بسمه تعالی
طرح درس
رشته :مهندسی ماشینهای صنایع

دانشکده :کشاورزی

گرایش- :

غذایی
درس یا دروس پیش نیاز :ماشینهای

نام درس :ماشینهای صنایع غذایی 2

تعداد واحد2 :

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال اول سال

زمان تحویل تکالیف1400-10-08 :

صنایع غذایی 1
تاریخ امتحان1400-10-22 :

تحصیلی 1400-1401
روز ،ساعت و مکان کالس :سهشنبه ، 18:00 – 16:00 ،سامانه یادگیری الکترونیک

گردش علمی و بازدید- :

هدف کلی درس :ادامه درس ماشینهای صنایع غذایی و آشنایی دانشجویان با با سایر تکنولوژیهای مهم دیگر در صننایع
غذایی از قیبل تکنولوژی غالت ،تکنولوژی روغن و صنایع گوشت و شیالت
هفته
اول

رئوس مطالب

مورخ

 1400-06-29تکنولوژی غالت :ساختار و ترکیبات دانه ها و غالت ،سیستم های درجه بندی غالت ،انبار
داری غالت (مسائل و مشکالت)

دوم

 1400-07-05تکنولوژی غالت :سیستم بوجاری و مکانیسم های مورد استفاده برای تمیز کردن غالت با
تکیه بر خصوصیات فیزیکی غالت و خصوصیات مهندسی دستگاه ها

سوم

 1400-07-12تکنولوژی غالت :عملیات آسیاب کردن دانه ها ،فلوچارت کارخاننه هنای آردسنازی،
عملیات انجام شده در کلیه مراحل به همراه مشخصات فنی و طراحنی دسنتگاه هنای
مربوطه (شن گیرها ،جو گیرها ،نم زن ها ،پوست کن ها ،آسیاب های غلتکی و )...

چهارم

 1400-07-19تکنولوژی غالت :انواع مختلف و مشخصات فنی و مهندسی دستگاه هنا ،دسنتگاه هنای
مربوط به پوست کنی و دونیم کردن دانه ها و غالت ،خصوصیات فیزیکی آرد ،خصوصیات
و رئولوژی خمیر ،اثر خصوصیات رئولوژیکی بر کیفیت نان
تکنولوژی غالت :فرموالسیون خمیر و اثر هر یک از آنها بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی

پنجم

1400-07-26

ششم

1400-08-03

تکنولوژی غالت :تکنولوژی بیسکویت ،کراکر ،ماکارونی ،کیک و کنترل کیفیت آنها

هفتم

1400-08-10

تکنولوژی روغن :مقدمه و آشنایی با منابع مختلف روغن (گیاهی و حیوانی) ،انبارداری

هشتم

1400-08-17

خمیر و نان ،اثر امولسیفایرها ،آنزیم ها ،مواد اکسید کننده و منواد احینا کنننده بنر
خصوصیات رئولوژیکی خمیر و نان ،خصوصیات مهندسی دستگاه هنا و تجهینزات تهینه
خمیر ،فرم دادن خمیر با توجه به خصوصیات رئولوژیکی خمیر و نان

دانه های روغنی و امکانات و تجهیزات مربوط به آنها
تکنولوژی روغن :خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و رئولوژیکی روغن های مختلف ،نقطنه
دوب و نقطه دود روغن های مختلف

نهم

1400-08-24

دهم

1400-09-01

یازدهم

1400-09-08

دوازدهم

1400-09-15

سیزدهم

1400-09-22

چهاردهم

1400-09-29

پانزدهم

1400-10-06

شانزدهم

1400-10-13

تکنولوژی روغن :اثر فرمول شیمیایی و باندهای مختلنف مولکنول هنای روغنن بنر
خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی روغن
تکنولوژی روغن :فلوچارت تولید روغن از منابع مختلف گیناهی و حینوانی ،بررسنی
خصوصیات فنی و طراحی کلیه تجهیزات کارخانه های تولید روغن شامل کلیه مراحنل
استخراج و تصفیه روغن
تکنولوژی روغن :صمغ گیری ،تصفیه قلیایی ،رنگبری ،بنوگیری و هیدروژننه کنردن،
بررسی خصوصیات روغن در هر مرحله از تولید
تکنولوژی روغن :چگونگی تهیه هیدروژن و خالص سازی آن ،استری کردن روغن هنا،
زمستانه کردن ،محصوالت جانبی روغن
صنایع گوشت و شیالت :تاریخجه و اهمیت گوشت ،اننواع گوشنت و محصنوالت آنهنا،
ترکیبات گوشت ،ساختمان گوشت ،فعالیت آبی گوشت ،چگونگی محاسبه آن و اثر ان بر
نگهداری گوشت
صنایع گوشت و شیالت :دستگاه های مورد استفاده بنرای انندازه کینری خصوصنیات
رئولوژیکی گوشت ،اتوماسیون کشتارگاه ها ،نقاله های مورد استفاده ،دستگاه های برش،
خرد کردن و بسته بندی گوشت ،خصوصیات فنی و طراحی دستگاه ها ،خشک کن هنای
گوشت و اصول طراحی حاکم بر آن ها ،دستگاه ها و تجهیزات فرآوری گوشت
صنایع گوشت و شیالت :تکنولوژی فرآورده های گوشتی ،ماشین آالت و تجهیزات منورد
استفاده بر فرآوری محصوالت جانبی گوشت ،تجهیزات پایش برخط کیفینت و سنالمت
نار
نرآوری فشن
نتی (فن
نوالت گوشن
نرآوری محصن
نو در فن
نای نن
نوژی هن
نت ،تکنولن
گوشن
هیدرودینامیک)
صنایع گوشت و شیالت :انواع ماهی های خوراکی ،خصوصیات گوشت آنها ،تجهیزات و
دستگاه های صید ،حمل و نقل ،یخ زدن ،فرآوری و بسته بندی انواع ماهی ها و
محصوالت دریایی ،تکنولوژی تولید و اصول نگهداری محصوالت دریایی

نحوه ارزشیابی 15 :نمره پایان ترم 5 ،نمره میان ترم
منابع درسی :جزوات درسی دکتر صابر امیری
وسایل کمک آموزشی :اسالید و فیلم آموزشی

تاریخ تنظیم1400-06-15 :

