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سز فصل هاي درس فناوري هاي نوين در صنايع غذايی دوره دكتزي پژوهش محور
دكتز مسکوكی
 - 1هقذهِ اي تز رًٍذ تحَل ٍ پيشزفت علن فزآٍري حفظ ٍ ًگْذاري هَاد غذايي
 - 2هشايا ٍ هعاية صٌايع غذايي عٌتي ٍ هعوَل
 - 3رٍشْاي ًَيي تَليذ ٍ فزآٍري هَاد غذايي
دكتز كدخدايی
4
4
4
4

 فزآيٌذ ّاي غيز حزارتي 1فٌاٍري اعتفادُ اس فشار تاال  ،صَل فشار ايشٍ اعتاتيل ٍ ّيذرٍاعتاتيل  ،عيغتن ّاي فشار تاال 1- 1اثز فشار تاال تز هينزٍ اٍرگاًيشم ّا ٍ آًشيوْا 2- 1-اثز فشار تاال تز تافت ٍ تزميثات هَاد غذايي

دكتز مسکوكی
4
4
4
4
4
4
4

 2فٌاٍري اعتفادُ اس هيذاى پالظّاي النتزيني تا ٍلتاص تاال 1- 2تعزيف ٍ مارتزد فٌاٍري  ،هناًيشم  ،تجْيشات  ،اًَاع اهَاج النتزيني 2- 2مارتزد ّاي هيذاى النتزيني پالغي قَي 3- 2اثز هيذاًْاي النتزيني پالغي قَي تز هينزٍاٍرگاًيشهْا ٍ آًشيوْا 4- 2مارتزد هيذاًْاي النتزيني پالغي قَي در اعتخزاج هَاد غذايي 5- 2مارتزد هيذاًْاي النتزيني پالغي قَي در خشل مزدى هَاد غذايي 6- 2-عايز مارتزدّاي هيذاًْاي النتزيني پالغي قَي

دكتز كدخدايی
4
4
4
4
4
4
4
4

33333333-

فٌاٍري اعتفادُ اس فزاصَت
 1هقذهِ ٍ مليات  ،اصَل فزاصَت  ،اًَاع اهَاج فزاصَت 2مارتزدّاي فزاصَت قَي ٍ ضعيف 3اثز فراصَت قَي تز هينزٍ اٍرگاًيشهْا ٍ آًشيوْا 4اعتفادُ اس فزاصَت قَي در فزآيٌذ ّا ٍ ٍامٌشْاي شيويايي 5اعتفادُ اس فزاصَت قَي در اعتخزاج هَاد ٍ عايز فزآيٌذ ّاي غذايي 6مارتزدّاي ًَيي فزاصَت قَي 7-مارتزد ّاي فزاصَت ضعيف در صٌايع غذايي

دكتز مسکوكی
4
4
4
4

 4فٌاٍري اعتخزاج هَاد در شزايط فَق تحزاًي 1- 4هقذهِ ٍ مليات  ،شزليط فَق تحزاًي ٍ ،يضگيْاي فيشيني حالت فَق تحزاًي 2- 4مارتزد فٌاٍري فَق تحزاًي در اعتخزاج هَاد  ،اثز تزهينزٍاٍرگاًيشهْا 3- 4-مارتزد ّاي ًَيي فٌاٍري فَق تحزاًي

دكتز كدخدايی
 5- 4فٌاٍري اعتفادُ اس پزتَّاي يًَيشُ
1

2

 1- 5- 4هقذهِ ٍ مليات  ،اًَاع پزتَّاي يًَيشُ  ،هناًيشم  ،راديَ امتيَيتِ  ،اثزات اٍليِ ٍ ثاًَيِ
 2- 5- 4اثز تزهينزٍ اٍرگاًيشم ّا ٍ آًشيوْا
 3- 5- 4مارتزد پزتَّاي يًَيشُ در هَاد غذايي
 4- 5- 4اثز تزتزميثات هَاد غذايي  ،مٌتزل جَاًِ سًي ٍ رعيذگي هحصَالت مشاٍرسي
 6- 4فٌاٍري اعتفادُ اس هيذاى ّاي هغٌاطيغي
 1- 6- 4هقذهِ ٍ كليات  ،هناًيشم  ،دعتگاّْا ٍ تجْيشات
 2- 6- 4مارتزد هيذاًْاي هغٌاطيغي ًَعاًي در صٌايع غذايي
 7- 4فٌاٍري اعتفادُ اس پالظّاي ًَري
 1- 7- 4هقذهِ ٍ مليات  ،هناًيشم  ،دعتگاّْا ٍ تجْيشات
 2- 7- 4مارتزد پالغْاي ًَري در صٌايع غذايي
دكتز مسکوكی
 8- 4فٌاٍري خال
 1- 8- 4هقذهِ ٍ مليات  ،شزايط خال  ،تجْيشات
 2- 8- 4اعتفادُ اس خال در مٌتزل رشذ هينزٍ اٍرگاًيشهْا
 3- 8- 4اعتفادُ اس خال در صٌايع غذايي
 9- 4فٌاٍري غشا
 1- 9- 4هقذهِ ٍ مليات  ،اًَاع غشا ّا  ،هناًيشم فزآيٌذّاي غشايي ٍ فيلتزاعيَى
 2- 9- 4مارتزد فزآيٌذ ّاي غشايي در صٌايع غذايي
ً 10-4اًَفٌاٍري ٍ ًاًَفزآٍري هَاد غذايي
 - 5فزآيٌذ ّاي گزهايي
 1-5فزآيٌذ اعتخزاج در شزايط هادٍى تحزاًي آب
 1-1-5هقذهِ ٍ مليات  ،شزايط هادٍى تحزاًي ٍ ،يضگيْاي فيشينَ شيويايي آب در شزايط هادٍى تحزاًي
 2-1-5مارتزد فزآيٌذ اعتخزاج در شزايط هادٍى تحزاًي آب در صٌايع غذايي
دكتز كدخدايی
 - 6فٌاٍري اعتفادُ اس اهَاج هاينزٍٍيَ ٍ فزماًظّاي راديَيي
 1- 6هقذهِ ٍ مليات  ،اًَاع اهَاج هاينزٍٍيَ ٍ فزماًغْاي راديَيي  ،هناًيشم
 2--6هاينزٍٍيَّاي خاًگي ٍ مارتزد آًْا
 2- 6پاعتَريشاعيَى ٍ اعتزيليشاعيَى هَاد غذايي تَعط اهَاج هاينزٍٍيَ
 4- 6عايز مارتزدّاي اهَاج هاينزٍٍيَ در صٌايع غذايي
 5- 6فٌاٍري اعتفادُ اس پزتَ هاٍراي تٌفش
 6- 6فٌاٍري اعتفادُ اس تخليِ قَط النتزيني
7-6فٌاٍري اعتفادُ اس هقاٍهت ٍ گزهايش هقاٍهتي القا يي
دكتز مسکوكی
 - 7فٌاٍريْاي تزميثي
هٌاتع پيشٌْادي جْت هطالعِ ٍ آگاّي تيشتز
 - 1صٌايع غذايي ًَيي  ،گزدآٍري  :عثذالوجيذ هغنَمي ٍ ّوناراى  ،چاج پضٍّشنذُ علَم ٍ صٌايع غذايي 1389
2

3

1385  اًتشارات داًشگاُ فزدٍعي هشْذ،  تأليف دمتز عيذعلي هزتضَي ٍ ّوناراى,  فٌاٍريْاي ًَيي صٌايع غذايي- 2
1386  اًتشارات داًشگاُ فزدٍعي هشْذ،  تأليف دمتز عيذ علي هزتضَي ٍ ّوناراى،  فٌاٍريْاي ًَيي صٌايع لثٌي- 3
1386  تزجوِ دمتز عيذ علي هزتضَي ٍ ّوناراى اًتشارات داًشگاُ فزدٍعي هشْذ،  رٍشْاي غيز حزارتي ًگْذاري هَاد غذايي- 4
5- Gustavo V .Barbosa-Canovas ,Maria S .Tapia ,M .Pilar Cano (2004 )Novel Food Processing Technologies
(Food Science and Technology. )CRC press
6- Howard Q .Zhang ,Gustavo V .Barbosa-C?novas , V .M .Bala Balasubramaniam , Ortega-Rivas ,Enrique
2012 .Non-thermal Food Engineering Operations ,Food Engineering Series ,Wiley-Blackwell press
7- Patrick Dunne ,Daniel F .Farkas ,James T .C .Yuan (2011) Nonthermal Processing Technologies for Food
(Institute of Food Technologists Series .)Wiley-Blackwell press
8- Gaurav Tewari ,Vijay K .Juneja 2007 .Advances in Thermal and Non-Thermal Food Preservation .
Blackwell Pub.
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