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 غذاییصنایع تغذیه و علوم  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 علوم و صنایع غذاییکارشناسی  ششمدانشجویان ترم   مخاطبان:                  یدنیو نوش یقناد عیصناعنوان درس : 

  21-22 ساعت شنبه  ت رراییر:ساعت پاسخگویی به سواال                           واحد 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 مریم عزیزی دکتر مدرس:         2911-2011 ومد مسالین  21-22 ساعت شنبه)روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(    زمان ارائه درس:

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

 

 هدف کلی درس:

 ی قنادی و نوشیدنی هافراوری و فراورده هاآشنا شدن دانشجویان با 

 

  )هدف یک جلسه هر جهت  ( :جلسا ت کلی اهداف

 و جهان رانیها در ا یدنیو نوش یصنعت قناد خچهیتار. بررسی 1

 و خشک کردن دانه( ریتخم یندهایکاکائو و فراهای انواع دانه  یصنعت شکالت ) بررس اولیهاصول . آشنایی با 2

 کردن دانه ها( ابیو آس یری، پوست گ) بو دادن یشکالت ساز ندیفرا. بررسی 3

 آن( یشکالت و بسته بند تیفی) ک یشکالت ساز ندیفرا یبررس. 4

 آبنبات دیتول یفناور. بررسی 5

 آدامس دیتول یفناور یبررس. 6

 حلوا ارده، سوهان و سمنو دیتول یفناور. بررسی 7

 نشاسته هیبر پا یگز، نقل و فرادرده ها دیتول یفناور. بررسی 8

 و قهوه یچا دیتول یتکنولوژبررسی . 9

 ریماءالشع دیتول یفن آور یبررس. 11

 نوع محصول نیکردن ا دایپ تیعموم لیو جهان و دال رانیدر ا ینوشابه ساز خچهیتاربررسی . 11

 یالزم و ضرور یاستاندارد ها یدهنده نوشابه ها و معرف لیاجزا تشک. آشنایی با 12

 شربت نوشابه دیه ها و نحوه تولصنعت نوشاب دیخط تول. بررسی 13

 شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تول یبررس. 14

 . آشنایی با مراحل تهیه عرقیات15
 یدنیو نوش یشکالت، قناد عیصنادر  CCPو  HACCP. بررسی سیستم های ایمنی مانند 16

 . آزمون پایان ترم17

 

 اولجلسه 

 و جهان رانیها در ا یدنیو نوش یصنعت قناد خچهیتار

 اهداف کلی

 و جهان رانیها در ا یدنیو نوش یصنعت قناد خچهیتاربررسی 

 اهداف ویژه

 اشراف دانشجویان به اهمیت درس

 نابع موجود جهت تدریس واحد مذکورم معرفی

 نحوه تدریس و امتحانات گرفته شده

 جهان و رانیها در ا یدنیو نوش یصنعت قنادآشنایی با مقدمه ایی در مورد 
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 :باید در پایان دانشجو

 سر فصل ها را می شناسد (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

 کاکائو و فرایندهای تخمیر و خشک کردن دانه(های صنعت شکالت ) بررسی انواع دانه 

 کلی فااهد

 و خشک کردن دانه( ریتخم یندهایکاکائو و فراهای انواع دانه  یشکالت ) بررس صنعت اولیهاصول آشنایی با 

 اهداف ویژه

 شناسایی ترکیبات شیمیایی شکالت

 بررسی عوامل موثر بر کیفیت دانه

 انباری و حمل و نقل دانه

 در پایان دانشجو باید:

 بداندامل موثر بر آن صنعت شکالت، فراوری دانه های کاکائو و عواطالعات کاملی در رابطه با  

 

 ومجلسه س

 فرایند شکالت سازی ) بو دادن، پوست گیری و آسیاب کردن دانه ها(

 کلی فااهد

 کردن دانه ها( ابیو آس یری) بو دادن، پوست گ یشکالت ساز ندیفرابررسی 

 اهداف ویژه

   روش های بو دادن دانه کاکائوآشنایی با 

 انه هاو آسیاب کردن د مراحل پوست گیریبررسی 

 در پایان دانشجو باید:

 فرایند شکالت سازی را به طور کامل بداند و  با نحوه بو دادن و آسیاب کردن دانه های کاکائو آشنایی داشته باشد 

 

 مجلسه چهار

 ) کیفیت شکالت و بسته بندی آن( یشکالت ساز ندیفرا ادامه

 کلی فااهد

 آن( یبندشکالت و بسته  تیفی) ک یشکالت ساز ندیفرا یبررس

 اهداف ویژه

 عوامل مختلف در کیفیت شکالتبررسی نقش 

 بسته بندی های مطلوب مورد نیاز شکالتبررسی 

 در پایان دانشجو باید:

 و اطالعات کاملی در رابطه با بسته بندی شکالت ها داشته باشدرا به طور کامل بداند  یشکالت ساز ندیفرا

 

 مجلسه پنج
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  ولید آبنبات()فناوری ت یقناد یفراورده ها

 کلی فااهد

 آبنبات دیتول یفناوربررسی 

 اهداف ویژه

 (چسبنده و یاسفنج ،یستالیکر ریغ و یستالیکر) ها آبنبات و انواع فیتعر

 هیاول مواد از هرکدام و نقش یژگیوبررسی 

  آبنبات انواع دیتول ندیفراآشنایی با 

 در پایان دانشجو باید:

 داشته باشد و فاکتورهای موثر بر آن را بشناسدی تولید آبنبات آشنایی ربا فناو

 

 مجلسه شش

  )فناوری تولید آدامس( یقناد یفراورده ها

 کلی فااهد

 آدامس دیتول یفناور یبررس

 اهداف ویژه

 یبا سالمت ارتباط آنو  آدامس خچهیتار مقدمه و

 آدامس انواع یها یژگیو یمعرف

 سآدام انواع دیتول در کدام نقش هر و هیمواد اول

 آدامس دیتول ندیفرا

 در پایان دانشجو باید:

 موثر بر آن را بشناسد یداشته باشد و فاکتورها ییآشنا دامس و انوع آدامس هاآ دیتول یبا فناور

 

 مجلسه هفت

 (حلوا ارده، سوهان و سمنو دیتول یفناور) یقناد یفراورده ها

 کلی فااهد

 حلوا ارده، سوهان و سمنو دیتول یفناوربررسی 

 اف ویژهاهد

 سمنو و سوهان ارده ، حلوا خچهیتار مقدمه و

 ارده حلوا دیتول در کدام نقش هر و هیمواد اول

  کنجد بخش یسالمت و ییایمیش یها یژگیو

 در پایان دانشجو باید:

 موثر بر آن را بشناسد یداشته باشد و فاکتورها ییحلوا ارده، سوهان و سمنو آشنا دیتول یبا فناور

 

 مجلسه هشت

  (نشاسته هیبر پا یگز، نقل و فرادرده ها دیتول یفناور) یقناد یسنت یاورده هافر

 کلی فااهد

 نشاسته هیبر پا یگز، نقل و فرادرده ها دیتول یفناوربررسی 

 اهداف ویژه
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 دگزیتول خچهیتار مقدمه و

 نیگزانگب ییایمیش باتیترک و ها یژگیو انیب

 گز انواع یمعرف

 گز انواع دیتول در کدام نقش هر و هیمواد اول

 در پایان دانشجو باید: 

 موثر بر آن را بشناسد یداشته باشد و فاکتورها ییآشنا نشاسته هیبر پا یگز، نقل و فرادرده ها دیتول یبا فناور

 

 مجلسه نه

  و قهوه یچا دیتول یتکنولوژ

 کلی فااهد

 و قهوه یچا دیتول یتکنولوژبررسی 

 اهداف ویژه

 قهوه و یچا یجهان خواستگاه و یشناس اهیگ

 و قهوه یچا دنینوش دیفوا

 یچا تیفیک و ییایمیش باتیترک

 در پایان دانشجو باید: 

 موثر بر آن را بشناسد یداشته باشد و فاکتورها ییآشنا و قهوه یچا دیتول یبا فناور

 مجلسه ده

  ریماءالشع دیتول یفن آور

 کلی فااهد

 ریماءالشع دیتول یفن آور یبررس

 اهداف ویژه

 آن تیاهم و ریماءالشع دیتول یآور در مورد فن یمقدمه ا

 نسبت به نوشابه ریالشع خواص ماء سهیمقا

 مناسب یها یژگیبا و ریالشع ماء دیجهت تول استفاده مورد هیمواد اول

 در پایان دانشجو باید: 

 داشته باشد ریماءالشع دیتول یفن آورتسلط کافی را در واند بت

 

 مجلسه یازده

  نوع محصول نیکردن ا دایپ تیعموم لیو جهان و دال رانیدر ا ینوشابه ساز خچهیتار

 کلی فااهد

 نوع محصول نیکردن ا دایپ تیعموم لیو جهان و دال رانیدر ا ینوشابه ساز خچهیتاربررسی 

 اهداف ویژه

 جهان و رانیدر ا پرمصرف مهم و یها یدنیانواع نوش و ها یدنینوش صنعت در یمقدمه ا

 محصول نوع نیا کردن دایپ تیعموم لیو دال جهان و رانیدر ا یساز وشابهن خچهیتار

 مختلف یکشور ها در نوشابه ها مصرف زانیم سهیمقا

 در پایان دانشجو باید: 

 بداند نوع محصول نیکردن ا دایپ تیعموم لیو جهان و دال رانیدر ا ینوشابه ساز خچهیتاراطالعات کاملی در مورد 
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 مازدهجلسه دو

 ی الزم و ضرور یهااستاندارد یدهنده نوشابه ها و معرف لیاجزا تشک

 کلی فااهد

 یالزم و ضرور یاستاندارد ها یدهنده نوشابه ها و معرف لیاجزا تشکآشنایی با 

 اهداف ویژه

 ها یدنیدر نوش جیرا و اصطالحات فیتعار

 مورد مصرف گازدار یانواع نوشابه ها

 ها نوشابه ها و مخصوصا یدنینوش دهنده لیاجزا تشک حیتوض

 در پایان دانشجو باید:

 بداند یالزم و ضرور یاستاندارد ها یدهنده نوشابه ها و معرف لیاجزا تشکدر مورد تسلط کافی 

 

 مجلسه سیزده

 شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تول یکل حیتوض

 کلی فااهد

 شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تولبررسی 

 اهداف ویژه

 (...آسپارتام و نیساخار) ها کننده نیریانواع شآشنایی با 

 مورد استفاده مجاز یانواع رنگ هاآشنایی با 

 در پایان دانشجو باید:

 داشته باشد شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تولبر روی تسلط کافی 

 

 مجلسه چهارده

 شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تول یکل حیتوضادامه 

 کلی فااهد

 شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تول یبررس

 اهداف ویژه

 در صنعت نوشابه مورد استفاده یو انواع طعم دهنده ها دهایبا اس ییآشنا

 هداشتو ب یمنیالزم جهت کنترل ا یصنعت نوشابه و استاندارد ها دیخط تول یکل حیتوض

 در پایان دانشجو باید:

 شربت نوشابه داشته باشد دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تول یبر رو یتسلط کاف

 

 مجلسه پانزده

عرقیات )منابع گیاهی مورد استفاده، شرایط کشت و تولید و خالص سازی عرقیات و شرایط نگهداری و بسته بندی 

 آن ها(

 کلی فااهد 

 عرقیات مراحل تهیهآشنایی با 

 اهداف ویژه



6 

 

 مورد استفاده یاهیمنابع گبررسی 

 عرقیات یو خالص ساز دیکشت و تول طیشرا بررسی

 آن ها یو بسته بند ینگهدار طیشرا بررسی

 در پایان دانشجو باید:

 اصول اولیه تهیه عرقیات، خالص سازی و نگهداری آن ها را بداندبتواند 

 

 مجلسه شانزده

 صنایع شکالت، قنادی و نوشیدنیدر  CCPو  HACCPانند بررسی سیستم های ایمنی م

 کلی فااهد

 یدنیو نوش یشکالت، قناد عیصنادر  CCPو  HACCPسیستم های ایمنی مانند  آشنایی با 

 اهداف ویژه

 یدنیو نوش یشکالت، قناد عیصنادر  CCPو  HACCPبررسی سیستم های ایمنی مانند  

 در پایان دانشجو باید:

داشته ی دنیو نوش یشکالت، قناد عیصنادر  CCPو  HACCPسیستم های ایمنی مانند در مورد اطالعات کاملی 

 باشد.

 

 مجلسه هفده

 آزمون پایان ترم

 کلی فااهد

 آزمون پایان ترم

 اهداف ویژه

 الشعیر، تکنولوژی تولیدءصنایع قنادی، تکنولوژی تولید چای و قهوه، تکنولوژی تولید ماتسلط کامل با مبانی اولیه 

 آدامس، گز، حلوا ارده و آبنبات، تکنولوژی تولید نوشابه داشته باشد

 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:

و فیلم های آموزشی در صورت مجازی بودن: استفاده از سامانه نوید و ارائه دروس توسط پاورپوینت صداگذاری شده 

 مرتبط به هر قسمت

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

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

 پرسش و پاسخ به صورت آنالین

 دقیقه قبل از شروع بحث جدید  5مرور جلسه قبل 

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

 در کالس

 وسایل آموزشی : 

و  storylineنرم افزار  یکالس به صورت مجاز یو در صورت برگزار دئوپروژکتوریو و نتیپاورپو برد، نرم افزار تیوا

 دیسامانه نو

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

پرسش و پاسخ  کوئیز

 شفاهی 

 11-12 تمامی جلسات %51

 11-12 2/12/99 21% تستی ترم آزمون میان 

حضور رعال در 

 کالس

ارائه فعالیت 

 های کالسی

 11-12 تمامی جلسات تشویقی

 11:31-12:31 24/3/1411 75% تستی آزمون پایان ترم 
 

 : مقررا ت کالس 

و احترام به کالس در  رعایت انظباط و عدم غیبت غیر موجه، حضور به موقع در کالسدر صورت حضوری بودن: 

 ساعت درسی
 وری در سامانه نوید و پاسخگویی به سواالت و تکالیف مطرح شدهدر صورت مجازی بودن: تیک حض

 

 انتظارا ت از دانشجو: 

 دیتول یتکنولوژ ،یقناد عیصنا هیاولاصول انتظار می رود که در پایان ، دانشجویان به مهم ترین مسائل مربوط به 

نوشابه  دیتول یه و آبنبات، تکنولوژآدامس، گز، حلوا ارد دیتول یتکنولوژ ر،یما،الشع دیتول یو قهوه، تکنولوژ یچا

 داشته باشدتسلط کافی 
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                   یدنیو نوش یقناد عیصنا جدول زمانبندی درس

 21-22شنبه  روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر عزیزی نو جها رانیها در ا یدنیو نوش یصنعت قناد خچهیارت 27/11/99 1

و  ریتخم یندهایکاکائو و فرا یانواع دانه ها ینعت شکالت ) بررسص 4/11/99 2

 خشک کردن دانه(

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی کردن دانه ها( ابیو آس یری) بو دادن، پوست گ یشکالت ساز ندیفرا 11/11/99 3

 دکتر عزیزی (آن یشکالت و بسته بند تیفی) ک یشکالت ساز ندیادامه فرا 18/11/99 4

 دکتر عزیزی آبنبات(  دیتول ی)فناور یقناد یفراورده ها 25/11/99 5

 دکتر عزیزی آدامس(  دیتول ی)فناور یقناد یراورده هاف 2/12/99 6

 دکتر عزیزی حلوا ارده، سوهان و سمنو( دیتول ی)فناور یقناد یفراورده ها 9/12/99 7

 هیبر پا یگز، نقل و فرادرده ها دیتول یر)فناو یقناد یسنت یفراورده ها 16/12/99 8

 نشاسته( 

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی و قهوه  یچا دیتول یتکنولوژ 23/12/99 9

 دکتر عزیزی ریماءالشع دیتول ین آورف 31/12/99 11

 نیکردن ا دایپ تیعموم لیو جهان و دال رانیدر ا ینوشابه ساز خچهیارت 14/1/1411 11

  نوع محصول

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی ی الزم و ضرور یاستاندارد ها یدهنده نوشابه ها و معرف لیاجزا تشک 21/1/1411 12

 دکتر عزیزی شربت نوشابه دیصنعت نوشابه ها و نحوه تول دیخط تول یکل حیتوض 28/1/1411 13

 دکتر عزیزی رآورد زمان ماندگاری بسته های مختلف فراورده های غذاییب 4/2/1411 14

یات )منابع گیاهی مورد استفاده، شرایط کشت و تولید و خالص سازی عرق 11/2/1411 15

 عرقیات و شرایط نگهداری و بسته بندی آن ها(

 دکتر عزیزی

در صنایع شکالت،  CCPو  HACCPبررسی سیستم های ایمنی مانند  18/2/1411 16

 قنادی و نوشیدنی

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی ترم انیزمون پاآ 24/3/1411 17
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