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 ، مدتتاریخ سرفصل استاد نام دوره ردیف

 مهندس محمد وحدتی اصول و مبانی صحیح نمونه برداری از موادغذایی 1

انواع روش های نمونه برداری، اصول نمونه برداری موادغذایی، 

روش های تعیین حجم نمونه، خطاهای نمونه گیری و فرآیند 

آن، وسایل و تجهیزات نمونه گیری، نمونه برداری خطوط 

رداری گروه های مختلف تولید، تکنیک های اختصاصی نمونه ب

 موادغذایی، مبانی حقوقی و ضوابط مرتبط

 ساعت 8 – بهار

2 
شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی، آرایشی و 

 بهداشتی
 مهندس سیدمهدی قریشیان

نقش طراحی ، دالیل شستشو و نظافت، مشخصات سطوح تمیز

عوامل مؤثر بر نتیجه ، علل اصلی آلودگی میکروبی، در شستشو

اهمیت استفاده از شوینده ها و ، شستشو و ضدعفونی فرآیند

انواع ضدعفونی کننده ها و شوینده ها و ، ضدعفونی کننده ها

، نحوه آماده سازی شوینده ها و ضدعفونی کننده ها، کاربردشان

، علت تفاوت در قیمت انواع شوینده ها و ضدعفونی کننده ها

کات ایمنی در ن، مکانیسم اثر شوینده ها و ضدعفونی کننده ها

شرایط ایده ، هنگام استفاده از ضدعفونی کننده ها و شوینده ها

تعیین کفایت ، آل نگهداری ضدعفونی کننده ها و شوینده ها

 موادمواد ضدعفونی کننده و شوینده

 

 ساعت 8 –بهار 

 مهندس حمید سبز PRPsاصول ممیزی و مستندسازی  3

برنامه های ، در واحدهای تولیدی PRPSاهمیت پیاده سازی 

روش اجرایی ، پیش نیازی استقرار  سیستم مدیریت ایمنی

، نحوه امتیازدهی چک لیست و بررسی هرمورد، ممیزی

 ، فرم ها و مدارکمستندسازی، مستندات الزم در کارخانه

 ساعت 8 –بهار 
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4 
در واحدهای  22000و ایزو  GMPاصول کاربردی 

 صنایع غذایی
 دکتر یاسائی

ویژگیها و ، کارگیری سیستم ایمنی موادغذاییاهداف ب، مقدمه

 22000و ایزو  HACCPتفاوت ،  22000مزایای استاندارد ایزو 

،  22000الزامات مستندسازی ایزو ،  22000الزامات ایزو ، 

 HACCPاصول ،  GMPاصول ،  برنامه های پیش نیاز

 

 ساعت 8 –بهار 

 دکتر محمد مجاهدفر آشنایی با سموم و آالینده ها در موادغذایی 5

آفت ، هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای، فلزات سنگین

سموم ، داروهای حیوانی و هورمون های جنسی، کش ها

مواد ناشی ، نیترات ها و نیتریت ها، مواد رادیو اکتیو، میکروبی

، روغن های کانی و موم ها، از مهاجرت پلیمرهای بسته بندی

 موجود در موادغذاییمواد طبیعی سمی ، آکریالمید

 

 ساعت 8 –بهار 

6 
در  HACCPو پیاده سازی آن و  GHPاصول 

 صنایع غذایی
 دکتر کمالی اردکانی

مستندسازی و ، مزایا، دامنه کاربرد، اصول اساسی ، تعاریف

 پیاده سازی
 ساعت 8 –بهار 

 دکتر مسعود حبیبی اصول برچسب گذاری موادغذایی 7
مربوط به تصاویر و عبارات برچسب، الزامات، اظهارات، ضوابط 

 ادعاها، برچسب گذاری تغذیه ای
 ساعت 8 –بهار 

 مهندس حمید ضیغمیان آشنایی با میکروبیولوژی در صنایع غذایی 8

میکروبیولوژی فرآورده ، میکروارگانیسم های مؤثر در موادغذایی

، الزامات محیط کار در آزمایشگاه، های آرایشی و بهداشتی

انواع روشهای ، محیط کشت، نمونه و رقت سازی آماده سازی

 شمارش

 ساعت 8 –بهار 

9 
الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو 

9001 
 دکتر حسن دهقان

مقدمه، دامنه کاربرد، مراجع الزامی، تعاریف و واژگان، محیط 

سازمان، رهبری، طرح ریزی، پشتیبانی، عملیات، ارزیابی 

 عملکرد، بهبود

 ساعت 8 –بهار 
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 مهندس محمد وحدتی مبانی و اصول صحیح بسته بندی موادغذایی 10

 ظروف، تعاریف، موادغذایی بندی بسته تاریخی تحول و سیر

 ها پالستیک، (حلبی) اندود قلع فوالد، آلومینیوم، ای شیشه

 بندی بسته، کردن پر های روش، کاغذ و چوب، (مرها پلی)

 شده داده تغییر محیط در موادغذایی

 ساعت 8 –بهار 

 دکتر کمالی اردکانی نوآوری در صنعت فرآورده های کنجدی 11

بهبود ، معرفی و توضیح کامل چند فرآورده جدید کنجدی

استفاده بهینه و ، کیفیت و فرموالسیون محصوالت موجود

 تولید محصوالت رژیمی کنجدی، مطلوب از ضایعات این صنعت

 ساعت 8 –بهار 

 مهندس بتول قادری شیمی پلیمرها و کاربرد آنها آشنایی با بنیان و 12

پلی آمیدها، الستیک ها، پلیمریزاسیون و انواع پلیمر، 

هموپلیمرها، کوپلیمرها، اسفنجها، ترموپالست ها، چند کاربرد 

مهم پلیمرها، پلیمرهای مقاومت حرارتی، پلیمرها و روش های 

 شکل دهی، افزودنی های پلیمرها

 ساعت 8 –بهار 

13 
شریح الزامات و سیستم مدیریت آزمایشگاه ها ت

 (17025)ایزو 
 مهندس مریم سوریانی

معرفی مختصر سازمان ایزو، تاریخچه شکل گیری ایزو 

، تشریح بخش های 17025، مزایای استقرار ایزو 17025

، تشریح الزامات عمومی، تشریح الزامات  17025مختلف ایزو 

ح الزامات فرآیندی، ساختاری، تشریح الزامات منابع، تشری

 تشریح الزامات سیستم مدیریت

 ساعت 8 –بهار 

14 
شرایط خوب آزمایشگاهی در کارخانجات صنایع 

 غذایی
 مهندس حمید ضیغمیان

طراحی و کنترل ، منابع، الزامات مستندات، الزامات عمومی

، ایمنی، تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون، آزمون

 مشتریان و اقدامات پیشگیرانه و اصالحیرسیدگی به شکایت 

 ساعت 8 –بهار 

15 
آشنایی با اصول صحیح مدیریت تولید در واحدهای 

 صنایع غذایی
 دکتر حسن دهقان

تعاریف، تکنیک های تولید، تکنیک های مدیریت، انواع روش 

 های تولید
 ساعت 8 –بهار 
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 تاریخ، مدت سرفصل استاد نام دوره ردیف

 مهندس محمد وحدتی تخمیر در صنعت لبنیاتاصول  16

مقدمه، انواع فرآورده های لبنی تخمیری، کشت های آغازگر، 

بیوشیمی تخمیر، تولید پلی ساکاریدها، تولید باکتریوسین ها، 

 فعالیت لیپولیتیکی آغازگرها، پروتئولیز

 ساعت 8 –بهار 

 اکرم زادهمهندس  اصول طراحی و چیدمان آزمایشگاه صنایع غذایی 17

مقدمه، الزامات عمومی آزمایشگاه شیمی موادغذایی، الزامات 

عمومی آزمایشگاه میکروبی موادغذایی، وسایل آزمایشگاه 

صنایع غذایی، چیدمان آزمایشگاه صنایع غذایی، اصول و روش 

 طراحی آزمایشگاه صنایع غذایی

 ساعت 8 –بهار 

 مهندس کمالی اردکانی تکنولوژی تولید روغن 18

روغن کشی از میوه زیتون، روغن کشی از دانه های روغنی با 

پرس، روغن کشی از دانه های روغنی با حالل، تصفیه و 

 فرآیندهای اصالحی روغن، کنترل کیفیت روغن

 ساعت 8 –بهار 

19 
انواع ظروف پلیمری )مراحل تولید، کنترل کیفیت 

 و مخاطرات(
 مهندس بتول قادری

مخاطرات مراحل ، ظروف پلیمری مراحل مختلف تولید انواع

کاربردهای ظروف ، روشهای مستند سازی، مختلف تولید

آشنایی با آزمونهای مهم ظروف ، پلیمری در سطح عرضه

 پلیمری

 ساعت 8 –بهار 

20 
 تکنولوژی تولید لبنیات

 دکتر غالمرضا یاسائی
تولید شیر پاستوریزه، تولید فرآورده های تخمیری شیر، تولید 

 تولید پنیر، تولید خامه و کرهبستنی، 
 ساعت 8 –بهار 

 مهندس سیدمهدی قریشیان تکنولوژی تولید و بسته بندی فرآورده های غالت 21

تولید نان های سنتی، تولید نان های صنعتی، تولید شیرینی 

، تولید بیسکویت، تولید : کیک و کلوچه و دونات جات آردی

 و پاستا فرآورده های خمیری : رشته آشی و پلویی

 ساعت 8 – تابستان
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 مهندس محمد وحدتی افزودنی های موادغذایی 22

اثر افزودنی های موادغذایی، اثر نگهدارنده های شیمیایی در 

موادغذایی، اثر نگهدارنده های با منشأ میکروبی در موادغذایی، 

کاربرد طعم دهنده های موادغذایی، شیرین کننده ها، ترکیبات 

 ترش در موادغذاییایجادکننده طعم 

 ساعت 8 –تابستان 

23 
آشنایی با آزمایش های تخصصی میکروبیولوزی 

 موادغذایی
 ساعت 8 –تابستان  شمارش کلی، کلیفرم، استاف، اشرشیاکلی، کلستریدیوم، ... دکتر سمیه موسوی

 مهندس حمید ضیغمیان عدم قطعیت در اندازه گیری 24

اندازه گیری، عدم  آشنایی با مفهوم عدم قطعیت و خطاهای

قطعیت نوع آ و ب و اندازه گیری آنها، بررسی شاخص های 

آماری، آشنایی با توابع توزیع، محاسبه عدم قطعیت استاندارد 

مرکب، تعداد درجات آزادی مؤثرو نحوه گزارش عدم قطعیت، 

روش اجرایی تضمین کیفیت آزمون، الزامات استاندارد ایزو 

ر خصوص عدم قطعیت اندازه و مراجع اعتباردهی د 17025

 گیری

 ساعت 8 –تابستان 

 دکتر محمد مجاهدفر تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی 25

فرآوری گوشت قرمز، فرآوری گوشت طیور، فرآوری آبزیان، 

تولید فرآورده های گوشتی منجمد نیمه آماده )ناگت مرغ، برگر 

شده و کباب لقمه(، تولید فرآورده های گوشتی عمل آوری 

 )سوسیس و کالباس(

 ساعت 8 –تابستان 

 مهندس سبز تکنولوژی تولید عرقیات و دمنوش ها 26

تهیه مواد اولیه، اصول انتقال و شرایط نگهداری، اصول کنترل 

کیفی مواداولیه، تقطیر، پاستوریزاسیون، خشک کردن، 

 سورتینگ و خرد کردن، فرموالسیون، بسته بندی و انبارش

 تساع 8 –تابستان 

27 
 تکنولوژی تولید خشکبار و ادویه جات

 مهندس سیدمهدی قریشیان
تولید میوه خشک، تولید لواشک، تولید و بسته بندی پودر 

 ادویه جات، تولید سبزی خشک، فرآوری مغزهای خوراکی
 ساعت 8 –تابستان 



WWW.ALPACADEMY.IR 

 ��09124946590             مرکز آموزش آلپ                09128953848��      

 8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  -بلوار دفاع مقدس  –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد 

    ALP ACADEMY CENTER                                                                     مرکز آموزش آلپ

ACADEMY  
 

 

28 
آشنایی و کار با دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی 

 ( HPLCو  GCمورد مصرف در صنایع غذایی )
 دکتر بنی طبا و دکتر ترابی

تئوری و آشنایی با مفاهیم پایه ای، آشنایی با قسمت های 

مختلف دستگاه، نحوه کار با دستگاه، نحوه انتخاب ستون 

مناسب، آشنایی با انواع محفظه تزریق و عملکرد آنها، نحوه 

 انتخاب دتکتور، کالیبراسیون دستگاه، آنالیز نمونه ها و محاسبه

 غلظت، روش های آنالیز

 ساعت 16 –تابستان 

29 
اصول صحیح محلول سازی در آزمایشگاه 

 کارخانجات صنایع غذایی
 دکتر الهه نورباال

لظتی و شیوه تبدیل آنها به یکدیگر، آشنایی با انواع واحدهای غ

، آشنایی با درجه خلوص مواد آزمایشگاهی و برچسب خوانی

تهیه محلول ها از مواد جامد و شنایی با محاسبات الزم جهت آ

، مایع، انواع محلولسازی از جامدات و مایعات و وسایل الزم

نحوه تهیه ، آشنایی با محلول های استاندارد و پایداری آنها

، محلول استاندارد از مواد جامد و مایع در حالل های آبی

، آشنایی با استانداردهای اولیه و ثانویه و مفاهیم ابتدایی

 ای بافری، ساخت انواع بافر و نحوه تنظیم پی اچسیستم ه

 

 ساعت 8 –تابستان 

 مهندس حمید ضیغمیان آشنایی با آزمون های شیمیایی موادغذایی 30
قند، ماده خشک، ماده خشک جامد، چربی، پروتئین، خاکستر، 

 خاکستر نامحلول در اسید، ....
 ساعت 8 –تابستان 

31 

فرموالسیون راه کارهای کاهش اسید چرب در 

 موادغذایی
 دکتر صادقی زاده

ویژگی های روغن ها و چربی های خوراکی، خصوصات 

شیمیایی روغنها، مقایسه اسید چرب ترانس در مواد غذایی 

مختلف، روش های رایج برای کاهش و جایگزینی اسید چرب 

 ترانس

 ساعت 8 –تابستان 
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 تاریخ، مدت سرفصل استاد نام دوره ردیف

 دکتر صادقی زاده مواد غذایی در فرایند تولیدایمنی  32

مقدمه، ایمنی مواد غذایی و سالمت جامعه، محاطرات فیزیکی، 

شیمیایی و میکروبی در مواد غذایی، سترون سازی در مواد 

 غذایی،  رعایت اصول بهداشتی در طراحی کارخانه

 ساعت 8 –تابستان 

33 

پلیمری آشنایی با ویژگیهای لوله ها و اتصاالت 

 بهداشتی
 دکتر وطنچیان

ویژگی های مواداولیه، ویژگی های لوله ها و اتصاالت، اندازه 

گیری ابعاد، اندازه گیری مقدار دوده، اندازه گیری بازگشت 

حرارتی، ارزیابی مقاومت و رفتار لوله ها، روش های آزمون و 

 الزامات، آزمون فشردگی در سیستم های فشار قوی

 ساعت 8 –تابستان 

 مهندس سیدمهدی قریشیان سردخانه و انبار و نگهداری موادغذایی 34

ویژگیهای ، اهمیت سردخانه و انبار در نگهداری موادغذایی

ویژگیهای انبارها ، موادغذایی برای نگهداری در سردخانه و انبار

انبارهای نگهداری ، و سردخانه های نگهداری موادغذایی

تأثیر سردخانه ، موادغذایی سردخانه های نگهداری، موادغذایی

 و انبار بر موادغذایی

 

 ساعت 8 –تابستان 

 مهندس محمد وحدتی روشهای نوین افزایش ماندگاری موادغذایی 35
مقدمه، بسته بندی های جدید، پرتودهی موادغذایی، روشهای 

 حرارتی، فشار هیدرواستاتیک باال
 ساعت 8 –تابستان 

 مهندس سیدمهدی قریشیان غذاییآشنایی با ماشین آالت صنایع  36

دستگاه های آماده سازی موادخام، دستگاه های خردکننده، 

مخلوط کن ها و شکل دهنده ها و اکسترودرها، دستگاه های 

جداکننده و صافی ها، دستگاه های سالم سازی و پخت، 

تبخیرکننده ها و خشک کن ها، دستگاه های تولیدکننده 

ندی و بسته بندی، دستگاه های سرما، دستگاه های پرکن و درب

 جابجایی مواد، 

 ساعت 8 –تابستان 
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 ساعت 8 –تابستان  مقدمه، ساماندهی، پاکیزه سازی، انضباط، استانداردسازی دکتر مسعود حبیبی 5Sنظام آراستگی  37

38 
 تولید واحدهای در کیفیت کنترل اصول با آشنایی

 آردی های فراورده و شیرینی
 اردکانیدکتر کمالی 

مقدمه،کنترل کیفیت مواد اولیه، شناخت نقاط بحرانی تولید ، 

اصول نمونه برداری در واحد های تولیدی ، خصوصیات فیزیکو 

 شیمیایی و میکروبی فراورده های آردی و شیرینی

 ساعت 8 –تابستان 

 مهندس محمد وحدتی تقلبات مواد غذایی 39

تاریخچه تقلبات، انواع تقلبات در مواد غذایی، روشهای شناسایی  

کمی وکیفی تقلبات در موادغذایی، بررسی تغییرات شیمیایی و 

فیزیکی در موادغذایی تقلب شده، شناسایی تشریح برخی از 

تقلبات بارز ومعمول در مواداولیه، نکات مربوط به برچسب 

 گذاری

 ساعت 8 –تابستان 

 دکتر کمالی اردکانی ن محصوالت غذاییفرموالسیو 40

فرآیند تولید محوالت جدید، چالش های فرموالسیون جدید، 

برنامه ریزی و تست های اولیه، مهندسی محصول، فرموالسیون 

محصوالت فراسودمند، برآورد اقتصادی فرموالسیون محصوالت 

 جدید

 ساعت 8 –تابستان 

 دهقان دکتر کالیبراسیون و کلیات مربوط به آن 41

آشنایی با اصطالحات موجود در ، آشنایی با اصول کالیبراسیون

آشنایی با نحوه استفاده از گزارش ، گزارش کالیبراسیون

انجام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما )آون، ، کالیبراسیون

توانایی محاسبه عدم ، انکوباتور، بن ماری، هیتر، ترموکوبلها و ... (

های الزم جهت مستندسازی و ایجاد  کسب مهارت، قطعیت

 مدارک و سوابق

 ساعت 10 – پائیز

 مهندس حمید ضیغمیان اصول نگهداری و فرآوری میوه ها و سبزی ها 42
، کمپوت و کنسرو سازی، خشک کردن، نگهداری میوه ها

ترشی ، سرکه سازی، مربا و ژله و مارماالد، تولید آبمیوه

انجماد میوه و آبمیوه و شرایط نگهداری ، شور سازی، سازی

 ساعت 10 –پائیز 
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نگهداری ، روش های نگهداری سبزی ها، آنها در سردخانه

 و فرآیند انواع سبزی ها

 بتول قادری تکنولوژی رنگ 43

فام رنگ و عمل ، اجزای تشکیل دهنده رنگ، فرموالسیون

، مواد افزودنی رنگ، حالل ها، رزین ها، تینت کردن رنگ

مواد ، نقش رنگدانه ها در ساخت رنگ، اصالح فرمول رنگ

سیستم های ، بازدارنده های خوردگی، فعال کننده سطح

، آماده سازی، رنگ مناسب را چگونه انتخاب کنیم، پوشش

 انواع چسبندگی

 ساعت 16 –پائیز 

 الهه نورباال تکنولوژی شیشه 44
شیشه های ، انواع ساختارهای شیشه، تئوریهای شیشه، کلیات

، فیزیکی و شیمی شیشه، مسائل ترمودینامیکی شیشه، تجاری

 تکنولوژی و روش های تولید شیشه

 ساعت 16 –پائیز 

 حسن دهقان TQMمدیریت کیفیت جامع  45

تکنیک های سیستم های  و اصول کاربرد، رویکرد فرآیندی

 و ریزی طرح، سیستم مدیریت فراگیر، مدیریتی
 طرح، ییندفرآ سازماندهی ،مدیریت مسئولیت ،یهسازماند

ساختار ، افرآینده گیری اندازه و پایش، ریزی فرآیندها

گیر، فرا مدیریت سیستم در مستندات سازماندهی، سازمانی

 الزاماتگیر، فرا کیفیت مدیریت سیستم در سازی استاندارد
 و اجرا، نیسازما درون الزامات سایر و مقرراتی و قانونی
 مشاورهنی، انسا منابع مدیریت، رکا محیط آراستگی ،تعملیا

 در واکنش آمادگی ،و اطالع رسانی ارتباطات و مشارکت و

 پدیدآوری، یدخر، مشتری و فروش، یاضطرار شرایط

ارزیابی خلی، دا ممیزی، بازرسی، ها کنترل، لمحصو

 کنترل، زه گیریاندا و پایش، تعملیا کنترل، عملکرد

 قابلیت و سازی شفاف، یگیر اندازه و پایش تجهیزات

حی، اصال اقدام، قانطبا عدم، دبهبو، قانطبا ارزیابی بی،ردیا
 زنگریباها،  داده تحلیل، رضایت مشتری، نهپیشگیرا اقدام

 مدیریت

 ساعت 16 – پائیز

، اصول کنترل کیفیت موادغذایی، میکروبیولوژی موادغذایی سیدمهدی قریشیان آشنایی با دانش صنایع غذایی 46

نگهدارنده ها و طعم دهنده ، اثر فرآیند بر کیفیت موادغذایی
 ساعت 16 – پائیز

https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.icadacademy.com/course/group-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/type-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
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، تغذیه و موادغذایی، غنی سازی موادغذایی، های موادغذایی

 بهداشت و ایمنی محیط کار، مسمومیت های موادغذایی

 حسین بنی طبا آشنایی با شیمی موادغذایی 47

واکنش ها و ، خواص فیزیکوشیمیایی قندها، کربوهیدرات ها

، شربت ذرت، نشاسته، گلیکوزیدها، ویژگی های قندها

، لیپیدها، موادگیاهی تغییر شیمیایی یافته، صمغ ها، فیبرها

 پروتئین ها، اندیس ها، اکسیداسیون، روغن ها و چربی ها

 ساعت 8 –پائیز 

 ساعت 16 –پائیز   بتول قادری شناسایی و آنالیز کمی و کیفی پلیمرها 48

 حسین بنی طبا کنترل فرآیندهای شیمیایی 49

 اندازه گیری، نقشه خوانی و نقشه کشی در صنایع شیمیایی

، ثبت و کنترل فشار و اندازه گیری، ثبت و کنترل دما و

ثبت و و  اندازه گیری، ثبت و کنترل دبی و اندازه گیری

 کنترل ارتفاع سطح مواد

 ساعت 16 – پائیز

 جالل صادقی زاده تکنولوژی تولید نوشابه 50
واحد تصفیه ، نمای کلی کارخانه نوشابه سازی، تاریخچه

واحد تولید ، واحد تولید گاز، واحد شربت سازی، خانه

 آزمایشگاه کنترل کیفی، خطوط تولید نوشابه، PET بطری

 ساعت 8 –پائیز 

 الهه نورباال روغن های روانکار صنعتی 51

تقسیم بندی ، تعریف روانکاری و وظایف روانکارها

خواص ، اصول کارخانه های روغن سازی، روانکارها

روش ساخت روغن های ، فیزیکی و شیمیائی روغن ها

افزودنی مورد استفاده در روغن های انواع مواد ، روانکار

تست های ، طبقه بندی روغن های روانکار، روانکار

شاخص های کیفی و تست های ، ارزیابی و عملکرد روغن ها

، تست های موتوری و دستگاهی روغن، آزمایشگاهی روغن

، روغن توربین، طبقه بندی روغن های دنده، روغن های دنده

گریسها و طبقه بندی ، بندی( فیلترهای روغن )انواع و طبقه

چگونگی ، روش های تصفیه روغن های کارکرده، آنها

، روش های آنالیز روغن، کنترل روغن ها در حین کار

 سیستم های روغن کاری

 ساعت 16 – پائیز

 محمد وحدتی فرآوری محصوالت گیاهی 52
فساد بعلت فعالیت ، قهوه ای شدن، زمان نگهداری موادغذایی

سرد کردن و انجماد محصوالت زراعی و ، های شیمیایی

 خشک کردن محصوالت زراعی و باغی، باغی

 ساعت 8 – پائیز
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 ساعت 8 –پائیز  فرآورده های کنسروی، اصول تولید و فرآوری غالمرضا یاسائی تکنولوژی تولید فرآورده های کنسری 53

 سیدمهدی قریشیان اصول نگهداری موادغذایی 54

نگهداری بوسیله ، موادغذایی براساس فسادپذیریتقسیم بندی 

روش های کلی ، نگهداری بوسیله تشعشع، حرارت دادن

نگهداری موادغذایی بوسیله روش ، نگهداری موادغذایی

نگهداری ، نگهداری موادغذایی به روش پرتودهی، انجماد

نگهداری موادغذایی به ، موادغذایی به روش کنسرو کردن

، غیرحرارتی نگهداری موادغذاییروشهای ، کمک حذف آب

استفاده از ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی در نگهداری 

 نگهدارنده های طبیعی موادغذایی، موادغذایی

 ساعت 8 –پائیز 

قسمت های جنبی ، تولید شکر، قندسازی، گیاهان قندی حمید ضیغمیان تکنولوژی تولید قند و شکر 55

 موارد استفاده مالس، تهیه قند از نیشکر، کارخانه قند
 ساعت 8 –پائیز 

 رزیتا وطنچیان ظروف پلیمری 56
، روش های مستندسازی، مخاطرات، مراحل مختلف تولید

آشنایی ، کاربردهای انواع ظروف پلیمری در سطح عرضه

 با آزمون های مهم ظروف پلیمری

 ساعت 8 –پائیز 

57 
 ارزیابی حسی در صنایع غذایی

 
 اردکانیعلی اکبر کمالی 

فاکتورهای ، اولین قدم نمونه براری، تعریف ارزیابی حسی

آزمون ، انتخاب ارزیاب، مهم برای انجام آزمون حسی

، ویژگی مکان، فرآهم آوری مکان آزمون، انتخاب ارزیاب

آزمون ، دسته بندی آزمون های حسی، اهداف ارزیابی حسی

آزمون ، مثال روش متوازن، ( DUO-TRIOدو از سه ) 

 ) آزمون دو از پنج، ( TRIANGLE ) تایی یا مثلثیسه 

Two-out-of-five test )  ،آزمون ، تفاوت از نمونه شاهد

آزمون ، ( غیر الف-الف ) A-not-A آزمون، یرتبه بند

آزمون های  ،( Paired comparison test ) مقایسه جفتی

برخی از واژه های توصیف ، آزمون هدونیک، توصیفی

تشخیص رنگ بوسیله ی ، حسی دستگاهیارزیابی ، ویژگی

 دستگاه هانترلب

 ساعت 8 –پائیز 

 اصول کلی بهداشت در موادعذایی 58
سیدمهدی قریشیان و علی 

 اکبر کمالی اردکانی
اصول کلی بهداشت موادغذایی، دامنه کاربرد، تولید اولیه، 

ساختمان و تأسیسات، کنترل عملیات، تأسیسات، حمل و نقل، 
 ساعت 8 –پائیز 
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به محصول و آگاهی مصرف کننده،  اطالعات مربوط

 آموزش

 علی اکبر کمالی اردکانی مبانی سیستم های ملی کنترل مواد غذایی 59

ل بل قبوسطح قا، ارزیابی ریسک، ریسک، ایمنی مواد غذایی

مبانی  قوانین، بازرسی، گواهی کردن، ممیزیت، حفاظ

، ح قانونیمرجع ذیصال، تم های ملی کنترل مواد غذاییسیس

رسمی بازرسی و صدور  سیستم های، صالحیت رسمی تأیید

سی و صدور سیستم های تأیید شده رسمی بازری، گواه

، سیستم های ملی کنترل مواد غذاییمبانی   الزامات، گواهی

صفانه اقدامات من، اییمتصدیان کسب و کار مواد غذ

اصول سیستم ملی ، شرایط اقتضایی، درتجارت مواد غذایی

اصل ، ف کنندگاناصول حمایت از مصر، غدایینترل مواد ک

اصل نقش ، اصل شفافیت، واد غذاییرویکرد زنجیره کامل م

اصل تصمیم ، طرفیاصل هم خوانی و بی ، هاها و مسئولیت 

، لم و مبتنی بر شواهدگیری مبتنی بر ریسک، مبتنی بر ع

ح، ذی صال اصل همکاری و هماهنگی بین چندین مرجع

ی اصل خود ارزیابی و روش ها، ات پیشگیرانهاصل اقدام

اصل به رسمیت شناختن سیستم های دیگر) شامل ، بازنگری

، اصل هماهنگی، قانونیاصل مبانی ، تم های یکسان(سیس

حی و اجرای سیستم ملی کنترل چارچوب طرا، منابع اصل

پیش ، طآگاهی از شرای، تدوین خط مشی، کلیات، غذایی مواد

پایش و باز ، اجرا، احی سیستمطر، مستمربهبود ، یکنشگر

 نگری سیستم

 ساعت 8 –پائیز 

60 
 پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی

 
 مسعود حبیبی

، انواع غذاهای فراسودمند، غذاهای فراسودمند، غذا داروها

، انواع پروبیوتیک ها، تعریف واژه پروبیوتیک

ک مورد استفاده به عنوان پروبیوتی میکروارگانیسم های

انواع فرآورده های  ،کویژگی فراورده های پروبیوتی ،ها

مکانیسم ، فواید پروبیوتیک ها بر سالمت انسان ،پروبیوتیک

تولید ترکیبات مهار کننده )ضد ، اثر پروبیوتیک ها

درمان عارضه عدم ، تقویت سیستم ایمنی بدن، میکروبی(

 ساعت 8 –پائیز 
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ویژگی های ، اب سویهاساس انتخ، تحمل الکتوز

چالش های توسعه ، ویژگی های بیولوژیک، تکنولوژیکی

، سطح افزودن پروبیوتیک، فرآورده های پروبیوتیک

ایی و قابلیت زنده توان، سازگاری با مراحل فرآوری محصول

قابلیت زیستی پروبیوتیک ها و سرعت  ،کمانی پروبیوتی

راهکارهایی برای ، فاکتورهای رشد پروبیوتیک ها، تخمیر

کاربرد ، افزایش و بهبود قابلیت زنده مانی پروبیوتیک ها

کاربرد پروبیوتیک ها در مواد غذایی ، پروبیوتیک ها

کاربرد لبنیات به عنوان محیط پایه برای تولید ، تخمیری سنتی

 تولید شیر تخمیری اسیدوفیلوس، محصوالت پروبیوتیک لبنی

 جالل صادقی زاده انکپسوالسیون و کاربرد آن در صنایع غذایی 61

تقسیم بندی ، تکنولوژی انکپسوالسیون دالیل استفاده از

مورفولوژی ، انکپسوالسیون )بر اساس اندازه ذرات(

مواد اولیه ، مفاهیم کلی انکپسوالسیون، میکروکپسول ها

مشکالت عمده مواد اولیه ، استفاده برای انکپسوالسیونمورد 

ویژگی های مواد اولیه ، صنایع غذایی انکپسوالسیون در

مواد پوششی مورد استفاده در روشهاي ، جهت انکپسوالسیون

تکنیک های ، مکانیسم رهایش، سیونانکپسوال مختلف

مهم ترین و کاربردی ترین تکنیک ، میکروانکپسوالسیون

، خشک کردن پاششی، های انکپسوالسیون درصنایع غذایی

کاربرد ، پوشش بستر سیال، امولسیون، اکستروژن

کاربرد انکپسوالسیون ، انکپسوالسیون در فراورده های لبنی

، سیون در آنزیم هاکاربرد انکپسوال، در صنعت نانوایی

 کاربرد انکپسوالسیون در بسته بندی مواد غذایی

 ساعت 8 –زمستان 

62 
 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

 
 سیدمهدی قریشیان

ماشین ، ساختمان سازی، فضای سبز، محوطه سازی، زمین

مواد اولیه و بسته ، آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

 بندی

 ساعت 8 –زمستان 

https://www.icadacademy.com/
https://www.icadacademy.com/
https://www.icadacademy.com/
https://www.icadacademy.com/
https://www.icadacademy.com/


WWW.ALPACADEMY.IR 

 ��09124946590             مرکز آموزش آلپ                09128953848��      

 8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  -بلوار دفاع مقدس  –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد 

    ALP ACADEMY CENTER                                                                     مرکز آموزش آلپ

ACADEMY  
 

 

 محمد وحدتی محصوالت غذایی تراریخته 63

نظر مسئوالن مراجع ذیصالح ملی و بین المللی در خصوص 

چرا ، محصوالت غذایی تغییر ژنتیکی یافته) تراریخته(

محصوالت تراریخته )تغییر ژنتیکی ، محصوالت تراریخته

روند افزایش سطح زیر کشت محصوالت ، یافته( چیست؟

، ننده محصوالت تراریختهکشورهای تولید ک، تراریخته

وضعیت امنیت ، وضعیت امنیت غذایی در کشورهای جهان

، غذایی و واردات محصوالت غذایی تراریخته به کشور

آزمایشات ، محصوالت تراریخته موجود در بازارهای جهان

انجام گرفته بر روی محصوالت تراریخته پیش از ورود به 

والت تراریخته تولید، واردات و مصرف ساالنه محص، بازار

منابع علمی در خصوص محصوالت ، در کشورهای اروپایی

تائیدیه کیفیت محصوالت غذایی ، تراریخته چه می گویند

انواع صفات اصالحی مورد نظر در مهندسی ، تراریخته

نتایج اقتصادی کشت محصوالت تراریخته در ، ژنتیک

محصوالت ، محصوالت تراریخته و محیط زیست، جهان

محصوالت تراریخته مقاوم به ، و سموم کشاورزیتراریخته 

غنی ، محصوالت تراریخته متحمل به خشکی، علف کش ها

نظر ، مخالفان محصوالت غذایی تراریخته، سازی زیستی

، دانشمندان در خصوص مخالفان محصوالت غذایی تراریخته

 نظر مراجع در خصوص محصوالت تراریخته

 ساعت 8 –زمستان 
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 علی اکبر کمالی اردکانی انبارششرایط خوب  64

انبارداری، سیستم اطالعاتی انبار، مدیریت انبار، طبقه بندی 

انبارها، تدارکات، انبارداری و مراحل آن، چیدن و چیدمان، 

طبقه بندی موجودی کاال، منابع ورود کاال به انبار، فرم های 

مورد استفاده در سیستم اطالعاتی انبار، الزامات طراحی 

ها، روش های مختلف انبار کردن، بازرسی های ایمنی انبار

و اهمیت آن، برنامه ریزی و کنترل موجودی ها، انواع 

 موجودی کاال، کنترل موجودی، انبارگردانی، حسابرسی، 

 ساعت 8 –زمستان 

 محمد وحدتی سالمت و ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک 65

مطرح معرفی محصوالت کشاورزی ارگانیک، مالحظات 

شده در خصوص ایمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک، 

کشت ارگانیک و تغذیه جامعه انسانی، ارتقاء ایمنی 

 محصوالت کشاورزی ارگانیک

 ساعت 8 –زمستان 

 محمد مجاهدفر مبانی سم شناسی کشاورزی 66

نامگذاری آفت کش ها، میزان سمیت سموم، طبقه بندی سمیت 

آفت کش ها، عوامل خسارت زای محصوالت کشاورزی، 

تقسیم بندی آفت کش ها، تقسیم بندی سموم، برچسب آفت کش 

 ها، مقاومت آفات در برابر سموم، فرموالسیون آفت کش ها، 

 ساعت 8 –زمستان 
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 مسعود حبیبی تکنولوژی تولید نان 67

مراحل اصلی تولید نان، مواد تشکیل دهنده نان، فرآیند تهیه 

خمیر، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان، درجه استحصال 

آرد، تأثیر درجه استحصال بر ترکیب و ویژگی های نان، 

تأثیر درجه استحصال بر خواص رئولوژی خمیر، تأثیر 

درجه استحصال بر خواص کیفی نان، جلوگیری از آلودگی 

اد نان، روش های جلوگیری از کپک زدن نان، نگهداری و فس

 نان

 ساعت 8 –زمستان 

 ساعت 8 –زمستان   مسعود حبیبی آشنایی با بهبود دهنده های نان 68

 حسن دهقان CRMمدیریت ارتباط با مشتری  69

روی سازمان، تغییرات سازمانی در  CRMاهداف، تأثیرات 

، ساختار سازمانی بازاریابی در  CRMنتیجه استفاده از 

CRM  معاونت بازاریابی ،CRM مراحل و فرآیندهای ،

مدیریت ارتباط با مشتری، انواع دیدگاه مدیریت ارتباط با 

در مقابل  CRMمشتری، تحلیل فعالیت های رقابتی، 

در برخورد با مشتری،  CRMبازاریابی، استراتژی های 

 ....، منحنی تطبیقی، و .... CRMابعاد 

 ساعت 16 –زمستان 

 سیدمهدی قریشیان مبارزه با آفات و جوندگان انباری 70

مدیریت مبارزه با ، جوندگان انباری، اهمیت آفات انباری

 مدیریت مبارزه با حشرات، جوندگان

 

 ساعت 8 –زمستان 

اندازه گیری فشار، دبی سنج، ارتفاع سنجی اندازه گیری دما،  الهه نورباال روش های اندازه گیری در مهندسی و آزمایشگاه 71

 مایعات، ویسکومتر
 ساعت 8 –زمستان 
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 محمد وحدتی روش های آنالیز نمونه روغن های خوراکی 72

اندازه گیری نقطه ذوب، اندازه گیری ضریب شکست، اندازه 

گیری ویسکوزیته، اندازه گیری رنگ، اندازه گیری چگالی، 

گیری اسیدیته، اندازه گیری عدد اندازه گیری پراکسید، اندازه 

یدی، اندازه گیری رطوبت، پایداری روغن، ارزیابی حسی، 

 اندازه گیری اسیدهای چرب

 ساعت 8 –زمستان 

 مسعود حبیبی نانوامولسیون های موادغذایی 73
امولسیون، نانوامولسیون، تجهیزات مربوط به تولید 

نانوامولسیون ها، پایداری و ناپایداری نانوامولسیون ها، 

 مزایای نانوامولسیون ها، کاربرد نانوامولسیون ها، 

 ساعت 8 –زمستان 

 ساعت 8 –زمستان  شیشه و انواع آن، کاربرد انواع شیشه ها، شیشه های هوشمند وجیهه ترابی شیشه و نانوتکنولوژی 74

نمونه گیری موادشیمیایی، عملیات در صنایع معدنی، عملیات  الهه نورباال عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی 75

 در صنایع شیمیایی، عملیات در صنایع پتروشیمی
 ساعت 16 –زمستان 

 الهه نورباال عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی 76
وسایل آزمایشگاهی، محلول سازی، تعیین بکارگیری مواد و 

مشخصات موادشیمیایی، تهیه فرآورده های شیمیایی در 

 آزمایشگاه، ایمنی در آزمایشگاه شیمی

 ساعت 16 –زمستان 

 رزیتا وطنچیان کنترل فرآیندهای شیمیایی 77

نقشه خوانی و نقشه کشی در صنایع شیمیایی، اندازه گیری و 

گیری و ثبت و کنترل فشار، اندازه ثبت و کنترل دما، اندازه 

گیری و ثبت و کنترل دبی، اندازه گیری و ثبت و کنترل 

 ارتفاع سطح مواد

 ساعت 16 –زمستان 
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 بتول قادری کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی 78
تهیه محلول های استاندارد، پیشگیری خوردگی در صنایع 

 شیمیایی، آزمایش های کنترل کیفیت آب، کاربرد مواد

 افزودنی در صنایع شیمیایی

 ساعت 16 –زمستان 

 ساعت 8 –زمستان  آشنایی با انواع سیلیکات ها، ساختار سیلیکات ها وجیهه ترابی آشنایی با ساختار سیلیکات ها 79

 وجیهه ترابی دیرگدازهای سیلیسی و شبه سیلیسی 80
مواد اولیه مصرفی، نقش مواد اصلی و ناخالصی ها در 

دیرگدازهای سیلیسی، مراحل و تکنولوژی تولید دیرگدازهای 

 سیلیسی، خواص دیرگدازها، کاربردهای دیرگدازها، 

 ساعت 8 –زمستان 

 ساعت 8 –زمستان   جالل صادقی زاده اصول فرآوری ضایعات در صنایع غذایی 81

 ساعت 8 –زمستان   مسعود حبیبی استانداردهای کدکس موادغذاییآشنایی با  82

 ساعت 8 –زمستان   جالل صادقی زاده کاربرد رنگ های طبیعی در صنعت غذا 83

 ساعت 8 –زمستان   سیدمهدی قریشیان خالقیت و کارآفرینی در صنایع غذایی 84

 ساعت 8 –زمستان   علی اکبر کمالی اردکانی غنی سازی موادغذایی 85

 ساعت 8 –زمستان   محمد وحدتی موادغذایی تراریخته 86

 ساعت 8 –زمستان   علی اکبر کمالی اردکانی ارتقا کیفیت واحدهای تولیدی 87
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88 
آشنایی با روغن ها و چربی های خوراکی و نقش 

 تغذیه ای آنها
 ساعت 8 –زمستان   قریشیانسیدمهدی 

 ساعت 8 –زمستان   غالمرضا یاسائی بیوتروریسم و پدافندغیرعامل در صنایع غذایی 89

 




