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 علوم تغذیه و صنایع غذایی  دانشکده

 صنایع غذایی لوم و عدانشجویان کارشناسی    مخاطبان:              غذایی جات صنایع  خانراحی کارطاصول    :عنوان درس

 12-14همه روزه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                          واحد 2:  واحد  تعداد

 یع غذایی نادکترای ص -معین بشیری دکتر  مدرس:   1400-1399دوم سال منی  10-12سه شنبه    ارائه درس:     انزم 

 یع غذایی اصول مهندسی صنا  درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

با  ی و تولیدی است  ایع غذایی که کار اصلی آن ها کار در واحد های صنعتدانشجویان صندف آن است که  در این درس ه

 ا شوند.لید مواد غذایی آشنب برای توست مناتجهیزا صنعتی غذا از نظر ساختمان و واحدهای  حیراچگونگی ط

 

 هداف کلی جلسات : ا

ا  هدف کلی شین  ها، ماوه استقرار دستگاه  امه ریزی در خصوص نحیان طرح ریزی یا برنین است که دانشجواز این درس 

 پیدا کنند آشنایی ود، کثر راندمان در آن واحد تولید محقق شداه حگونه ای کبه  یدیک واحد تولیسانی در روی انو نی التآ

 جلسه اول: 

 درس اهمیت و هدف  مقدمه، ضرورت،

 : ف کلی اهدا

فصل های   سر  ئهارا  و  حی و اجرا یک واحد تولیدی در عمل از در بحث طرا صنعت غذا و موارد مورد نیآشنایی دانشجویان با  

 وره طی د یس درمشخص شده برای تدر

 ژه: ف وی اهدا

 های تولیدیواحد به کار رفته در صول ااشراف دانشجویان به اهمیت  .1

 حد در امر افزایش راندمان و کاهش هزینه ها ث تولید و طراحی واشتر با بحبیآشنایی  .2

 ت تدریس واحد مذکورع موجود جهمعرفی مناب .3

 

 : در پایان دانشجو  

 شناسد می سر فصل ها را  -1

 ناسد منابع را می ش -2

 شود.می آشنا  سهشده در هر جل با دروس ارائه -3

 جلسه دوم:   

 ز احداثقبل ا

 ف کلی: اهدا

 دی در مراحل تولیدیالزم برای احداث واحد تولیات  الع و اطآشنایی با اقدامات 

   اهداف ویژه:

 الهای تولید شده و معرفی کاشناخت  .1

 ی صاد محاسبه راندمان فیزیکی و اقت .2

 ورد نیازآبر .3

 : تواندی  م  در پایان دانشجو
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 داشته باشد. زم را الات العه و نوع کاالی تولیدی باید اطداث کارخانبا اح ابطهدر ر -1

 زی محاسبه کند.یچقبل از هر ن واحد را راندماصوص با روش های مخ -2

 . کند برآوردرح طبطه با عملی بودن در راجود را نیاز مو -3

 جلسه سوم:

 یک طرح خوب 

 اهداف کلی: 

 اسبطرح خوب و من یک ایده و به چگونگی رسیدن 

 اهداف ویژه: 

 ؟پلنت چیستپایلوت  .1

 رح خوب چیست؟یک طخصوصیات  .2

 د؟ رمیخوی ه دردچحی کارخانجات و واحد های تولیدی به اطر .3

 در پایان دانشجو میتواند: 

 . وت پلنت را شرح دهدپایل .1

 .توصیف کندوب را یک طرح خ .2

 کند.  ذکرکاربرد طراحی را در واحد های تولیدی  موارد .3

 ارم:جلسه چه

 ایندی فرطراح

 لی: اهداف ک

 طراحیداشتن فرایند در ت میهو افرایند  آشنایی با 

 : اهداف ویژه

 معرفی فرایند .1

 نشانه های فرایند  .2

 ایندنمودار فر .3

 در پایان دانشجو می تواند: 

 . فرایند را می شناسد .1

 . یشناسدلیدی را می تودر واحد ها نشانه های فرایند .2

 م میکند. نمودار فرایند را می شناسد و رس .3

 : مپنج  جلسه

 شین آالت در خط تولید ما

 اهداف کلی 

 .کثری از فضاه حداراندمان و استفادر خط تولید برای داشتن بهترین آنها د آرایشالت و نحوه ماشین آ آشنایی با 

 : اهداف ویژه

 .عادل در خط تولیدتجاد گونگی ایچح شر .1

 .ولیدین آالت مناسب در تخصوصیات ماششرح  .2

 .جریان مواددار نموتوصیف  .3

 پایان دانشجو باید:  رد

 گیرد. راخط تولید را فر عادل دد تهای ایجاراه  .1

 . بداند های کارخانه و محصول با توجه به ویژگی ین آالت را ماشو مشخصات خصوصیات  .2
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 بشناسد.  تولیدی خط تولید را در واحدرایش انواع آ .3

 م لسه ششج

 حمل و نقل

 اهداف کلی: 

 تا توزیع خانه از دریافتاالت داخل کارآشنایی با کلیه نقل و انتق

 اهداف ویژه: 

 حد بارقال به صورت وای انتسیستم ها .1

 نقاله ها  .2

 در پایان دانشجو باید:

 ت انتقال را بشناسدین تجهیزا ع و همچنقاله های  متنوانواع سیستمهای موجود در کارخانه برای انتقال بار و ن

 جلسه هفتم 

 لیدور از سالن تساختمان غی

 کلی   اهداف

 لید ن توجدای سالیک واحد تولیدی های مورد نیاز در اضفی فمعر

 : اهداف ویژه

 ی واحد تولیدی و صنعتشرح ساختمان اداری  .1

 مواد اولیه و محصوالت بار انشرح  .2

 پرسنل ضای تردد فشرح  .3

 ین آالت دد ماشضای ترفح یشرت .4

 در پایان دانشجو باید:

 . انه را بداندت و اصول موجود در مورد ساختمان اداری کارخنکا -1

 . ا باشد ت آشنبا انبار مواد اولیه و محصوال -2

 فراد را بداند. ن آالت و اید ماشرد نیاز در طراحی فضای مورد نیاز برای ترداصول مو -3

 جلسه هشتم

 یان ترم آزمون م

 لسه نهمج

 یع غذایی ب کارخانجات صناضالفا

 اهداف کلی 

 فاضالب ها در کارخانجات غذایی صفیه ت با روش های موجود در  آشنایی

 اهداف ویژه 

 مهم است؟  تولیدی دحوادر  فاضالب و  دمانپس مدیریت ا رچ .1

 ارد؟ صنعت های مختلف چه تفاوتی با هم دضالب فا .2

 ک واحد وجود دارد؟ یدر چه روش هایی برای تصفیه فاضالب  .3

 در پایان دانشجو باید:

 در این قسمت مهم آشنایی داشته باشد. حی راطاصول  فاضالب و در مورد 

 نا شده باشد. نوع فاضالب و نوع صنعت آشوجه به ضالب ها با تافاع روش های تصفیه با انو

 همدجلسه  

 قتصادی طرح امحاسبات و بررسی های 
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 اهداف کلی 

 زی واحد تولیدییادگیری نحوه محاسبه سرمایه الزم برای راه اندا

 اهداف ویژه: 

 گردشبت و در اسرمایه های ثحوه محاسبه ن .1

 ثابت  و های جاری هزینه بررسی  .2

 یمت محصول نهایی قو   مام شده ت تقیمه محاسب .3

 در پایان دانشجو باید با: 

 مان باال را بداند صول با راندهزینه ها و محاسبه قیمت مح برآوردذاری، رمایه گبه س تمام محاسبات مربوط 

 دهمزیاجلسه  

 راحی کارخانه شیرط

 اهداف کلی 

 ی شیر نحوه طراحی یک واحد تولید

 ویژه ف  اهدا

 نیبهم در طراحی یک واحد لاصول م با دانشجویانآشنایی 

 : دانشجو در پایان باید

 ه دهد ئ د تولیدی شیر را اراحرح از یک وایک ط

 همازددوجلسه  

 گوشتیراحی کارخانه ط

 اهداف کلی 

 محصوالت گوشتی ی نحوه طراحی یک واحد تولید

 ویژه ف  اهدا

 سیس کالباستولید سوهم در طراحی یک واحد اصول م با دانشجویانآشنایی 

 : پایان باید  نشجو دردا

 . ه دهدئرا ارا گوشتید تولیدی حرح از یک وایک ط

 همزدسیجلسه  

 آرد راحی کارخانهط

 اهداف کلی 

 گندم رد آی نحوه طراحی یک واحد تولید

 ویژه ف  اهدا

 گندمتولید آرد از  هم در طراحی یک واحداصول م با دانشجویانآشنایی 

 : دانشجو در پایان باید

 ه دهدئرا ارا آردد تولیدی حرح از یک وایک ط

 هم اردچهجلسه  

 ماکارونی راحی کارخانه ط

 اهداف کلی 

 ماکارونی ی نحوه طراحی یک واحد تولید

 ویژه ف  اهدا
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 نیتولید ماکاروهم در طراحی یک واحد اصول م با دانشجویانآشنایی 

 : دانشجو در پایان باید

 ه دهد ئرا ارا ماکارونید تولیدی حرح از یک وایک ط

 جلسه پانزدهم 

 شتارگاه راحی کط

 کلی اهداف  

 گاه کشتار ه طراحی یکنحو

 ویژه ف  اهدا

 کشتارگاه هم در طراحی یک اصول م با دانشجویانآشنایی 

 : دانشجو در پایان باید

 ه دهد ئرا ارا کشتارگاهد تولیدی حرح از یک وایک ط

 جلسه شانزدهم 

 فع اشکال لسه مرور مطالب و رج

 فدهمجلسه ه

 ایان ترمآزمون پ 

 

 

 

 : منابع

 ن.اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی ، نشر علوم کشاورزی : دانشپذیر، تهرا5202. اسماعیل زاده کناری ،  .1

2. Gomez, A.L. and Canovas, G.V.B. 2005. Food plant design. Taylor, Boca Raton  
 روش تدریس:

 آنالین  زشموو آ (LECTUREرایه مطالب به صورت شفایی.)ا

 ی در رابطه با موضوعات مرتبط.لی آزمایشگاهی و صنعتارایه تجربیات عم

 ترم. روژه پ ف در قالب تکالی یا گروهی شرکت دانشجویان در ارائه برخی از مطالب به صورت تکی و 

پرسش و ابطه با موضوعات مختلف درسی و ورود آنها به بحث علمی از طریق  در ر ویانج طرح پرسشهای مختلف از دانش

 پاسخ 

 وسایل آموزشی : 

 ی به سامانه نوید. سترسد، پروژکتور، نرم افزار پاورپوینت از: کامپیوتر و ویدئووسایل کمک آموزشی مورد نی 
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 سنجش و ارزشیابی

 روش آزمون
 سهم از نمره کل)بر حسب

 درصد( 
 اعتس تاریخ

 زکوئی
پرسش و پاسخ  

 شفایی 
5% /// /// /// /// // /// /// / / /// /// /// /// // /// / / 

 / // /// // /// /// /// /// / / /// /// // /// /// /// /// %20 کتبی ترم آزمون میان  

 ارائه سمینار 
ژوه و  ئه پ ارا

 سخنرانی 
40% /// /// /// /// // /// /// / /// /// /// /// // /// /// / 

حضور فعال در 

 کالس
/// /// /// /// // /// // / 5% /// /// /// /// // /// /// / /// /// /// /// // /// /// // / 

 / // /// /// // /// /// /// /// / / /// /// // /// /// /// /// %30 کتبی تشریحی آزمون پایان ترم 

 

 : مقررات کالس

 حضور به موقع در کالس

 رعایت انظباط و عدم غیبت غیر موجه 

 احترام به کالس در ساعت درس

 : انتظارات از دانشجو

اتمام دوره با مهم ترین مسائل  در نهایت   از  از دانشجو که بعد  اندازی و طراحی یدر رابطه با  انتظار می رود  ک واحد  راه 

 ئه دهد. سانه اراارشنانظرات که در این رابطبتواند و  ئوری و عمل آشنا باشد صنعتی در تتولید و 

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول              و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:   نام  

 تاریخ ارسال :                         :                          تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل
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 یع غذایی انجات صناطراحی کارخ  جدول زمانبندی درس

 درسم  موضوع هر جلسه  تاریخ جلسه

1 
 

 
 ریین بشیدکتر مع مقدمه و معرفی 

2 
 

 
 ریین بشیدکتر مع احداث قبل از

3 
 

 
 ریین بشیدکتر مع آلطرح ایده 

4 
 

 
 ریین بشیدکتر مع راحی فرایندط

5 
 

 
 ریین بشیدکتر مع آالت خط تولیدماشین 

6 
 

 
 ریین بشیدکتر مع انتقاالت

7 
 

 
 ریین بشیدکتر مع یر از تولیدغ ساختمان 

8 
 

 
 ریین بشیدکتر مع م تر زمون میانآ

 ریین بشیدکتر مع ضالب کارخانهفا  9

10 
 

 
 ریین بشیدکتر مع ادی سبات اقتصامح

11 
 

 
 ریین بشیدکتر مع راحی کارخانه شیرط

12 
 

 
 ریین بشیدکتر مع گوشت راحی کارخانهط

13 
 

 
 ریین بشیدکتر مع آرد راحی کارخانهط

14 
 

 
 ریین بشیدکتر مع نی ماکارو راحی کارخانهط

15 
 

 
 

 ریین بشیدکتر مع تارگاه شک راحیط

 ریین بشیتر معدک لسه رفع اشکال ج  16

17 
 

 
 ریین بشیدکتر مع آزمون پایان ترم

 


