
 علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشکده

 4ترم  ترل کیفیتصنایع غذایی گرایش کن کارشناسی  دانشجویان  مخاطبان:               تجزیه مواد غذایی عنوان درس : 

  12-10بهشن روزهای  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:          واحد تئوری(2،واحد عملی 2) واحد   4 تعدادواحد:

  حمدیدکتر رضا م مدرس:             تئوری 14-16 یک شنبه ها  و)عملی(  10-12   سه شنبه ها  :ائه درسزمان ار

                              شیمی تجزیه   درس پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

م با ور مستقیاست که به طرشته ای شاخه کنترل کیفیت بهداشتی  از اسم رشته تحصیلی پیداست، رشته صنایع غذاییهمان طور که 

آن مختلف  یی و صنایعواد غذامعموال در ادراه  معاونت های غذا و دارو ، اداره استاندارد م صنعت در ارتباط است و دانش آموخته های آن 

زائ اج زه گیریشناخت و کاربرد روش های شناسایی و اندا با  آشنایی دانشجویان ،این درسهدف از شوند.  می لیتامشغول به فع

زیه تج روش های با جو که دانش متشکله مواد و محصوالت غذایی برای ایجاد مهارت الزم از نقطه نظر انجام دقیق آزمایشات مواد غذایی

 تسلط الزم و کافی داشته باشد. مواد غذایی

 

 جلسه اول

 هدف کلی: 

ون تجزیه مواد غذاییمقدمه ای پیرام نحوه  تدریس،  امتحان گرفتن ، ضرورت این درس و تاریخچه   

 

:اهداف ویژه  

 اشراف دانشجویان به اهمیت درس -

 معرفی منابع موجود جهت تدریس واحد مذکور -

 نحوه تدریس و امتحانات گرفته شده -

 تاریخچه تجزیه مواد غذایی   -

 -اهداف تجزیه مواد غذایی -

 تقلبات در مواد غذایی ونواع آن

 :در پایان دانشجو

 ف تجزیه مواد غذایی آشنا شده و تقلبات عمده مواد غذایی را تشخیص دهد.میتواند با اهدا

 جلسه دوم

 ی اننمونه گیری و طرح ها



 کلی اهداف

 آشنایی با نمونه گیری  و طرح هاآشنایی با 

 اهداف ویژه

 جامدات و گازها,نمونه گیری و آماده سازی نمونه و روش های موجود برای مایعات

 طرح های نمونه گیری-

 دقت و حساسیت آزمون های انجام شده,بحث پیرامون صحت-

  دانشجو  جلسه در پایان

 با کلیت نمونه گیری و طرح های آن در مواد مختلف م.اد غذایی آشنا شود مفاهیم اساسیبا مهمترین  

  

 جلسه سوم

 اندازه گیری رطوبت 

 کلیاهداف 

 بررسی روش های اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی مختلف

 هداف ویژها

 شیمیایی و دستگاهی(,روش های اندازه گیری رطوبت)فیزیکی -

 آشنایی با روش تقطیر -

 دانشجو  این جلسه در پایان

 ماد آشنا شودی نقطه انجزه گیرروشهای آنالیز رطوبت و مزایا و معایب هریک را بداند و با روش اندا ,با انواع آب در مواد غذایی آشنا شده

 

 چهارمجلسه 

 ف کلیاهدا

 روش های اندازه گیری اندازه گیری خاکستر

 اهداف ویژه

 روش خشک اندازه گیری  خاکستر آشنایی با    -

 آشنایی با  روش مرطوب اندازه گیری  خاکستر  -

 مزایا و معایب هر یک روش ها  -

 :دانشجو جلسه در پایان

 ندازه گیری رطوبت آشنا خواهند شدبا هدف اندازه گیری خاکستر در مواد غذایی و  با هر یک روش های ا

 



 جلسه پنجم

 اهداف کلی

 اهداف اندازه گیری چربی و روش های اندازه گیری آنبررسی 

 

 اهداف ویژه

 روش های اندازه گیری چربی با استفاده از حالل  -

 روش های اندازه گیری چربی با استفاده از غیر حالل -

 

 در پایان جلسه دانشجو:

 نالیز چربی ها از جمله ماژونیئر,گلدفیش,سوکسله,باب کوک,ژربر,ون و..آشنا شود.با انواع روشهای آ

 

 جلسه ششم

 کلیاهداف 

  اندازه گیری چربی   ادامه بحث  روشهای -

 اهداف ویژه

 مزایا و معایب روش های مختلف حالل و غیر حالل  -

 روش های فیزیکی و آشنایی با اندیس های چربی  -

 شجو دان این جلسه در پایان

 انفرارد,دانسیته و..آشنا شود.دستگاهی مانند  با انواع روشهای آنالیز چربی ها از جمله 

 

 جلسه هفتم

 اهداف کلی

 با آنالیز پروتئین ها آشنایی -

 

 

 اهداف ویژه

 مقدمه بر روش های اندازه گیری  -

 اهمیت سنجش -



 توضیح روش کلدال  -

 در پایان این جلسه دانشجو  

 روش های اندازه گیری و روش کلدال  و مزیا و  معایب آشنا خواهند شد با تقسیم بندی

 

 جلسه هشتم

 نمودار پارتو، نمودار علت معلول، نمودار های پراکندگی و شاخص های مرکزی 

 اهداف کلی

 نمودار پارتو، نمودار علت معلول، نمودار های پراکندگی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی بررسی -

 اف ویژهاهد

 با نمودار پارتو در تجزیه وتحلیل نقص های عمده آشنایی -

 آشنایی با نمودار علت معلول   -

 آشنایی با انواع شاخص های پراکندگی و مرکزی  -

 در پایان این جلسه دانشجو:

رکزی مراکندگی و های پ واع شاخصنمودار های پارتو و علت و معلول که در شناسایی اقالم معیوب موٍر هستند و همچنین با انبا مفاهیم 

 که تجزیه و تحلیل نمودار کنترل کیفیت که در جلسات بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت، آشنا خواهدشد

 جلسه نهم

 روش های آماری مفید در کنترل کیفیت 

 اهداف کلی 

 روش های آماری مفید در کنترل کیفیت  آشنایی -

 اهداف ویژه

 احتمال نرمالآشنایی با انواع توزیع  -

  ای  توزیع تجمعی دو جمله آشنایی با   -

 آشنایی با  توزیع پواسن   -

 آشنایی با  توزیع فوق هندسی -

 در پایان این جلسه دانشجو:

 د شدنا خواهتوزیع های احتمال و نحوه استفاده از آنها و همچنین مزایا و معایب آن در کنترل کیفیت آماری آش با انواع 



 

 

 

 

 مجلسه ده

 برآورد های فاصله ای برای میانگین جامعه و استنباط آماری برای یک نمونه  

 اهداف کلی

 بررسی برآورد های فاصله ای برای میانگین جامعه و استنباط آماری برای یک نمونه

 اهداف ویژه

 آشنایی با فاصله اطمینان    -

 حداکثر خطای برآورد  -

 حجم نمونه بررسی  -

 ل فرض صفر و یکآشنایی با احتما -

 در پایان این جلسه دانشجو:

در  وع یک و دول خطای نبرآورد فاصله ای اطمینان برای میانگین جامعه،  تعیین حجم نمونه،حداکثر خطای برآورد و همچنین احتما با  

 کنترل کیفیت آشنا خواهد شد

 

 جلسه یازدهم

 ضریب همبستگی رگرسیون و  کارایی فرایند تولید

 اهداف کلی

 بررسی کارایی فرایند تولید آشنایی انواع ضرایب همبستگی و  -

 اهداف ویژه

 آشنایی با عواملی که عملکرد دستگاه ها را  هم می سنجند  -

 کارایی فرایند تولید که آیا محصول معیوب تولید می شود  آشنایی با  -

 تعیین درصد نقص  -

 آشنایی انواع ضرایب همبستگی -



 انشجو:در پایان این جلسه د

 فتخواهند گر گی فرابا  بررسی کارایی فرایند دستگا های خط تولید آشنا شده و رابطه علت و معلول را نیز از  مبحث ضرایب همبست

 دوازدهم جلسه

 نمودار های کنترل

 اهداف کلی

 اهداف استفاده از نمودار های کنترل و انواع نمودارهای کنترلآشنایی با   -

 اهداف ویژه

 ستفاده از نمودارهای کنترلدالیل ا -

 آشنایی با تقسیم بندی نمودار های کنترل -

 آشنایی با نمودار کنترل دامنه تغییرات و میانگین  -

 در پایان این جلسه دانشجو:

ل یعنی ار کنترنمودار کنترل کنترل مانند محاسبه حد مشخصات باالیی و حد مشخصات پایینی و همچنین مهمترین تمود با مفاهیم

 مودار کنترل دامنه تغییرات و میانگین آشنا خواهند شدن

 

 سیزدهمجلسه 

 ادامه بحث نمودار های کنترل

 اهداف کلی

 آشنایی با انواع نمودارهای کنترل 

 اهداف ویژه

 آشنایی با نمودار  میانگین و انحراف معیار ذکر مثال های متعدد   -

 ل های متعددبا ذکر مثا  نمودار میانگین و میانه  آشنایی با -

 در پایان این جلسه دانشجو:

  دواهد شخآشنا  انواع نمودار های کمی پیوسته مانند نمودار  میانگین و انحراف معیار و نمودار میانگین و میانه  با 

 

 



 

 چهاردهمجلسه 

 ادامه بحث نمودار های کنترل 

 اهداف کلی

 آشنایی با انواع نمودارهای کنترل وصفی

 اهداف ویژه

 با حجم ثابت با  ذکر مثال های متعدد Pیی با نمودار  نمودار آشنا -

 با حجم  متغییر با  ذکر مثال های متعدد Pآشنایی با نمودار  نمودار  -

 آشنایی با نمودار نقص در واحد محصول با حجم ثابت  -

 آشنایی با نمودار نقص در واحد محصول با حجم  متغییر -

 در پایان این جلسه دانشجو:

رها این نمودا وان بابا انواع نمودارهای کنترل وصفی مهم که در کنترل کیفیت مواد غذایی در حین تولید محصول نقش دارند که می ت

 اقالم معیوب شناسایی، آشنا خواهند شد.

 پانزدهم جلسه 

 محصوالت مختلف  HACCPارائه سرکالسی توسط دانشجویان در مورد  

 اهداف کلی

 محصوالت مختلف صنایع غذایی رد  HACCPمرحله  14جرای با نحوه ا آشنایی 

 اهداف ویژه

 اییذبا نقاط کنترل بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غآشنایی  -

 آشنایی با  تخوه کنترل نقاط کنترل بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی  -

 حدود بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی آشنایی با  -

 مخاطرات شیمایی، میکروبی و فیزیکی در محصوالت مختلف صنایع غذایی آشنایی  -

 در پایان جلسه دانشجو 

  ی و فیزیکی کافیمخاطرات شیمایی، میکروب در محصوالت مختلف صنایع غذایی با انواع HACCP اجرای گام به گام مراحل مختلف  با

 آشنا شده  و پیشگیری الزم را به عمل خواهد آورد.



 زدهمجلسه  شان

 محصوالت مختلف  HACCPارائه سرکالسی توسط دانشجویان در مورد  

 اهداف کلی

 در محصوالت مختلف صنایع غذایی  HACCPمرحله  14آشنایی  با نحوه اجرای 

 اهداف ویژه

 آشنایی با نقاط کنترل بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی -

 محصوالت مختلف صنایع غذایی آشنایی با  تخوه کنترل نقاط کنترل بحرانی در  -

 آشنایی با  حدود بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی -

 آشنایی  مخاطرات شیمایی، میکروبی و فیزیکی در محصوالت مختلف صنایع غذایی -

 در پایان جلسه دانشجو 

ی  ی و فیزیکی کافرات شیمایی، میکروبدر محصوالت مختلف صنایع غذایی با انواع مخاط HACCP با  اجرای گام به گام مراحل مختلف

 آشنا شده  و پیشگیری الزم را به عمل خواهد آورد

 جلسه  هفدهم

 محصوالت مختلف  HACCPارائه سرکالسی توسط دانشجویان در مورد  

 اهداف کلی

 در محصوالت مختلف صنایع غذایی  HACCPمرحله  14آشنایی  با نحوه اجرای 

 اهداف ویژه

 کنترل بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی آشنایی با نقاط -

 آشنایی با  تخوه کنترل نقاط کنترل بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی  -

 آشنایی با  حدود بحرانی در محصوالت مختلف صنایع غذایی -

 آشنایی  مخاطرات شیمایی، میکروبی و فیزیکی در محصوالت مختلف صنایع غذایی -

 انشجو در پایان جلسه د

ی  ی و فیزیکی کافدر محصوالت مختلف صنایع غذایی با انواع مخاطرات شیمایی، میکروب HACCP با  اجرای گام به گام مراحل مختلف

 آشنا شده  و پیشگیری الزم را به عمل خواهد آورد

 منابع:

 1389، ع غذاییانستیتو تحقیقات تغذیه و صنای، انتشارات  مشایخ، تالیف دکتر کتاب تجزیه مواد غذایی 



 روش تدریس:

 استفاده از پاور پوینت مربوط به هر قسمت

 شرکت دانشجویان در ارائه برخی از مطالب به صورت تکی و یا گروهی.

 پاسخ ودر رابطه با موضوعات مختلف درسی و ورود آنها به بحث علمی از طریق پرسش  طرح پرسشهای مختلف از دانشجویان

 ابطه جلسه قبل که تدریس شدهپرسش از دانشجویان در ر -

 دقیقه 5مرور جلسه قبل به مدت  -

 وسایل آموزشی :

 فیلم های آموزشی و پاورپوینت های  صدا گذاری شده )سامانه فرادید(وسایل کمک آموزشی مورد نیاز:  -

 کالس انالین مجازی  -

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

سامانه  -تشریحی رممیان ت

 فرادید

25% ////////////////////// ////////////////////// 

 /////////////////////// ////////////////////// %75 تشریحی آزمون پایان ترم

 

 مقررات کالس:

 انجام تکالیف به موقع -

 حضور و غیاب در سامانه نوید -

 :انتظارات از دانشجو

ت آگاهی کامل یافته ، مفاهیم و تعاریف کنترل کیفیHACCPسیستم  مربوط ان دانشجویان با مهمترین مسائل انتظار می رود که در پای

هانی یا جزئی غییرات ناگ( از ت، نمودار علت معلول و نمودار های کنترلو همچنین با استفاده ایزار های کنترل کیفیت آماری ) نمودار پارتو

 کنترلی الزم را به عمل آورد.  محصول آکاه شده و اقدامات در کیفیت
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 کیفیت تئوری کنترل جدول زمانبندی درس

                                 

 جلسه

 وسایل آموزشی مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ

1  
 

نحوه  تدریس،  امتحان گرفتن ، ضرورت این درس و تاریخچه  مقدمه ای 

 تجزیه مواد غذایی

 انالین مجازی  دکتر محمدی

 انالین مجازی دکتر محمدی آشنایی با آشنایی با نمونه گیری  و طرح ها  2

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی بررسی روش های اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی مختلف  3

 سامانه نوید –شده 

 اندازه گیری خاکستر  4

 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی

 سامانه نوید –شده 

نت صدا گذاری پاورپوی دکتر محمدی  بحث روشهای اندازه گیری چربی    5

 سامانه نوید –شده 

6  
 

  ادامه بحث روشهای اندازه گیری چربی  

 

 انالین مجازی دکتر محمدی

7  
 

 آشنایی با آنالیز پروتئین ها
 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی

 سامانه نوید –شده 

8  
 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی ادامه آشنایی با آنالیز پروتئین ها

 سامانه نوید –شده 

9  
 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی ادامه آشنایی با آنالیز پروتئین ها 

 سامانه نوید –شده 

10  
 

 

 امتحان میان ترم

 سامانه فرادید دکتر محمدی

 انالین مجازی دکتر محمدی اندازه گیری کربوهیدرات ها  11

12  
 

 انالین مجازی دیدکتر محم ادامه مبحث اندازه گیری کربوهیدرات ها

13  
 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی اندازه گیری ویتامین ها 

 سامانه نوید –شده 

14  
 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی ادامه مبحث اندازه گیری ویتامین ها

 سامانه نوید –شده 

15 
 

 پاورپوینت صدا گذاری دکتر محمدی اندازه گیری  افزودنی های مواد غذایی 

 سامانه نوید –شده 

16  
 

پاورپوینت صدا گذاری  دکتر محمدی اندازه گیری  افزودنی های مواد غذایی

 سامانه نوید –شده 

17  
 

 سامانه فرادید دکتر محمدی امتحان پایان ترم



  

 جدول زمانبندی درس کنترل کیفیت عملی

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر محمدی مواد غذاییاصول و روش نمونه گیری در    1

 دکتر محمدی 17025آشنایی با ایمنی آزمایشگاه بر اساس استانداد ایزو   2

3  
 

 دکتر محمدی اندازه گیری رطوبت و چربی در محصوالت مختلف

 دکتر محمدی اندازه گیری خاکستر محلول و نامحلول  4

 دکتر محمدی ماندازه گیری خاکستر محلول و نامحلول و اندازه گیری کلسی  5

6  
 

 دکتر محمدی اندازه گیری کازئین ها در شیر

7  
 

 دکتر محمدی و تعیین  ویژگی های کیفی آن میزان جذب آب و تعیین کیفیت پخت در ماکارونی

8  
 

 دکتر محمدی میزان جذب آب و تعیین کیفیت پخت در ماکارونی و تعیین  ویژگی های کیفی آن

9  
 

 دکتر محمدی  Cاندازه گیری ویتامین 

10  
 

 دکتر محمدی در آبمیوه ها pHاندازه گیری پالپ، بریکس و 

 اندازه گیری اندیس صابونی در روغن ها  11

 

 دکتر محمدی

12  
 

 اندازه گیری اندیس صابونی در روغن ها

 

 دکتر محمدی

13  
 

 اندازه گیری اندیس یدی و پراکسید در روغن ها

 

 دکتر محمدی

14  
 

 دکتر محمدی ی اسید بنزوئیک اندازه گیر

15 
 

 دکتر محمدی اندازه گیری اسید بنزوئیک 

16  
 

 دکتر محمدی اندازه گیری نیترات و نیتریت در محصوالت گوشتی

17  
 

 دکتر محمدی انازه گیری میزان فروکتوز و گلوکز در عسل

 


