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 گفتار پیش
ریزي  برنامهاي و کاردانش از دفاتر تابعه سازمان پژوهش و  هاي فنی و حرفه ریزي و تالیف آموزش دفتر برنامه

اي و  هاي مختلف در شاخه فنی و حرفه هاي تخصصی در رشته باشد. این دفتر با استفاده از کمیسیون آموزشی می

ریزي آموزشی و درسی و  ها ، متخصصان حوزه برنامه شاخه کاردانش که در آن اعضاي هیئت علمی دانشگاه

هاي  ت به تدوین برنامه درسی و تهیه بستهاي عضویت دارند نسب کارشناسان ستادي و خبرگان حوزه حرفه

 نماید. آموزشی اقدام می

جایی که توزیع منابع و نیروي انسانی متخصص و کارآمد در سطح کشور به صورت یکنواخت نیست و  از آن

هاي تخصصی از مراکز آموزشی که نمایانگر فاصله  با توجه به مشاهدات کارشناسان و اعضاي محترم کمیسیون

اي  ف و استانداردهاي برنامه و وضعیت اجرایی برنامه بوده این دفتر مصمم شد در شاخه فنی و حرفهبین اهدا

ها ، طی یک برنامه هماهنگ ، سندي براي معرفی برنامه به طور خالصه  و ارایه  براي هر یک از رشته

 هایی براي اجرا و ارزشیابی تنظیم نماید. راهنمایی

تدوین شده ، خالصه  "خالصه برنامه درسی رشته صنایع غذایی "مجموعه حاضر که تحت عنوان 

ریزان آموزشی و درسی ، مجریان  تواند مورد استفاده برنامه برنامه درسی و ارزشیابی رشته مذکور بوده و می

 هاي آموزشی ، مؤلفان کتاب هاي درسی رشته صنایع غذایی ، هنرآموزان و هنرجویان قرار گیرد. آموزشی ، گروه

برنامه در خصوص محتوا و نحوه ارزشیابی از دروس ، استانداردهاي فضا ، تجهیزات و نیروي انسانی مورد  این

پردازد. اگر چه  التحصیالن ، اهداف رشته و سایر موارد به بحث می نیاز در رشته صنایع غذایی ، توانایی هاي فارغ

فوق الذکر مفید و راهگشا باشد ولی باید دقت هاي  تواند براي گروه استفاده از هر قسمت از این مجموعه می

داشت که این مجموعه کامالً به هم پیوسته بوده و هر قسمت از آن جزیی از یک برنامه کامل رشته صنایع 

 غذایی است.
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 تهیه و تنظیم 

یزي ربراساس اسناد و مدارك موجود (سند برنامه و راهنماي برنامه صنایع غذاییسند برنامه درسی رشته 
مورد  1388در سال صنایع غذایی ریزي و تألیف رشته ) توسط کمیسیون تخصصی برنامه84و  74سالهاي 
 .تصحیح و تصویب قرار گرفت، بازنگري 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمت در کمیسیون تخصصی مدرك  نام و نام خانوادگی
 استاد کارشناس ارشد رسول پایان  
 ریزي کارشناس برنامه کارشناس ارشد میرمحمد شاملو

 کارشناس تخصصی کارشناس ارشد وحید سمواتی
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 مقدمه:
گوي نیازهاي غذایی جوامع نخواهد بود. در حال افزون جمعیت جهان، منابع طبیعی پاسخبا توجه به افزایش روز

شود که این تعداد در بینی میسوءتغذیه هستند و با روند کنونی پیش حاضر، شمار زیادي از جمعیت جهان دچار
(جوانان بر علیه گرسنگی) و  1999هاي اي نزدیک دو برابر شود. توجه به شعارهاي روز جهانی غذا در سالآینده

، اهمیت مشکل 2015درصد) تا سال  50ا کاهش جمعیت گرسنگان (تا ی(مبارزه به منظور کاهش فقر)  2001
چنین استقالل در همه دهد. هماندیشی براي مبارزه با آن را به روشنی نشان میسوءتغذیه و ضرورت چاره

باشد و امروزه استقالل سیاسی، اجتماعی، ها یکی از اصول اساسی نظام مقدس جمهوري اسالمی میزمینه
افزایش  ، ابراین در این شرایطفرهنگی و اقتصادي جوامع انسانی بدون تأمین امنیت غذایی مفهومی ندارد. بن

-هاي تبدیل و نگهوري بهتر از منابع تولید، کاهش ضایعات مواد غذایی و بهبود روشآگاهی و شناخت براي بهره

شده یاري نمایند. با توجه توانند جوامع را در رسیدن به اهداف بیانداري مواد غذایی رویکردهایی هستند که می
روي انسانی الزم از یاي براي تربیت نهاي فنی و حرفهه صنایع غذایی در هنرستانبه مطالب فوق دوره سه سال

 .شوداجرا می براي رسیدن به اهداف مورد نظر هاي تئوري و عملی در محیط کار واقعیي آموزشطریق ارائه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موفق و مؤید باشید
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 اهداف:

 هاي دامی و کشاورزيداري فرآوردهو نگه هاي نوین تبدیلـ توسعه روش1
 ـ پیشگیري از آلودگی و هدر رفتن تولیدات کشاورزي و دامی و کاهش ضایعات.2
 برداري و استفاده بهینه از محصوالت کشاورزي و دامی ـ تأمین نیاز جامعه به نیروي انسانی ماهر براي بهره3
 مناطق روستایی و شهرياري مواد در دهاي تبدیل، تولید و نگهـ تنوع بخشیدن به روش4
 

 شرایط ورود به رشته صنایع غذایی
 ـ افراد داوطلب ورود به رشته بایستی داراي کارت بهداشتی (سالمت) باشند.1
 باشند. 10ي شناسی بایستی حداقل داراي نمرهـ افراد داوطلب در دروس شیمی و زیست2

 

 توانمندي هاي دانش آموختگان:
 نگهداري مواد غذایی يانبارها و سردخانه ها کنترل شرایط -1
 نه برداري از مواد غذایی مختلفوهمکاري در نم -2
 انجام آزمون هاي ساده اولیه روي مواد اولیه در بخش دریافت کارخانجات مواد غذایی -3
 انجام آزمون هاي ساده محصوالت تولیدي-4
 مراقبت از ماشین هاي خطوط تولید مواد غذایی -5
 ت وشو و ضد عفونی محیط کار و دستگاه هاي کارخانجات مواد غذاییشس -6
 محیط آزمایشگاه و شست وشو و ضد عفونی کردن وسایل  -7
 همکاري در انجام آزمایش هاي شیمیایی و میکروبی مواد غذایی -8
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 مشاغل قابل احراز:
 متصدي انبارهاي نگهداري مواد غذایی -1
 داري مواد غذاییمتصدي سردخانه هاي نگه -2
 متصدي واحدهاي تبدیل مواد غذایی -3
 متصدي واحدهاي بسته بندي مواد غذایی -4
 کارگر ماهر کارخانه هاي تولید مواد غذایی -5
 کارور آزمایشگاه هاي شیمیایی و میکروبی مواد غذایی -6
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 ایع غذاییصني  دوره سه ساله ً رشتهاصلی وتخصصی جدول اهداف کلی دروس 
 هدف کلی نام درسردیف

 اصول تغذیه  1
هاي ناشی از آشنایی با مواد مغذي، متابولیسم، احتیاجات غذایی و بیماري

 سوءتغذیه در انسان.

2 
بهداشت و ایمنی کار در 
 کارخانجات مواد غذایی

کننده محیط و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط آشنایی با عوامل آلوده
 نجات مواد غذایی.کار و کارخا

 هاي دامی فرآورده 3
هاي دامی و دریایی، خواص و ترکیبات، تکنولوژي آشنایی با انواع فرآورده

 ها.داري آنتبدیل و نگه

 هاي گیاهی فرآورده 4
هاي باغی و زراعی و خواص و ترکیبات و آشنایی فراگیران با انواع فرآورده

 ها.آنداري ها و اصول تبدیل و نگهارزش آن

 میکروبیولوژي 5
ها، ساختمان و نحوه تکثیر و بندي انواع میکروبآشنایی فراگیران با طبقه

 ها در صنایع غذایی.ها و اهمیت میکروبهاي حیاتی آنفعالیت

 آشنایی فراگیران با مفاهیم، اصطالحات، اصول و اهمیت صنایع غذایی. صنایع غذایی  6

 شناسیاسی دانش زیستدرك مفاهیم اس شناسی زیست 7

 عملیات میکروبیولوژي 8
شناسی و ایجاد توانایی الزم براي آشنایی با اصول کار در آزمایشگاه میکروب

 هاي میکروبی مواذ غذاییانجام برخی از آزمایش

 توانایی کاربرد مفاهیم شیمی در صنایع غذایی. ) 2شیمی ( 9

 در صنایع غذایی. توانایی کاربرد مفاهیم فیزیک ) 2فیزیک ( 10

 هاي نظري در محیط واقعی کار.کاربست آموخته ) 1کارآموزي ( 11

12 
اصول کنترل کیفیت مواد 

 غذایی
 هاي کنترل کیفیت در صنایع غذایی.آشنایی با اصول و کاربرد روش

 هاي صنایع غذایی و کاربرد آنها.آشنایی با ماشین هاي صنایع غذاییماشین 13

 داري مواد غذایی.هاي نگهآشنایی با اصول و روش انبارسردخانه و  14
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         اصول کنترل کیفیت
 تاریخچه و اهمیت کنترل کیفیت مواد غذایی

 یاهمیت و سیر تکاملی کنترل کیفیت در صنایع غذای  - کنترل کیفیت در جهان هتاریخچ

 عوامل مؤثر بر کیفیت مواد غذایی
عوامل بیولوژیکی   - عوامل شیمیایی مؤثر بر کیفیت مواد غذایی - عوامل مؤثر بر کیفیت مواد غذایی -مفاهیم اساسی کنترل کیفیت 

 عوامل حسی مؤثر بر کیفیت مواد غذایی - ئولوژیکی مؤثر بر کیفیت مواد غذاییرزیکی و عوامل فی - مؤثر بر کیفیت مواد غذایی

 در کنترل کیفیت مواد غذایی اصلیمراحل 
 بردارينمونه - کنترل یا بازرسی محصول نهایی-کنترل فرآیند تولید  -کنترل مواد اولیه  - مراحل اساسی در کنترل کیفیت مواد غذایی 
 کیفیت کنترل هاي روش - 

 مواد غذایی قوانین و مقررات  ،بازرسی ، استانداردها 
 قوانین و مقررات مربوط به مواد غذایی –استانداردهاي مواد  غذایی  –بازرسی 
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

ایمنی کار در و بهداشت 
 مواد غذایی جاتکارخان

        

 عوامل مؤثر در آلودگی مواد غذایی
 هاي شیمیایی ـ آلوده کننده ـ محیط زیست ـ حیوانات انسان – هاي میکروبی مواد غذاییعوامل مؤثر در آلودگی

  هاي معرف و شاخص آلودگیمیکروارگانیسم
ـ  هاي دستگاه گوارشهوازي اختیاري مزوفیل ـ باکتريهاي بیباکتري -هاي هوازي مزوفیل ـ باکتري شاخص آلودگیهاي معرف و میکروارگانیسم
   هاي کلستریدیوم بوتولینومـ گونه ـ استافیلوکوك ـ استرپتوکوك سالیواریوس هاـ آنتروکوك هاي آنتروباکتریاسهشمارش گونه
 ی معرف ـ متابولیتهاي میکروب آالتـ کپک ماشین

 سازي هاي سترونروش -شناسیواژه -سازي در صنایع غذاییسترون
ـ دسترسی به مواد اولیه ـ آشنایی  ـ دسترسی به امکانات دیگر  ـ موقعیت جغرافیایی ـ دسترسی به آب فراوان رعایت اصول بهداشتی در طراحی کارخانه

 ها و تجهیزاتهاي بهداشتی بنا ـ شرایط بهداشتی ماشینویژگی -شرایط اقلیمی  -با قوانین و مقررات ملی و محلی 
ـ مشروط کردن آب  کنندهـ مواد پاك هاي تمیز کردنـ روش هاوشو و تمیز کردن دستگاهـ مراحل شست هاـ تعریف عملی واژه تمیز کردن و نظافت -

 تمیز شده ها و تجهیزاتـ نگهداري ظروف، دستگاه هاوشوي دستگاهبراي تمیز کردن و شست
ـ  هاي اولیه و ادواري مسائل بهداشتی به کارکنانـ معاینات پزشکی ادواري ـ آموزش ـ معاینه پزشکی پیش از اشتغال به کار  ـ بهداشت کارکنان

  هاي کارکنانهاي موجود در انداممیکروب- ي کارکنانهاي آلودگی مواد غذایی به وسیلهراه -هاي نظارت و کنترل سیستم
 واردي که باید از سوي کارکنان رعایت شود.م -

 هاي انباري هاي آفتهاي تکثیر حشرات ـ مگش خانگی ـ موش ـ آفات انباري ـ زیانهاي نفوذ و محلـ راه ـ کنترل حشرات و جوندگان
 زداییوجوي آفات انباري ـ حشرههاي جستـ روش

 ـ پساب یا مواد دفع شدنی مایع ـ دفع زباله یا مواد دفع شدنی جامد له و پسابدهی به زباریزي براي سامانزباله و پساب ـ برنامه -

 هاي ناشی از عوامل بیولوژیک ـ بیماري هاي ناشی از عوامل شیمیاییـ بیماري هاي ناشی از عوامل فیزیکی محل کارهاي شغلی ـ بیماريـ بیماري
ها، مسئوالن گیري از حادثه ـ تعیین وظایف، سازمانهاي پیشروش -عواقب ناشی از بروز حوادث ـ حوادث ناشی از کار ـ  ـ ایمنی کار در صنایع غذایی

المللی و هاي بیني حوادث ـ نقش سازمانهاي دیگري دربارهینسوزي ـ بررسی حوادث ناشی از کار ـ دانستآتش -گیري از حوادث و کارکنان در پیش
 ي شغلی هاگیري از حوادث و بیماريملی در پیش

 هاي موجود در آب هاي آب ـ ناخالصیـ اثرات ناخالصی موارد استفاده از آب در صنایع غذایی - نقش و اهمیت آب در صنایع غذایی  -
 هاي حذف عوامل ناخواسته از آبـ روش
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  دتعداد واح نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         تغذیه و بهداشت مواد غذایی

 ـ تاریخچه و تعاریف ـ تعاریف ـ غذا و اجزاي تشکیل دهنده آن 
  هاکربوهیدرات

 هاـ اختالل در تعادل کربوهیدات هابندي کربوهیدراتـ طبقه
 هاپروتئین
ـ عواملی که در  هاها در بدن ـ اختالل در تعادل پروتئینـ نقش پروتئین هاـ ارزش تکمیلی پروتئین هاروتئینبندي اسیدهاي آمینه ـ کیفیت پـ طبقه

 میزان نیاز بدن به پروتئین دخالت دارند.

 )لیپیدها (ها چربی
 منابع غذایی – هادل چربیاختالل ناشی از مصرف نامتعا -ها  خواص چربی ـ ها در بدنـ نقش چربی ها یبندي چربـ طبقه هاـ چربی
 هاویتامین

 هابندي ویتامینـ تقسیم ها در بدنـ نقش ویتامین
 آب و مواد معدنی 

 ـ مواد معدنی  ـ آب و نقش آن در بدن
 هاي غذاییگروه

هاي آن ـ گروه ام و غالت و فراوردهـ گروه ن ـ گروه سبزیها هاـ گروه میوه مرغ و مغزهاهاي آن ـ گروه گوشت، حبوبات، تخمـ گروه شیر و فراورده
 هاها و چاشنیها، شیرینیها، چربیمتفرقه: روغن
 هاي غذاییتنظیم برنامه

 تعادل انرژي در برنامه غذایی
 ـ محاسبه میزان مواد مغذي موردنیاز ـ تعادل انرژي ـ محاسبه میزان انرژي مورد نیاز

 اختالل در تعادل انرژي 
 الغري وزنی و ـ کم ـ چاقی

 تغذیه در دوران مختلف زندگی
 دوران سالمندي –دوران میانسالی  –دوران شیرخوارگی ، کودکی و نوجوانی  –دوران بارداري و شیردهی  -

 بهداشت مواد غذایی
هاي باکتریایی ـ بیماري هاـ عوامل مؤثر در تخریب باکتري هاـ شرایط رشد باکتري ـ فساد میکروبی مواد غذایی ـ علم بهداشت مواد غذایی ـ مقدمه

 ـ ضایعات هنگام تهیه مواد غذایی ـ فساد غیرمیکروبی مواد غذایی هاي ناشی از آب و غذاـ عفونت هاي عفونی اصلی ناشی از غذاناشی از غذا ـ بیماري
 ـ پیشنهادهایی در تهیه و طبخ مواد غذایی

 اصول نگهداري مواد غذایی
 هاي نگهداري مواد غذاییـ روش

 کنترل بهداشتی مواد غذایی
 ـ کنترل بهداشتی مواد غذایی در منزل ـ نکات مهم بهداشتی به هنگام تدارك و تهیه غذا ـ کنترل دولتی بهداشت مواد غذایی 
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         سردخانه وانبار
 داري مواد غذاییـ اهمیت انبار و سردخانه در نگه

 ویژگی هاي مواد غذایی براي نگهداري در سردخانه و انبار
 مواد  غذایی دامی –عوامل مؤثر بر شدت تنفس  –مواد غذایی گیاهی ـ 

 یویژگی هاي انبارها و سردخانه ها و نگهداري مواد غذای
هاي مختلف انبار و ـ بخش ـ مصالح ساختمانی مناسب ـ موقعیت مکان انبار و سردخانه هاهاي ساختمان انبارها و سردخانهـ ویژگی
 هاي بهداشتی انبار و سردخانهـ ویژگی هاي اختصاصی انبار و سردخانهـ ویژگی ـ مشخصات ساختمان انبار و سردخانه سردخانه

 هاي کنترل انبار و سردخانهـ سیستم نهـ تجهیزات انبار و سردخا
 انبارهاي نگهدارنده مواد غذایی

استفاده از محیط کنترل شده براي  –آفات انباري  –بهداشت انبارهاي نگهداري  –داري مواد غذایی  تأسیسات و تجهیزات انبارهاي نگهـ 
  گازدهی کندوهاي غالت

 نگهداري مواد غذایی ي سردخانه ها
 –بهداشت سردخانه و انبار  –تولید سرما به وسیله مواد کرابوژنیک  –هاي سرمازا  عملکرد سیستم –مواد سرمازا  –سرمازا هاي سیستم -

 مبردنشت 
ـ تأثیر انجماد بر  ـ تأثیر نگهداري در سرما بر روي ارزش غذایی و خصوصیات چشایی مواد غذایی ـ تأثیر سردخانه و انبار بر مواد غذایی

 ـ تأثیر شرایط انبارها بر روي مواد غذایی ـ تأثیر شرایط سردخانه بر روي مواد غذایی ذایی و خصوصیات چشایی مواد غذاییروي ارزش غ
شرایط نگهداري  – هانگهداري محصوالت مختلف در کنار هم و تأثیر متقابل آن -نگهداري محصوالت مختلف به صورت سرد و منجمد  ـ

 جات و سبزیجات در انبارهاي اتمسفر کنترل شده  میوه نگهداري – برخی از مواد غذایی
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         صنایع غذایی
 فصل اول

ـ نقش صنایع غذایی  ـ نقش صنایع غذایی در توسعه کشاوزي از تاریخچه صنایع غذایی ايـ گزیده ـ اهمیت غذا، تغذیه و صنایع غذایی 
 در توسعه اقتصادي

 فصل دوم
 هاـ پروتئین ـ پلی ساکاریدها هاـ نقش و اهمیت چربی ـ اجزاي مواد غذایی ـ کاربرد انرژي در بدن ـ اجزاي تشکیل دهنده مواد غذایی

 هاـ ویتامین ـ آب ـ عناصر معدنی

 فصل سوم
هاي جلوگیري از فساد مواد ـ روش ـ مهمترین عوامل مؤثر بر فساد مواد غذایی ها و تعاریفـ واژه ـ عوامل مؤثر بر فساد مواد غذایی
 ـ عوامل فرعی یا کمکی مؤثر بر فساد مواد غذایی هاي آنزیمیهاي پیشگیري از واکنشـ راه هاغذایی به واسطه میکروارگانیسم

 مفصل چهار
داري مواد غذایی با ـ نگه داري غذا با استفاده از گرماـ نگه ـ انبار کردن مواد غذایی داري و تبدیل مواد غذاییهاي نگهـ اصول و روش

استفاده از اشعه یونیزه براي  –دود دادن مواد غذایی  –استفاده از نمک براي نگهداري مواد غذایی  –تغلیظ  –خشک کردن  – سرما
هاي شیر  اصول تبدیل فراورده –سازي و نگهداري شیر  هاي سالم روش –هاي تبدیل مواد غذایی  برخی از روش –واد غذایی نگهداري م

 هاي گوشت تکنولوژي فراورده –قروت  قره –کشک  –پنیر  –ماست  –روغن حیوانی  –کره  –سرشیر یا قیماق  –خامه  –
 فصل پنجم

شرایط رشد و نمو  و تکثیر  –معرف آلودگی  يها میکروارگانیسیم –ودگی مواد غذایی هاي آل راه –بهداشت در صنایع غذایی 
بهداشت  –ضدعفونی و استریلیزاسیون در صنایع غذایی  –اثر سینرژیسم و آنتاگونیسم  –ساختمان بیولوژیکی  –ي ها میکروارگانیسم

 اضالب کارخانهآوري ، دفع زباله و ف جمع –ها و لوازم  تمیز کردن دستگاه –کارکنان 
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         هاي دامی وردهفرآ
 خواص و ترکیبات شیر

ترکیبات شیر ـ آغوز یا ماك  عوامل مؤثر بره انسان ـ ترکیبات شیر ـ تعریف شیر ـ خواص ظاهري شیر ـ خواص فیزیکی شیر ـ اهمیت شیر در تغذی
 (کلستروم)

 فساد و تقلبات شیر 
 هاي جلوگیري از آلودگی شیر ـ تقلبات شیر ـ تقلب مضاعف آلودگی شیر ـ راههاي  راهفساد شیر ـ میکروبیولوژي شیر ـ 

 داري شیر اصول نگه
بندي شیر استریلیزه ـ ي شیر پاستوریزه ـ استریلیزاسیون شیر ـ بستهوریزاسیون ـ مسیر شیر در کارخانههاي مختلف پاستپاستوریزاسیون ـ روش

 ـ تغلیظ شیر ـ شیر خشک تأثیر فرایند حرارتی بر ارزش غذایی شیر
 خامه ـ کره ـ روغن
 کره  خامه ـ کره ـ روغن

 ماست 
 ماست ـ انواع ماست هاي عیبتعریف ـ اهمیت ماست در تغذیه ـ اصول تهیه ماست ـ 

 اهمیت پنیر در تغذیه 
 کازئین -ـ اصول تهیه پنیر ـ انواع پنیر ـ خط فرآیند پنیر موزارال ـ فرآوري آب پنیر (سرم شیر) 

 بستنی 
 ی چوبیارزش غذایی بستنی ـ انواع بستنی ـ مواد تشکیل دهنده بستنی ـ فرآیند تولید بستنی ـ نگهداري و توزیع بستنی ـ تولید بستن

 هاي آن بندي شیر و فرآوردهاصول بسته
بندي ـ هاي بستهبندي از نظر جنس مصرفی ـ ویژگیبندي مواد اولیه بستهبندي مواد غذایی از نظر اقتصادي  ـ طبقههدف ـ تعریف ـ لزوم بسته

 بندي ماست مه ـ بستهبندي خابندي شیر خشک ـ بستهبندي کره ـ بستهبندي پنیر ـ بستهبندي شیر ـ بستهبسته
 خواص و ترکیبات گوشت

 تعریف ـ اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه ـ تولید گوشت در ایران ـ انواع گوشت ـ ترکیبات گوشت ـ تبدیل عضله به گوشت 
 فساد گوشت

که در پیشرفت فساد گوشت  ها در گوشت (عواملیهاي گوشت ـ شرایط تکثیر میکروارگانیسمتعریف ـ منشأ آلودگی گوشت ـ میکروارگانیسم
 شود. ـ فساد غیرمیکروبی گوشت (تغییرات فیزیکی) ها در گوشت ایجاد میمؤثرند). ـ تغییرات مهم و نامطلوب که در نتیجه رشد و فعالیت میکروب

 هاي نگهداري گوشت روش
 عمل آوردنداري گوشت ـ کیفیت خوارکی گوشت ـ هاي مختلف نگهروش

 هاي گوشت فرآورده
هاي کالباس و سوسیس دما دیده ـ هاي دما دیده ـ پوششهاي گوشتی ـ کالباسهاي تولید فرآوردههاي گوشتی ـ تجهیزات و ماشینانواع فرآورده

 بندي گوشتهاي پخته ـ بستههاي خام ـ کالباسکالباس
 هاي دریایی آبزیان و فرآورده

 –هاي نگهداري ماهی  روش –بندي آبزیان  طبقه –ها  ترکیب شیمیایی ماهی –ات ماهی تازه مشخص –هاي دریایی در تغذیه انسان  اهمیت فراورده
  خاویار -کنسرو میگو 

 مرغتخم
-مرغ ـ شرایط مناسب براي نگهي تخمداري و ذخیرهمرغ ـ نگهمرغ  در صنایع غذایی ـ ساختمان شیمیایی تخمارزش غذایی ـ موارد استفاده تخم

بندي مرغ ـ بستهمرغ در مدت نگهداري ـ عالیم مشخص کننده فساد در تخممرغ براي مدت طوالنی ـ تغییرات تخمي تخمخیرهمرغ ـ ذداري تخم
 مرغتخم
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         هاي گیاهی  دهفرآور
 ها میوه

ها ـ  اثرات فرآیند و نگهداري بر ها در تغذیه و سالمتی انسان ـ ارزش غذایی میوهها ـ ساختمان میوه ـ نقش میوهخواص عمومی میوه
 ها ها ـ میزان تولید میوه در ایران ـ ضایعات میوه در ایران ـ انواع میوهارزش غذایی میوه

 ها یوهاصول نگهداري م
 گیري)ها ـ خشک کردن (آبنگهداري میوه

سازي ـ سازي ـ سرکهها ـ مربا، مارماالد و ژلهها ـ تغلیظ عصاره میوهمیوهمیوه ـ پاستوریزاسیون آبآب تولید سازي ـکنسرو و کمپوت
 ـ انجماد میوه و آب میوه و شرایط نگهداري آنها در سردخانه  شوري سازي –تهیه ترشی 

 ها و اهمیت آنها در تغذیه انسانسبزي
 ها ها و اهمیت آنها در تغذیه انسان ـ تولید، مصرف و ضایعات سبزيسبزي
 هاداري و فرآیند آنها و اصول نگهسبزي
داري و هاي جالیزي ـ نگهداري و فرآیند سبزياي ـ نگههاي غدهـ پیازها ـ سبزي  روش هاي نگهداري سبزي -هابندي سبزيطبقه

هاي  هاي خورشتی ـ نگهداري و فرآیند سبزيهاي ساالدي ـ نگهداري و فرآیند سبزيداري و فرآیند سبزيسانان ـ نگهفرآیند کلم
 خانواده بادمجان ـ نگهداري سبزي خوردن ـ نگهداري و فرآیند لوبیاسانان 

 غالت 
بندي گندم از نظر طبقه  -عوامل موثر بر کیفیت غالت  غالت ـساختمان دانه  -انواع غالت   -تعریف و اهمیت غالت و فرآورده هاي آن 

 حاصل از گندم هايفرآورده -مصارف 
 هاي روغنی دانه
تصفیه روغن خام  - روش هاي روغن کشی از دانه هاي روغنی هاي گیاهی ـ نگهداري منابع روغنی ـهاي روغنی ـ منابع اصلی روغندانه

 جامد کردن روغن ها –
 دي گیاهان قن

 ـ موارد استفاده مالستهیه قند از نیشکر  –هاي جنبی کارخانه قند گیاهان قندي ـ قندسازي ـ قسمت
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         عملیات میکروبیولوژي
 شناسی مقررات کار در آزمایشگاه میکروب

 مقررات کار در آزمایشگاه، ـ مقررات ایمنی -مقررات آزمایشگاه
 وسایل و تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژي

 کردن هاي سترونروش - ظروف آزمایشگاه،ـ تجهیزات آزمایشگاه
 بردارينمونه
گذاري ظروف حاوي نشانه -برداي از مواد غذایینمونه -برداري از آب نمونه -برداري وسایل نمونه --هاي اولیه تهیه نمونه -برداري هاي نمونهواژه

 روش رقیق کردن نمونه -هاي مورد آزمونآماده کردن نمونه -هاداري نمونهجایی و نگهجابه -نمونه،
 هاهاي کشت باکتريمحیط
 PHمفهوم  –شت هاي کآماده سازي محیط -هاي کشتانواع محیط -تعریف 

 هاهاي کشت میکروارگانیزمروش
آزمون حرکت در  - ش مستقیم روش شمار - هوازيهاي کشت بیروش - هوازيهاي تأمین شرایط بیروش-هاي هوازي کشت میکروارگانیزم

 باکتري
 هاآمیزي میکروارگانیسمرنگ

 زيآمیهاي رنگروش -آمیزيتئوري رنگ-هاآمیزي باکترياهمیت رنگ -
 ها سنجش میزان رشد میکروارگانیسم

 هاي تخمیريتأثیرات محیطی، نوشابه - هاهاي کمی کشت روي پلیت ، محاسبه شمارش پلیتـ روش
  ها ـ مخمرها)ها (کپکقارچ

 شناسایی وضعیت ظاهري مخمرها، - هاي مربوطهها براي شناسایی گونهکشت کپک- هاشناسایی وضعیت ظاهري کپک -مقدمه 
 هاي میکروبی برخی از مواد غذایی پرمصرف آزمایش
جستجوي باسیلوس سرئوس در  - هاي موجود در شیرخشکجستجو و شمارش میکروب - آزمایش میکروبی شیر مایع - هاي میکروبی آبآزمایش

آزمایش میکروبی  -وشت مرغجستجو و شمارش سالمونال در گ -هوازيهاي بیجستجوي باکتري - هاي میکروبی آردـ آزمایش برنج پخته
 آزمایش میکروبی کمپوت و کنسرو - شورهاي آبماهی



 

 

15 

 
 

 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         میکروبیولوژي
 تاریخچه میکروبیولوژي

 ها در زندگی انسان نقش میکروب - ارزش میکروبیولوژياهمیت و 

 هاباکتري
ها و ترکیب  ساختمان باکتري - هاشکل و اندازه باکتري - هابندي باکتريطبقه -بندي موجودات زنده ها در طبقهموقعیت باکتري

ها در متابولیسم نقش آنزیم - هامتابولیسم باکتري - ايها از نظر تغذیهانواع باکتري - هاتولیدمثل باکتري -شیمیایی سلول باکتري 
 هاي مهم در صنایع غذاییخصوصیات برخی از باکتري - هاباکتري

 هاقارچ
 مخمرها – هااسپور کپک - ها ساختمان رویشی کپک - هاساختمان و شکل ظاهري قارچ - هابندي قارچطبقه - هاتعریف قارچ

 ها در صنایع غذایینقش قارچ - تولیدمثل جنسی - تولیدمثل در مخمرها -ها تولیدمثل در کپک - هاتولیدمثل و تکثیر قارچ -

 هاها و تشریح ساختمان آنتعریف ویروس
 هابیماریزایی ویروس - شکل و ساختمان فاژها - باکتریوفاژها – رشد – هاتکثیر و تولیدمثل ویروس - هاساختمان ویروس - هاویروس

 ها در غذانقش ویروس -
 ها در مواد غذایینتایج رشد میکروب

 ها در مواد غذاییاثرات نامطلوب میکروارگانیزم - هااثرات مفید میکروارگانیسم - زاییسم -قدرت تهاجمی  - هابیماریزایی باکتري 
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 صنایع غذایی: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

         هاي صنایع غذایی ماشین
 سازي مواد خام هاي آماده دستگاه

  دستگاه هاي درجه بندي –بالنچر  –دستگاه دم گیر  –دستگاه هسته گیر  –گیر  دستگاه هاي پو ست –دستگاه هاي تمیز کننده 

 ننده دستگاه هاي خردک
 –دستگاه هاي کاهش دهنده اندازه گوشت  –دستگاه هاي کاهش دهنده اندازه ي سبزي و میوه  –دستگاه هاي کاهش دهنده اندازه غالت 

 دستگاه هاي کاهش دهنده اندازه قطر یا گلبول هاي مایعات 
 ها  و اکسترودها دهنده ها ، شکل مخلوط کن
 اها  و اکستروده دهنده ها ، شکل مخلوط کن

 دستگاه هاي جداکننده و صافی ها
 دستگاه هاي مورد استفاده جهت فشردن –صافی ها  –سانتریفوژها  –کلیات 

 سازي و پخت دستگاه هاي سالم
 فرهاي پخت  –دیگ هاي پخت  –دستگاه هاي استریل کننده  –کننده  هدستگاه هاي پاستوریز 

 تبخیرکننده ها و خشک کن ها 
 کن ها خشک  -تبخیرکننده ها 

 دستگاه هاي تولید کننده ي سرما
 دستگاه هاي مولد سرماي زیر صفر   –دستگاه هاي فرآوري موادغذایی با استفاده از سرما 

 دستگاه هاي پرکن ، درجه بندي و بسته بندي 
 –هاي پرکننده و دوخت  ماشین –ماشین هاي شکل دهنده  ، پرکننده و دوخت بسته هاي غذایی  –ماشین هاي دوخت  –دستگاه هاي پرکن 

 ماشین هاي برچسب زنی –ماشین هاي پوشش دهنده بسته ها 

 جایی مواد دستگاه هاي جابه
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 بندي دروس رشته بودجه
ذا جهت هرچه بهتر گذارد لکه شرایط و مقتضیات زمان و مکان در توزیع زمانی اجراي دروس رشته و به ویژه عملیات صحرایی آن عمیقاً تأثیر میبا آن

بندي دروس و طرح درس سالیانه دارا پذیري الزم را در برخی از الزامات برنامه از جمله بودجهمحقق شدن اهداف برنامه رشته مجریان مجبورند انعطاف
 شود.ارائه می زیرباشند. با این وجود به عنوان یک راهنماي کلی و ایجاد یک نظام قابل سنجش و ارزیابی عملکرد پیشنهاد بودجه

 بندي دروس رشتهجدول بودجه
 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  زمان 

 امتحانات پایانی 100 85 75 60 45 40 25 10 درصد پیشرفت در ارائه دروس
 
 
 

 صنایع غذاییبندي دروس رشته جدول بارم

 نام درس ردیف
 نمره تعداد واحد

 رينظ عملی نظري عملی
 8 12 1 1 شناسی و آزمایشگاهزیست 1
 20 - 2 - صنایع غذایی  2
 20 - 3 - میکروبیولوژي  3
 - 20 - 2 عملیات میکروبیولوژي  4
 8 12 1 1 مبانی و کاربرد رایانه  5
 20 - 2 - اصول کنترل کیفیت  6
 20 - 2 - اصول تغذیه  7
 10 10 1 1 هاي صنایع غذاییماشین 8
 20 - 2 - و انبار  سردخانه 9
 20 - 2 - بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی 10
 8 12 2 2 هاي دامی فرآورده 11
 8 12 2 2 هاي گیاهیفرآورده 12
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 برنامه هفتگی پیشنهادي سال دوم صنایع غذایی
 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم زنگ اول شنبه
   ــ آزمیکروبیولوژي آزمیکروبیولوژي آزمیکروبیولوژي آزمیکروبیولوژي آزمیکروبیولوژي یکشنبه
    میکروبیولوژي میکروبیولوژي میکروبیولوژي صنایع غذایی اییصنایع غذ دوشنبه

     شناسیآز ـ زیست شناسیآز ـ زیست شناسیآز ـ زیست شناسیزیست شنبهسه
         چهارشنبه

         شنبهپنج
 

 برنامه هفتگی پیشنهادي سال سوم صنایع غذایی
 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم زنگ اول شنبه

 شنبهیک
اصول 
 تغذیه

اصول 
 تغذیه

هاي فرآورده
 گیاهی

هاي فرآورده
 گیاهی

هاي فرآورده
 دامی

هاي فرآورده
   دامی

 بهداشت و ایمنی بهداشت و ایمنی هاي دامیکارگاه فرآورده هاي دامیکارگاه فرآورده دوشنبه

فیت مواد کنترل کی هاي گیاهیکارگاه فرآورده هاي گیاهیکارگاه فرآورده شنبهسه
 غذایی

کنترل کیفیت 
 مواد غذایی

 چهارشنبه

-ماشین
 هاي

صنایع 
 غذایی

 هايماشین
صنایع 
 غذایی

 هايماشین
صنایع 
 غذایی

هاي ماشین
صنایع 
 غذایی

سردخانه و 
   سردخانه و انبار انبار

         شنبه پنج
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 برنامه کارآموزي
 ساعت 80   هاي دامی ـ کارآموزي در واحدهاي تولید فرآورده
 ساعت 80  هاي گیاهی ـ کارآموزي در واحدهاي تولید فرآورده

 ساعت 30  داري مواد غذاییها و انبارهاي نگهـ کارآموزي در سردخانه
 ساعت 30 هاي کارخانجات تولید مواد غذاییـ کارآموزي در آزمایشگاه
 ساعت 20    هاي دام و طیورـ کارآموزي در کشتارگاه
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 فصل دوم: الزامات برنامه درسی
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 ـ نکات اجرایی

 هاي انجام شده و ارائه آن به هنرآموز ضروري است.تهیه گزارش توسط هنرجو با توجه به فعالیت
 توجه به نکات زیر در آزمایشگاه ضروري است: 

-ز دسترس عمومی باشد. (جابهـ ترازهاي حساس و معمولی (دستی) روي میز یا سکوي مناسب ثابت و فیکس شود که باید دور ا1

 شود).گیري میجایی موجب خطا در دقت اندازه
 باشند).مورد پرهیز شود. (الکترودها حساس میجایی بیمتر در محل ثابت قرار گیرد و از جابه pHـ 2
 ها گذاشته شود.آنداري شده پس از استفاده، تمیز کرده و درپوش مخصوص ـ میکروسکوپ، کلنی کانت و ... در محل مناسب نگه3
 داري شود.هاي بروشور مربوط در محل مناسب نگههاي کشت به مقدار الزم تهیه شده بقیه با توجه به توصیهـ کلیه محیط4
 داري شود.اي نگهاي بعد از استفاده شستشو، استریل شده در قفسه مناسب و جداگانهـ کلیه لوازم شیشه5
-گیرد: لذا میزا مورد استفاده قرار میمی کاربرد دارد و موقع استفاده با مواد فرار و آتشـ سیستم هود در بخش شیمی و بیوشی6

 بایستی در مواقع کار هواکش مناسب سیستم روشن باشد.
 داري شود.اي نگهي مناسب و جداگانههاي رنگی و الکل به طور کامل بسته شده، در قفسهـ درب مواد شیمیایی و محلول7
 مقطر در محل خارج از آزمایشگاه با توجه به مدل آن در دیوار نصب شده، یا در محل مناسب و ثابتی گذاشته شود.ـ سیستم آب 8
ماري و ... براي آموزش و استفاده در محیط مناسب و ثابتی در آزمایشگاه گذاشته ـ وسایلی مانند: اتوکالو، سانتریفوژ، اون، بی9

 شود.
داري شده و فقط موقع هاي غیرآموزش در قفسه مناسب نگههی، جار بیهوازي و ... در ساعتـ شیکر، بلندر، ساعت آزمایشگا10

 باشد. استفاده در محیط آزمایشگاه
باشد و تعداد آن متناسب با فضاي اتاق (جهت اثربخشی) تعیین ـ نصب المپ اولتراویوله در بخش میکروبیولوژي ضروري می11

 شود.
شناسی، میکروبیولوژي، شیمی و آموزان ضروري است. (آزمایشگاه زیستگاه دانشلباس آزمایشـ رختکن مناسب براي تعویض 12
 (... 

 تذکر:
 ـ بعد از انجام عملیات میکروبیولوژي کلیه وسایل کامل شستشو شده و فرد مسؤول مسایل ایمنی را رعایت نماید.1
استریل کردن دیوارها و روي میز کار ساولون مورد استفاده قرار ـ براي استریل کردن هواي آزمایشگاه المپ اولتراویوله و براي 2

 گیرد. 
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 جدول نیروي انسانی موردنیاز رشته صنایع غذایی

 مالحظات مدرك تحصیلی عنوان رشته تحصیلی هنرآموز نام درس ردیف

 هاي دامیفرآورده 1
 اولویت اول: صنایع غذایی

 اولویت دوم: تغذیه 
 ار با مدرك کاردانیاستاد ک حداقل لیسانس

 هاي گیاهیفرآورده 2
 اولویت اول: صنایع غذایی

 اولویت دوم: تغذیه
 استاد کار با مدرك کاردانی حداقل لیسانس

3 
تغذیه و بهداشت مواد 

 غذایی
 اولویت اول: تغذیه

 اولویت دوم: صنایع غذایی
 ـــ حداقل لیسانس

 سردخانه و انبار 4
 اولویت اول: صنایع غذایی

 یت دوم: تغذیهاولو
 ـــ حداقل لیسانس

 اصول کنترل کیفیت  5
 اولویت اول: صنایع غذایی

 اولویت دوم: تغذیه
 ـــ حداقل لیسانس

6 
بهداشت و ایمنی کار در 
 کارخانجات مواد غذایی

 اولویت اول: صنایع غذایی
 اولویت دوم: تغذیه

 ـــ حداقل لیسانس

 میکروبیولوژي 7
 اولویت اول: میکروبیولوژي

 اولویت دوم: تغذیه
 اولویت سوم: صنایع غذایی

 ـــ حداقل لیسانس

 آزمایشگاه میکروبیولوژي  8
 اولویت اول: میکروبیولوژي

 اولویت دوم: تغذیه
 اولویت سوم: صنایع غذایی

 استاد کار با مدرك کاردانی حداقل لیسانس

 ـــ حداقل لیسانس اولویت اول: صنایع غذایی هاي صنایع غذاییماشین 9

 صنایع غذایی 10
 اولویت اول: صنایع غذایی

 اولویت دوم: تغذیه
 ـــ حداقل لیسانس

 ـــ حداقل لیسانس هنرآموز دروس تخصصی کارآموزي  11
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 هاي دامی و گیاهیفهرست تجهیزات آزمایشگاهی فرآورده
 تمالحظا نفر 30براي تعداد  نفر 15براي تعداد  مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

 مصرفی  عدد 5  الکتو دانسیمتر 1
 ايسرمایه  یک دستگاه درجه 40درجه ـ  70درجه ـ  85 ماريبن 2
3 pH ايسرمایه  یک دستگاه 01/0دیجیتالی دقت  متر 
 مصرفی  عدد 5هر کدام  پنیر، شیر، خامه بوتیرومتر 4
 ايسرمایه  یک دستگاه 1000ـ  1200دور  سانتریفوژ ژربر 5
 ايسرمایه  یک دستگاه  ه ماکروکلدالدستگا 6
 ايسرمایه  یک دستگاه گرم 1/0کیلوگرم با دقت  5 ترازوي معمولی 7
 مصرفی  عدد 5 ـ دماسنج 8
 ايسرمایه  یک دستگاه گرمی 01/0گرم دقت  800 ترازوي حساس 9
 ايسرمایه  یک دستگاه  انیکوباتور 10
 ايسرمایه  یک دستگاه  رفراکتومتر 11
 ايسرمایه  یک دستگاه کیلوگرم 50 هاي مختلفهمزن با تیغه 12
 ايسرمایه  یک دستگاه فوت ارج ـ دیجیتالی 12 فریزر 13
 ايسرمایه  یک دستگاه فوت ارج ـ دیجیتالی 12 یخچال 14
 ايسرمایه  یک دستگاه % رومیزي (اتگو ـ ژاپن)0ـ  90 رفراکتومتر 15
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 اياي شاخه فنی و حرفههاي دامی و گیاهی سرمایهشته صنایع غذایی کارگاه فرآوردهفهرست استاندارد تجهیزات ر
 هاي گیاهی (خط رب، کمپوت، کنسرو، انواع شور و ترشی، آبمیوه نکتار، انواع مربا و مارماالد ...) الف ـ فرآورده

 شود.  ت انجام میبعد از اعمال اصالحا ها تایپ شده پشت سر هم) فقط متن30ـ29ـ 28صفحه جدول ( 3
 مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

  ترازوي توزین 1

 شستشو 2

 ST-ST316دو عدد وان 
 لیتر 300ـ  500(طول ...، عرض ...، ارتفاع ...) 

 نوع همزن: بنوماتیک، آبگیري توسط رول بلبرینگ آلومینیومی
 منهول تخلیه 

اسپري آب .... نوع سیستم تغذیه آب و هواي فشرده انژکتور اسپري آب، فشار 
 فرچه ....

 انتقال توسط الکتروموتور و گیربکس به قدرت ... سرعت قابل تنظیم
 پمپ سیر کوله و انتقال آب 

 سیستم کنترل و فرمان در محل 
 ها قابل تنظیمپایه

 نوار سروتینگ  3

 متر  5/10متر، عرض  2طول 
 سکوي بازدید

 نوع نوار....
 یم سرعت نوار و ارتفاع قابل تنظ

 دور و قدرت الکتروموتور ...
 ST-ST316بدنه و شاسی 

 دستگاه آسیاب و خردکن 4
 316تمام استیل 

 هاي متفاوت، هاي ثابت و متحرك با مشتیغه
 قدرت الکتروموتور ....

 دستگاه حرارت مقدماتی (پري هیتر) 5

ST-ST316ها استیل، لوله 
 درجه حرارت ...

 شیر کنترل حرارت اتوماتیک
 تم تغذیه و کندانس بخارسیس

 ها قابل تعویض ، مشST-ST316اي مرحله 3و  2 صافی سیستم سانتریفوژ 6
 مترها ...... میلیقطر مش

 دیگ پخت  7

ST-ST316 
 سه جداره، دوجداره، تحت خالء

 فشار .... اینچ بر جیوه 
 درجه حرارت ....

 همزن
 سیستم تغذیه (آب معمولی، آب یخ، بخار)

 Cipتوربین 
 رودریچه مواد از روبه
 ترمومتر، هواکش
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 تانک تغلیظ 8

 ST-ST316دو عدد وان 
 اي، سیستم مداوم)(سیستم بچ: دو مرحله

 مخزن دوجداره
 منهول بازرسی 

 بخار غیر مستقیم
 قدرت همزن ...

 دور ....
 نوع همزن ....

 سیستم خنک کنی با برج کندانسور پمپ وکیوم با قدرت ... 9
 Cipسیستم 

 ها قابل تنظیم پایه ST-ST316 مخزن ذخیره 10

 دستگاه پاستوریزه 11
 اي، کنترل حرارت اتوماتیک نوع لوله

 سیستم تغذیه بخار اتوماتیک 
 سیستم تغذیه کندانس بخار 

 تونل اگزاست (تونل بخار)  12

ST-ST316 
 cm10، عرض m6طول نوار 

 نوع پوشش ورق ...
 بخار ...

 یه بخار اسپري بخار با تغذ
 الکترومتور دور متغیر، 

 سرعت حرکت نوار نقاله ...

 اتوکالو (ساده و تحت فشار) 13

 نوع اتمسفریک، سبد توري 
 شیر اطمینان

 دریچه خروج هوا خودکار ...
 درب بسته، درب باز، ایستاده

 ضخامت ورق ....
 نوع فشارسنج...

 دستگاه پرکن و شستشو 14

ST-ST316تونی، اتوماتیک نوع پیس 
 با نوار نقاله به طول ...

 گیر ....تعداد نازل پمپ و ظرف
 قابل تنظیم براي ظروف مختلف 

 ظرفیت در ساعت ...
 بندي (مربا، کنسرو، رب و ....)بسته
 گرم 1000، 500، 250

 بندي دستگاه بسته 15
 Cap/h 600نیمه اتماتیک 

 نوع قرقره متحرك، ایستاده
 جنس بدنه و نازل ...

 حلزونی  بر زیر دستگاه و دوش آب سردالهتف 16
  جرثقیل سقفی و میز کار 17
 M3 6 اتاق قرنطینه 18
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 تجهیزات سرمایش  19
 کمپرسور (کوبلند امریکایی)

 تابلو کنترل و فرمان اتوماتیک
 پمپ سیرکوله، کندانسور

 مخزن آب یخ
 کمپرسور تجهیزات هواي فشرده 20

 د) دیگ بخار (پالك استاندار 21

 ها، پوسته، کوره)نوع فوالد (لوله
 لوازم کنترل سطح آب

 ایزوالسیون
 خروجی بخار به قطر

 سوپاپ اطمینان
 فشار طراحی 
 فشار تست
 فشار بخار 
 شیشه آبنما

 ساخت مشعل و نوع سوخت ...

 تصفیه آب  22

 منبع آب براي تغذیه دیگ بخار 
 منبع آب نمک

 منبع تصفیه آب 
 رزین داخل تصفیه آب

 سیلیس داخل تصفیه آب

 کلکتور بخار  23
 ـ شیر ورودي ..... اینچ

 ـ شیر خروجی .... اینچ 
 ـ منبع کلکتور بخار ابعاد .....

 ریتوردستگاه دي 24
 ـ سوپاپ اطمینان

 ....... کشور .... mmـ ورق 
 ـ سوپاپ اطمینان

 ، ضخامت .....ST-ST316ـ ورق داخل ریتور 
اي سوزنی پمپ لوله و اتصاالت، شیره 25

 ـ لوازم کنترل سوزنی و ...
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 اياي شاخه فنی و حرفههاي دامی و گیاهی سرمایهفهرست استاندارد تجهیزات رشته صنایع غذایی کارگاه فرآورده

 
 )kg/h 1000هاي لبنی هاي دامی (تولید فرآوردهب ـ فرآورده

 
 مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

  ترازو دیجیتالی  1
 316ST-ST ن زیر ترازو وا 2

 فیلتر مکانیکی  3
316ST-ST 

 2/0متن داخلی 
 ورودي و خروجی .....

 پیلت کولر 4
  316ST-STضخامت تبادلی 

 +4+، 25دماي شیر 
 واشرها از نوع ....

 ضخامت ....

 .…پاستوریزاسیون مدل  5

 دانمارك یا آلمانی و .....) 316ST-ST )APVضفحات تبادلی 
 316ST-STباالنس تانک 
 316ST-STاي دارنده لولهسیستم نگه

 ثانیه)  16ـ زمان توقف (
 ـ دماي ورودي .....

 ـ دمایی پاستوریزه ....
 316ST-STاتصاالت 

 رله و کنتاکتیور مارك تله مکانیک فرانسه
 بندي اتوماتیک سیستم چنج اوراتوماتیک دستی و زمان Cipسیستم شستشو 

 ثبات دما و پرینتر 
 با تجهیزات کامل  Opon تور سپرا 6

 هموژنایزر (براي خامه و شیر) 7
 200ـ220فشار کاري با 

 تعداد هد ....
 پانل فرمان

 تانک ذخیره شیر: (خام، پاستوریزه) 8
 )R.P 1.5 ST-ST316دوجداره، همزن، موتور گیربکس (

 Bar8ترمومتر، هواکش، دریچه، فشار 
 Cipتوربین اسپري 

 316ST-STآب یخ، معمولی، بخار  سیستم تغذیه و برگشت

 316ST-STدو جداره  پروسس تانک ماست 9
 سیستم تغذیه آب یخ، معمولی و بخار 

 متحرك 316ST-ST پنیر و سیستم برشوت 10
316ST-ST متحرك، مجهز به سیستم آبگیري 

 وان آب نمک ترولی تیبل  11
 316ST-STمخزن 

  KW 2/2، قدرت C.R.R.Mالکتروموتور دور 
 وان متحرك انتقال کره و خامه 
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  زنیچرن کره 12

 انکوباتورماست 13
 سیستم گرما توسط بخار

 سیستم سرما توسط کمپرسور
 ST-STکندانسور، اوپراتور، تابلو برق، 

 پمپ سانتریفوژ Cipبونیت نیمه اتوماتیک  14
  لوله و اتصاالت، شیرهاي سوزنی پمپ و ... 15

 تجهیزات سرمایش  16
 سورکمپر

 تابلو کنترل و فرمان اتوماتیک
 پمپ سیرکوله، کندانسور

 مخزن آب یخ
 کمپرسور تجهیزات هواي فشرده 17
 شیر، خامه، ماست و ... ماشین پرکن نیمه اتوماتیک 18

 دیگ بخار (پالك استاندارد) 19

 ها، پوسته، کوره)نوع فوالد (لوله
 لوازم کنترل سطح آب 

 ایزوالسیون ...
 به قطر ...... سوپاپ اطمینان خروجی بخار

 ایزوالسیون ...... فشار طراحی ...
 فشار تست ..... فشار مجاز 

 شیشه آبنما      ساخت مشعل و نوع سوخت...

 تصفیه آب  20

 منبع آب براي تغذیه دیگ بخار 
 منبع آب نمک

 منبع تصفیه نمک
 رزین داخل تصفیه آب 

 سیلیس داخل تصفیه آب 

 کلکتور بخار  21
 ـ شیر ورودي .......... اینج 

 ـ شیر خروجی ............. اینچ
 ـ منبع کلکتور بخار ابعاد .........

 ـ سوپاپ اطمینان 

 ریتوردستگاه دي 22
 .... کشور ..... mmـ ورق 

 ـ سوپاپ اطمینان 
 ضخامت .... ST-ST316ـ ورق داخل ریتور 

 ـ لوازم کنترل 



 

 

39 

 
 اي رشته صنایع غذایی دوره سه سالهیهلیست تجهیزات استاندارد سرما

 کد رشته:      درس: عملیات میکروبیولوژي 
 

 مشخصات نام تجهیزات ردیف
 1500، 100، 100، 4، 10عدسی  میکروسکوپ دوچشمی یک چشمی 1
 لیتري  120حجم  C10050 اتویا اینکوباتور 2
 لیتري  55م حج C25050 فور یا اوون 3
  اتوکالو 4
 فوت  10 یخچال  5
 مترسانتی 10صفحه روشن شونده به قطر  کلنی کانت (کلنی شمار) 6

  01/0ـ gr600 ترازوي حساس (دیجیتال) 7
gr25001/0ـ  

 gr1ـKg5 ترازوي معمولی (دستی) 8
 خانههشت ماريحمام بن 9
  کن)بلندر (مخلوط 10
11 pH  قت % د1 متر دیجیتال 

 بهمزن مغناطیسی (شیکر) 12
 ـ باهات پیلت و مگنت1
 ـ شیکر ارلن و بالن 2
 ـ شیکر لوله 3

 لیتري  6 دسگاه آب مقطرگیري 13
 دقیقه  99الی  1 ساعت آزمایشگاهی  14
  دستگاه توزیع محیط کشت 15
 تعداد متناسب با مساحت آزمایشگاه (جهت اثربخشی)  المپ اولتراویوله  16
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 رست مواد مصرفی رشته صنایع غذایی دوره سه سالهفه
 کد رشته:     درس: عملیات میکروبیولوژي 

 
 مشخصات مواد نام عنوان یا مواد ردیف

 عمومی، اختصاصی  هاي کشت محیط 1
 -- روغن سدر 2
 -- رنگ فوشین، سافرانین کریستال ویوله، اسیدفست 3

4 آب پیوته، رینگر هاي رقیق کنندهمحلول 4
 و سرم فیزیولوژي  1

 -- چسب یا نوار تست اتوکالو 5

 هاي ضدعفونی کنندهمحلول 6

6070الکل  , 
 ساولون 

 دتول 
 .…تنتورید و 

 کیلو  2ـ1 تنزیپ، پنبه حاللی  7
 هاي مختلفدر اندازه کاغذ نسوز 8

  صافی 9
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 رفی رشته صنایع غذایی دوره سه سالهلیست تجهیزات در حکم مص
 کد رشته:    درس: عملیات میکروبیولوژي 

 
 مشخصات نام تجهیزات ردیف

 * ایرانی نباشد یا با تضمین  جار میکروبی (جار بیهوازي) 1

 هاي مختلف شیشه ساعت در اندازه 2
 cm7ـ شیشه ساعت 1
 cm9ـ شیشه ساعت 2
 cm12ـ شیشه ساعت 3

 هاي مختلف هپیپت در انداز 3

 cc1/0پت مدرج ـ پی1
 cc2/0پت مدرج ـ پی2
 cc5/0پت مدرج ـ پی3
 cc1پت مدرج ـ پی4
 cc3پت مدرج ـ پی5
 cc20و  cc10پت مدرج ـ پی6

 ایرانی نباشد cm10پلیت  اي پلیت شیشه 4
 ترو بزرگ cm21 دسیکاتور ساده  5

 لوله آزمایش  6
 12، 100ـ1
 16، 100ـ 2
 18، 80ـ 3

  لوله دورهام 7
  هاي مختلف  پیپت حبابدار در اندازه 8
 cc50و  cc100و  cc250بشر  هاي مختلف بشر در اندازه 9

 ارلن مایر 10
 اي و ساده درب سمباده

 cc100و  cc250ـ ارلن ساده 1
 cc1000و  cc500ـ ارلن ساده 2
 cc100و  cc300ـ ارلن درب سمباده 3

 cc25و  cc50و  cc250 تلف هاي مخمزور در اندازه 11
  ست (آبفشان) بی 12
  الم هوارد 13
  چراغ الکلی  14
  جاي لوله آزمایش استیل  15
  پت استریل جاي پی 16
  سبد سیمی  17
  گیره ارلن و بالن  18
  گیره لوله آزمایش  19
  سوزن کشت  20
 پایه ـ سه1 سه پایه و مثلث نسوز و تور سیمی  21



 

 

42 

 مثلث نسوز و تور سیمی نسوز ـ 2

 ـ قیچی 1 قیچی و پوار  22
 ـ پوار 2

  قاشقک و پنس  23
  الم و المل  24
  الم تو گرد  25
  پمپ تخلیه هوا  26
  اي  میله شیشه 27
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 استاندارد فضاي رشته صنایع غذایی
 هاي صنایع غذایی از مراکز دیگر: اهها و کارگالف: فاصله کارخانه

 قابل قبول   متر  500  کیلومتر 1 ها (گاوداري ـ مرغداري) دامداري
 قابل قبول   کیلومتر 5  کیلومتر 10    سازي چرم

 قابل قبول   کیلومتر   5  کیلومتر  10    کشتارگاه
 قابل قبول متر    500 کیلومتر    1    پتروشیمی 

 تولید ب: مشخصات سالن
 * مساحت کارگاه: 

 متر  500حدود   هاي دامی ـ فرآورده1
 متر  500حدود   هاي گیاهی ـ فرآورده2

 3ـ6متر،    ارتفاع:  12* نوع ساختمان: سوله، سوله سیمانی پیش ساخته   دهانه: 
 * کاشی کاري دیوارها: 

 یحاً به رنگ سفید) هاي دامی   ارتفاع ـ تا زیر سقف   نوع کاشی ساده (ترجـ فرآورده1
 متر  نوع کاشی ساده (ترجیحاً به رنگ سفید)  5/2ـ3هاي گیاهی  ارتفاع ـ فرآورده2

 بقیه داراي رویه صاف و روکش مقاوم 
 * نوع کف:

 سرامیک ضد اسید هاي دامی    ـ فرآورده1
 موزائیک یا سیمان هاي گیاهی ـ فرآورده2

 * تأمین روشنایی (در روز): 
 متر، تعداد دلخواه)  3متر، عرض سانتی 20/1اصله از سقف (به ارتفاع ها، فپنجره

 * تأمین روشنایی (در شب):
 لوکس 400وات،  30مترمربع،  1به ازاي هر 

هاي حبابی و صرفه اقتصادي بهتر -گیري از حرارت تابش المپتأمین نور: براي دید کافی موضعی اپراتور خط تولید، به منظور پیش
 مهتابی استفاده شود. است از المپ
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 ها): * آبرو (کانال

متر تا سانتی 5متر عمق از سانتی 20ـ30هاي دامی) عرض متر (ترجیحاً فرآوردهسانتی 40ـ50ـ حاشیه سالن، فاصله از دیوارها 1
 % 3تأمین شیب 

 % 3ین شیب متر تا تأمسانتی 5متر عمق از سانتی 15هاي گیاهی) عرض ـ وسط سالن (ترجیحاً فرآورده2
 هاي جلوگیري کننده از برگشت احتمالی بو و هوااي مناسب و در فواصل معین مجهز به سیفونها: داراي پوشش نردهکانال

 * تهویه (فن):
 متر به منظور ایجاد تهویه مناسب براي خروج گردوغبار و بخارات ناشی از تولید 6براي تأمین اکسیژن موردنیاز در ارتفاع 

 ورودي: * نوع درب 
 ـ مناطق آب و هوایی گرم و معمولی، درب کشویی1
 ـ مناطق آب و هواي سرد و بادي، درب بازشو2

 * امکان دفع فاضالب و نوع آب روبودن: 
 (دپو) کود کشاورزي  مخزن دفعی  ضایعات مواد اولیه 

 مصرف کشاورزي   فیلتره  استخر   آب سوددار 
 * فضاي موردنیاز داخل سالن تولید: 

 ـ کالس آموزشی 
 ـ آزمایشگاه میکروب 
 ـ شیمی مواد غذایی

 * انشعاب آب: انشعاب سه چهارم شبکه شهري 
 کیلووات 30ـ35* برق: 

 * سختی آب: .....
 مواد اولیه: * محل ورود 

 سکوي دریافت:
 ـ کف: بتون محکم و مقاوم و بدون لغزندگی 1
 متر) با پیشانی مقاوم فلزي براي ممانعتسانتی 80ـ ارتفاع: ارتفاع تا کف خودرو (ارتفاع 2

 از خورد شدن با خودروها
 وشو و نظافت ـ شیب: شیب مالیم به طرف خروج کارخانه یا به سمت آبرو جهت شست3

 هاي دامی و گیاهی) مخزن (حوضچه) مخصوص ضدعفونیسالن: (فرآورده * ورودي
 ها، اتاق قرنطینه و ساختمان تأسیسات (موتورخانه) ج: مشخصات آزمایشگاه

 * آزمایشگاه: 
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 کاري دیوارها تا زیر سقف، تهویه ساده به قدرت مناسب.ـ کنترل کیفیت: کاشی1
 تا زیر سقف، تهویه ساده، به قدرت مناسب. کاري دیوارهاـ عملیات میکروبیولوژي، کاشی2

 هاي گیاهی) * اتاق قرنطینه: (فرآورده
 متر مربع 12مساحت: 

 نوع درب ورودي: معمولی 
 دیواره: کاشی کاري ساده
 کف: موزائیک، سرامیک
 * ساختمان تأسیسات

 مترمربع 50ـ30مساحت: 
 کف: موزائیک یا سیمان سفید

 دیوارها: سیمان سفید
 * انبار:

 مترمربع 50ـ20مساحت: 
 داري مواد اولیه فاسدنشدنیبراي نگه

 * انبار فنی:
 مس

 * انبار اسقاط 
 مترمربع 25ـ15مساحت: 
 داري مواد فاسدنشدنیبراي نگه

 * سردخانه: 
 مترمربع 25ـ15مساحت: 

 سردخانه باالي صفر
 * سردخانه:

 مترمربع 20ـ10مساحت 
 سردخانه زیر صفر
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 : نابع و مراجع م
 اصول تغذیه

 …پور و ـ اصول علم تغذیه ـ آزاده امین
 شرکت انتشار.

 ها ـ دانشگاه تهران ـ اصول تغذیه ـ دکتر محمدي
 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران …ـ تغذیه انسان ـ دکتر مهشید لطفی و 

 کنترل کیفیت 
 ـ مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی ـ رسول پایان ـ کارنو

 زاده ـ سیدعلیرضا رازقی ـ انتشارات انستیتو تغذیه و صنایع غذاییمواد غذایی ـ میترا قاضی یحسـ ارزیابی 
 بندي ـ میرنظامی سیدحسین ـ نشر مشهد.ـ اصول بسته

 ـ صنایع گوشت ـ مسعود فالحی.
 ـ علوم و صنایع گوشت ـ رکنی نوردهر ـ دانشگاه تهران.

 هاي دامی فرآورده
 نشر رسا. …شیمی و تکنولوژي شیر) سیدحسین میرنظامی و دانید؟ (ـ از شیر چه می

 دانشگاه فردوسی. …هاي لبنی. دکتر علی مرتضوي و ـ تکنولوژي شیر و فراورده
 ـ دانش و تکنولوژي ماست ـ رابینسون ـ جهاد دانشگاهی مشهد.

 رضوي شیرازي حسن ـ دانشگاه تهران. -هاي دریایی ـ تکنولوژي فرآورده
 لید بستنی ـ خسروشاهی اصل اصغر ـ ارومیه.ـ تکنولوژي تو

 ـ پنیر ـ حکمتی ـ راهی مجید ـ نشر دانشگاهی.
 میکروبیولوژي

 ـ میکروبیولوژي عملی ـ اسماعیل خلیل ـ چاپ فارابی.
 بخش ـ انتشارات سپهر.ـ کنترل بهداشتی مواد خوارکی ـ عباس روح

 ـ اطلس میکروبیولوژي مواد غذایی ـ علی مرتضوي.
 وشناسی مواد غذایی. گیتی کریم.ـ میکر

 ـ انتشارات مشهد. 2و  1ـ میکروبیولوژي مواد غذایی ـ جلد 
 بهداشت و ایمنی در کارخانجات مواد غذایی

 چی ـ مرکز نشر دانشگاهیـ مهندسی فاضالب ـ احمد ابریشم
 سپهر  آور به محصوالت غذایی و صنعتی ـ باقري زنوز ابراهیم. مرکز نشرـ سخت بالپوشان زیان

 سرشت.لمحـ اصول بهداشت فردي ـ پریوش 
 ـ بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی ـ رسول پایان
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 هاي صنایع غذاییـ ماشین
 هاي فرآیند محصوالت کشاورزي ـ ترجمه مسعود فالحی و سید مجتبی مدرس رضويـ وسایل و دستگاه

 لی مرتضوي.ـ درآمدي به مهندس صنایع غذایی ـ ترجمه دکتر ع
 

 هاي گیاهی:فرآورد
 ـ کنسروسازي، رسول پایان، آییر:
 فرنگی، مسعود فالحی، بارثاوا.ـ صنایع تبدیلی سیب و گوجه

 ـ تصفیه روغن و تولید مارگارین، میرنظامی ضیابري سیدحسین.
 زاده.داري غالت، ناصر رجبسازي و نگهـ تکنولوژي آماه

 ها، مهدي کدیور و محمد شاهدي، دانشگاه شهرکرد.و سبزي هاداري میوهـ اصول تبدیل و نگه
 ـ قندسازي از چغندر ـ ابراهیم ریاحی، دانشگاه تهران.

 سازي در منزل، مسعود فالحی، انتشارات بارثاوا.ـ کمپوت
 سردخانه و انبار:

 نژاد. آواي نور.سازي انواع میوه و سبزي، حمید ایرانداري و ذخیرهـ نگه
 اي: ابراهیم باقري ـ نور ـ انتشارات ادیبارزه با آفات انباري و قرنطینههاي مبـ روش

 ـ فیزیولوژي پس از برداشت، مجید راحمی، مرکز نشر دانشگاه شیراز.
 داري محصوالت کشاورزي ـ ابراهیم باقري زنوز ـ دانشگاه تهرانـ تکنولوژي نگه

 انشگاه صنعتی شریف.ـ طراحی انبار، گروه مهندسین صنایع غذایی، انتشارات د
 الدین سیدرضوي ـ انتشارات عمیدي ـ مبانی مهندسی صنایع غذایی، سید کمال

 ها ـ امیرحسین بارندپور ـ تهران.ـ اصول کار و سرویس سردکننده
 
 

 


