

 ید فراورده های گوشتی طیور را بشناسد.انواع ماشین آالت مورد استفاده در خط تول -2

 فرموالسیون فراورده های گوشتی طیور را بشناسد. -3

 اهداف رفتاری:

 مراحل تولید فراورده های گوشتی طیور را بیان کند. -1

 انواع ماشین آالت مورد استفاده در خط تولید فراورده های گوشتی طیور را توضیح دهد. -2

 فراورده های گوشتی طیور را توضیح دهد.فرموالسیون  مورد استفاده در  -3

 

 ایمنی در صنایع گوشتپیشرفته جلسه چهاردهم: سیستم های 

 اهداف ویژه:

 در صنایع گوشت را بشناسد. GMP اصول  -1

 در صنایع گوشت را بشناسد.  GHPاصول  -2

 در صنایع گوشت را فرا  گیرد. HACCP نحوه پیاده سازی  -3

 لید را فرا گیرد.نقاط بحرانی و کنترل آنها در خط تو -4

 اهداف رفتاری:

 در صنایع گوشت را بیان کند.  GMP نحوه پیاده سازی اصول  -1

 در صنایع گوشت را بیان کند.  GHPنحوه پیاده سازی اصول  -2

 در صنایع گوشت را توضیح دهد. HACCP نحوه پیاده سازی  -3

 نقاط بحرانی را بشناسد و نحوه کنترل آنها را بیان کند. -4

 

 عوامل فساد در فراورده های گوشتی جلسه پانزدهم:

 اهداف وبژه:

 شناخت عوامل فسادگر در فراورده های گوشتی -1

 راه های مقابله با عوامل فسادگر در فراورده های گوشتی را فرا گیرد. -2

 شناخت عواقب حضور عوامل فسادگر در فراورده های گوشتی -3

 اهداف رفتاری:

 توضیح دهد.عوامل فسادگر در فراورده های گوشتی را  -1

 راه های مقابله با عوامل فسادگر در فراورده های گوشتی را توضیح دهد. -2

 عواقب فساد در محصوالت رابیان کند. -3

 

 زمینه فراورده های گوشتیسایر کشورها در جلسه شانزدهم: تکنولوژی نوین در 

 اهداف ویژه:

 را فرا گیرد.ر کشورها در ساینحوه تولید فراورده های گوشتی خام، تخمیری و عمل آوری شده  -1

 نقش و لزوم کاربرد تکنولوژی نوین در تولید فراورده های گوشتی را بداند. -2

 

 



 اهداف رفتاری:

 روش های تولید بر اساس تکنولوژی های نوین در تولید فراورده های گوشتی را توضیح دهد. -1

 لزوم کاربرد تکنولوژی نوین را در تولید فراورده های گوشتی توضیح دهد. -2

 جلسه هفدهم: سمینارکالسی
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 محصول فراورده گوشتی با کمک آموخته ها ورعایت فرموالسیون وارایه آن تا پیش از پایان ترمتولید یک نمونه -1

 ارایه ژورنال کالب-2

 شرکت فعال درکالس درس وآزمون پایانی-3

 سنجش و ارزشیابی:
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 سنجش و ارزشیابی

 نمره روش آزمون آزمون
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 که با توجه به اهمیت این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایید:  از دانشجویان محترم انتظار می رود  

 جلسه غیبت نمره صفر لحاظ می گردد.(3)بیش از حضور منظم و دقیق در کالس  – 1

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  –2

 رجوع به منابع معرفی شده  – 3

 ام به موقع تکالیفجان-4

 کالس ممنوع می باشد.استفاده ازگوشی همراه در -5

 

   

                                                                         

 


