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 غذاییصنایع تغذیه و علوم  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 علوم و صنایع غذاییکارشناسی  ششمدانشجویان ترم   مخاطبان:                                  صنایع بسته بندیعنوان درس : 

      11تا  16 ساعت کشنبهی پاسخگویی به سواالت فراگیر: ساعت                   واحد 2  :تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

        1911-1144م ود  مسالین    11تا  16شنبه ساعت یک)روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(    زمان ارائه درس:

 مریم عزیزی دکتر مدرس:

 مواد غذایی اصول و روش های نگهداری درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس:

 و تکنولوژی مربوطه در صنایع غذایی با اصول بسته بندی آشنا شدن دانشجویان

 

  )هدف یک جلسه هر جهت  ( :جلسات کلی اهداف

 در ایران و جهان یوضعيت صنایع بسته بند. بررسی 1

 ییو بهداشت مواد غذا یابیآن در بازار تيو اهم ییمواد غذا یاصول بسته بند. آشنایی با 2

 آن ها یها یژگیو و یمواد بسته بند یطبقه بند. 3

 یتوسط مواد بسته بند ییغذا یفراورده ها یبسته بند. بررسی 4

 یمواد بسته بند یکیزيو ف ییايميش یها یژگیو. بررسی 5

 یو برچسب زن یکاربرد مواد بسته بند یمنیا. بررسی 6

 یمواد غذای یپيشرفته تر بسته بند یعملکرد ها. بررسی 7

 سنتتيک یسنتتيک و مشخصات و خواص مهم در پليمرها یهابر پليمر یمبتن یبسته بند. بررسی 8

 یسنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و کاربرد آن در مواد غذای یبر پليمرها یمبتن یبسته بند. بررسی 9

 مختلف

 یسنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و کاربرد آن در مواد غذای یبر پليمرها یمبتن یبسته بند یبررس. 11

 مختلف

 ییمواد غذا یو بسته بند هيآزمون مواد اول یروش هابررسی . 11

 در انبار یمواد بسته بند یحمل و نقل و نگهدار طیشرا. آشنایی با 12

 از نظر اندازه، شکل، سهولت استفاده، رنگ و ... یبسته بند کی یطراح یچگونگ. بررسی 13

 ییغذا یتلف فراورده هامخ یبسته ها یبرآورد زمان ماندگار. آشنایی با روش های 14

 بسته بندی مواد غذاییدر ارتباط با  یطيمح ستیمسائل ز. آشنایی با 15
 در صنعت بسته بندی مواد غذایی CCPو  HACCP. آشنایی با  سيستم های ایمنی مانند 16

 . آزمون پایان ترم17

 

 اولجلسه 

 در ایران و جهان یبه وضعيت صنایع بسته بند ینگاه

 اهداف کلی

 در ایران و جهان یوضعيت صنایع بسته بندی بررس

 اهداف ویژه

 اشراف دانشجویان به اهميت درس
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 نابع موجود جهت تدریس واحد مذکورم معرفی

 نحوه تدریس و امتحانات گرفته شده

 در ایران و جهان یصنایع بسته بند تيوضعآشنایی با مقدمه ایی در مورد 

 :باید در پایان دانشجو

 ناسدسر فصل ها را می ش (1

 منابع را می شناسد (2

 با دروس ارائه شده در هر جلسه آشنا می شود (3

 با نحوه تدریس آشنا می شود (4

 

 جلسه دوم

 اصول بسته بندی مواد غذایی و اهميت آن در بازاریابی و بهداشت مواد غذایی

 کلی فااهد

 ییاو بهداشت مواد غذ یابیآن در بازار تيو اهم ییمواد غذا یاصول بسته بندآشنایی با 

 اهداف ویژه

 تعریف بسته بندی

 سطوح بسته بندی

 دالیل بسته بندی مواد غذایی

 در پایان دانشجو باید:

 بسته بندی، سطوح آن و اهميت استفاده از بسته بندی در مواد غذایی را بدانداطالعات کاملی در رابطه با  

 

 ومجلسه س

 طبقه بندی مواد بسته بندی و ویژگی های آن ها

 کلی فااهد

 آن ها یها یژگیو و یمواد بسته بند یطبقه بند

 اهداف ویژه

   مواد قابل انعطاف، نيمه سخت و سخت در بسته بندیآشنایی با 

 بررسی نقش این مواد در بهبود کيفيت بسته بندی

 در پایان دانشجو باید:

 ندی بررسی کندمواد قابل استفاده در بسته بندی را بشناسد و نقش آن ها را در کيفيت بسته ببتواند 

 

 مجلسه چهار

 بسته بندی فراورده های غذایی توسط مواد بسته بندی

 کلی فااهد

 یتوسط مواد بسته بند ییغذا یفراورده ها یبسته بندبررسی 

 اهداف ویژه

 بررسی نقش کاغذ و شيشه در بسته بندی فراروده های غذایی

 های غذاییبررسی نقش پالستيک و مواد پلی مری در بسته بندی فراروده 

 بررسی نقش فلزات در بسته بندی فراروده های غذایی
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 در پایان دانشجو باید:

 نقش ترکيبات مختلف را در بسته بندی فراورده های مختلف غذایی بداند

 مجلسه پنج

 ویژگی های شيميایی و فيزیکی مواد بسته بندی

 کلی فااهد

 یمواد بسته بند یکیزيو ف ییايميش یها یژگیوبررسی 

 اف ویژهاهد

 آشنایی با فاکتورهای شيميایی موثر در بسته بندی مواد غذایی

 آشنایی با فاکتورهای فيزیکی موثر در بسته بندی مواد غذایی

 در پایان دانشجو باید:

 فاکتورهای شيميایی و  فيزیکی موثر بر کيفيت بسته بندی مواد غذایی را بشناسد

 

 مجلسه شش

 برچسب زنیایمنی کاربرد مواد بسته بندی و 

 کلی فااهد

 یو برچسب زن یکاربرد مواد بسته بند یمنیابررسی 

 اهداف ویژه

 آشنایی با مسائل ایمنی در بحث بسته بندی مواد غذایی

 آشنایی با اصول برچسب زنی در بسته بندی مواد غذایی

 در پایان دانشجو باید:

 و مسائل ایمنی در بحث بسته بندی را بشناسداصول اوليه برچسب زنی در بسته بندی مواد غذایی را تشخيص دهد 

 

 مجلسه هفت

 یمواد غذای یپيشرفته تر بسته بند یعملکرد ها

 کلی فااهد

 یمواد غذای یپيشرفته تر بسته بند یعملکرد هابررسی 

 اهداف ویژه

 سته بندی فعال ب آشنایی با

 بسته بندی هوشمندآشنایی با 

 تمسفرکنترل شده انگهداری مواد غذایی در انبارهای ببررسی 

 در پایان دانشجو باید:

 .انواع بسته بندی های پيشرفته و نقش آن ها در افزایش ماندگاری مواد غذایی بدانداطاعات کلی در مورد 

 

 مجلسه هشت

 سنتتيک یسنتتيک و مشخصات و خواص مهم در پليمرها یبر پليمرها یمبتن یبسته بند

 کلی فااهد

 سنتتيک یسنتتيک و مشخصات و خواص مهم در پليمرها یليمرهابر پ یمبتن یبسته بندبررسی 
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 اهداف ویژه

 کوپليمر و هترو و همو مفهوم آشنایی با

 و ... مولکولی و درجه پليمریزاسيون وزن پليمریزاسيون های واکنش مانند گی های مهم بسته بندیژآشنایی با وی

 ی زنجيره جانبیپليمرهای دارا و ترموپالستيک یا خطی پليمرهای آشنایی با

 در پایان دانشجو باید:

مقاهيم رایج در بسته بندی مواد غذایی و نقش و ویژگی های مهم این عوامل در بسته اطاعات کاملی در مورد بتواند 

 بندی، داشته باشد

 

 مجلسه نه

 ختلفم یسنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و کاربرد آن در مواد غذای یبر پليمرها یمبتن یبسته بند

 کلی فااهد

 مختلف یسنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و کاربرد آن در مواد غذای یبر پليمرها یمبتن یبسته بندبررسی 

 اهداف ویژه

 مواد غذایی بسته بندی تقسيم بندی پليمرهای مورد استفاده در

 آشنایی با نقش پلی اولفين ها در بسته بندی مواد غذایی

 ییمواد غذا یدر بسته بندها استر یبا نقش پل ییآشنا

 در پایان دانشجو باید:

 نقش پليمرهای مختلف را در بسته بندی مواد غذایی بشناسدواند بت

 

 مجلسه ده

 مختلف یسنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و کاربرد آن در مواد غذای یبر پليمرها یمبتن یبسته بندادامه 

 کلی فااهد

 مختلف یسنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و کاربرد آن در مواد غذای یمرهابر پلي یمبتن یبسته بند یبررس

 اهداف ویژه

 ییمواد غذا یدر بسته بند کربنات ها یبا نقش پل ییآشنا

 ییمواد غذا یدر بسته بند تيلن ترفتاالت هاا یبا نقش پل ییآشنا

 در پایان دانشجو باید:

 ی مواد غذایی بشناسدنقش پليمرهای مختلف را در بسته بندواند بت

 

 مجلسه یازده

 روش های آزمون مواد اوليه و بسته بندی مواد غذایی

 کلی فااهد

 ییمواد غذا یو بسته بند هيآزمون مواد اول یروش هابررسی 

 اهداف ویژه

 آشنایی با آزمون های مورد استفاده در صنعت بسته بندی

 بررسی مواد اوليه مورد استفاده در صنعت بسته بندی

 در پایان دانشجو باید:
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 انواع آزمون های مورد استفاده در صنعت بسته بندی را بشناسد

 

 مازدهجلسه دو

 شرایط حمل و نقل و نگهداری مواد بسته بندی در انبار

 کلی فااهد

 در انبار یمواد بسته بند یحمل و نقل و نگهدار طیشراآشنایی با 

 اهداف ویژه

 در انبار یبندحمل و نقل مواد بسته  طیشرابررسی 

 در انبار یمواد بسته بند ینگهدار طیشرا یبررس

 در پایان دانشجو باید:

 را بداند در انبار یمواد بسته بند یحمل و نقل و نگهدار طیشرادر مورد تسلط کافی 

 

 مجلسه سیزده

 چگونگی طراحی یک بسته بندی از نظر اندازه، شکل، سهولت استفاده، رنگ و ...

 کلی فااهد

 از نظر اندازه، شکل، سهولت استفاده، رنگ و ... یبسته بند کی یطراح یچگونگ بررسی

 اهداف ویژه

 شکل و از نظر اندازه یبسته بند کی یطراح آشنایی کامل با 

 رنگ و سهولت استفادهاز نظر  یبسته بند کی یطراحبا کامل آشنایی 

 در پایان دانشجو باید:

 مناسب برای انواع مواد غذایی را داشته باشد یبسته بند کی یطراحبر روی تسلط کافی 

 

 مجلسه چهارده

 برآورد زمان ماندگاری بسته های مختلف فراورده های غذایی

 کلی فااهد

 ییغذا یمختلف فراورده ها یبسته ها یبرآورد زمان ماندگارآشنایی با روش های 

 اهداف ویژه

 ییغذا یمختلف فراورده ها یبسته ها یزمان ماندگار بررسی

 در پایان دانشجو باید:

 داشته باشد. ییغذا یمختلف فراورده ها یبسته ها یزمان ماندگاراطالعات کافی در مورد 

 

 مجلسه پانزده

 مسائل زیست محيطی در ارتباط با مواد بسته بندی

 کلی فااهد 

 بسته بندی مواد غذاییدر ارتباط با  یطيمح ستیمسائل زآشنایی با 

 اهداف ویژه

 یدر ارتباط با مواد بسته بند یطيمح ستیز مسائلبررسی 
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 در پایان دانشجو باید:

 شناسایی کند.را یی مواد غذا یدر ارتباط با بسته بند یطيمح ستیمسائل زبتواند 

 

 مجلسه شانزده

 در صنعت بسته بندی CCPو  HACCPبررسی سيستم های ایمنی مانند 

 کلی فااهد

 در صنعت بسته بندی مواد غذایی CCPو  HACCPسيستم های ایمنی مانند  آشنایی با 

 اهداف ویژه

 در صنعت بسته بندی CCPو  HACCPبررسی سيستم های ایمنی مانند  

 در پایان دانشجو باید:

 داشته باشد.در صنعت بسته بندی مواد غذایی  CCPو  HACCPسيستم های ایمنی مانند اطالعات کاملی در مورد 

 

 مجلسه هفده

 آزمون پایان ترم

 کلی فااهد

 آزمون پایان ترم

 اهداف ویژه

صنعت بسته بندی، رعایت اصول اوليه برچسب زنی و رعایت نکات دقيق ایمنی در تسلط کامل با مبانی اوليه در 

بحث بسته بندی مواد غذایی، بررسی پليمرهای مختلف قابل استفاده در صنعت بسته بندی و آشنایی با انواع جدید 

 اده در بهبود زمان ماندگاری مواد غذاییبسته بندی های مورد استف

 در پایان دانشجو باید:

 به صورت کامال حرفه ایی بر مکاتبات علمی تسلط داشته باشد و آن ها را نقد و بررسی کند

 
 

 

 منابع:

 به بعد 2121استفاده از مقاالت علمی و تخصصی مرتبط با رشته از سال های 
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 روش تدریس:

ن: استفاده از سامانه نوید و ارائه دروس توسط پاورپوینت صداگذاری شده و فيلم های آموزشی در صورت مجازی بود

 مرتبط به هر قسمت

 شرکت دانشجویان در ارائه برخی از مطالب به صورت تکی و گروهی در سامانه نوید 

حث علمی از طریق طرح پرسش های مختلف از دانشجویان در رابطه با موضوعات مختلف درسی و ورود آن ها به ب

 پرسش و پاسخ به صورت آنالین

 بحث جدید  قبل از شروع  دقيقه 5مرور جلسه قبل 

 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یو عکسهای آموزش لميف نت،یاستفاده از پاورپو ،یسخنراندر صورت حضوری بودن: 

 در کالس

 

 وسایل آموزشی :

و  storylineنرم افزار  یکالس به صورت مجاز یدر صورت برگزار و دئوپروژکتوریو و نتیبرد، نرم افزار پاورپو تیوا

 دیسامانه نو

 

 
 

 ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

پرسش و پاسخ  کوئیز

 شفاهی 

 14-16 تمامی جلسات %51

 14-16 11/12/99 21% تستی ترم آزمون میان 

حضور فعال در 

 کالس

ارائه فعاليت 

 کالسیهای 

 14-16 تمامی جلسات تشویقی

 13:31-15:31 19/3/1411 75% تستی آزمون پایان ترم 
 

 : مقررات کالس 

موجه و احترام به کالس در  ريغ بتيانظباط و عدم غ تیبودن: حضور به موقع در کالس، رعا یدر صورت حضور

 یساعت درس

 مطرح شده فيالت و تکالبه سوا ییو پاسخگو دیدر سامانه نو یحضور کيبودن: ت یصورت مجاز در

 

 انتظارات از دانشجو: 

بسته بندی، رعایت اصول اوليه برچسب زنی و انتظار می رود که در پایان ، دانشجویان به مهم ترین مسائل مربوط به 

-مختلف قابل استفاده در صنعت بستهرعایت نکات دقيق ایمنی در بحث بسته بندی مواد غذایی، بررسی پليمرهای 

نایی با انواع جدید بسته بندی های مورد استفاده در بهبود زمان ماندگاری مواد غذایی تسلط کافی داشته بندی و آش

 باشد
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 بسته بندیصنایع  جدول زمانبندی درس

 11-16شنبه یک روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر عزیزی در ایران و جهان یبسته بند به وضعيت صنایع یگاهن 28/11/99 1

و بهداشت مواد  یابیآن در بازار تيو اهم ییمواد غذا یصول بسته بندا 5/11/99 2

 ییغذا

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی آن ها یها یژگیو و یمواد بسته بند یبقه بندط 12/11/99 3

 ر عزیزیدکت یتوسط مواد بسته بند ییغذا یفراورده ها یسته بندب 19/11/99 4

 دکتر عزیزی یمواد بسته بند یکیزيو ف ییايميش یها یژگیو 26/11/99 5

 دکتر عزیزی یو برچسب زن یکاربرد مواد بسته بند یمنیا 3/12/99 6

 دکتر عزیزی یمواد غذای یپيشرفته تر بسته بند یملکرد هاع 11/12/99 7

خواص مهم در سنتتيک و مشخصات و  یبر پليمرها یمبتن یسته بندب 17/12/99 8

 سنتتيک یپليمرها

 دکتر عزیزی

سنتتيک و مشخصات هر یک از پليمرها و  یبر پليمرها یمبتن یبند ستهب 24/12/99 9

 مختلف یکاربرد آن در مواد غذای

 دکتر عزیزی

سنتتيک و مشخصات هر یک از  یبر پليمرها یمبتن یبند بستهدامه ا 15/1/1411 11

 مختلف ییپليمرها و کاربرد آن در مواد غذا

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی ییمواد غذا یو بسته بند هيآزمون مواد اول یها روش 22/1/1411 11

 دکتر عزیزی در انبار یمواد بسته بند یحمل و نقل و نگهدار طیشرا 29/1/1411 12

 دکتر عزیزی از نظر اندازه، شکل، سهولت استفاده، رنگ و ... یبسته بند کی یطراح یگونگچ 5/2/1411 13

 دکتر عزیزی ییغذا یمختلف فراورده ها یبسته ها یرآورد زمان ماندگارب 12/2/1411 14

 دکتر عزیزی یدر ارتباط با مواد بسته بند یطيمح ستیز سائلم 19/2/1411 15

 دکتر عزیزی یدر صنعت بسته بند CCPو  HACCPمانند  یمنیا یها ستميس یررسب 26/2/1411 16

 کتر عزیزید ترم انیزمون پاآ 19/3/1411 17
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