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 پوت و کنسرومک ددرس : تولی مپایه : یازده  سال تحصیلی :    پوت و کنسروهامک دف کلی : آشنایی با تولیده

  

 درس انوضوع و عنوم ف ویژه درسده های دیگر فعالیت
اره بخش یا مش

 فصل
 اهم هفته تاریخ و روز جلسه

 
 

 پوت هاآشنایی با مواد اولیه انواع کنسروها و کم
تهیه مواد اولیه 

 کنسروهای گیاهی
 اول  پودمان اول

 مهر

کار با رفراکتومتر در 

 آزمایشگاه
 آشنایی با دستگاه های سفتی سنج و رفراکتومتر

سفتی بافت انواع میوه و 

 سبزی
 دوم  پودمان اول

 PHاندازه گیری 

 آب
 آشنایی با انواع افزودنی های کنسروی و ویژگی های آنها

افزودنی های انتخاب 

 کنسروها
 سوم  پودمان اول

 
 

آشنایی با آزمون های فیزیکی، میکروبی و شیمیایی انواع 

 افزودنی ها

آزمون های کنترل کیفی 

 افزودنی های کنسروها
 چهارم  پودمان اول

 آشنایی با اصول نگه داری مواد اولیه در انبار 
مرحله انبارداری و 

 سردخانه
 مپنج  پودمان اول

 آبان

 
 

 ولیه کنسروهای گوشتی و ویژگی های آن هاآشنایی با مواد ا
تهیه مواد اولیه 

 کنسروهای گوشتی
 مشش  پودمان اول

 
 

 آشنایی با آزمون های کنترل کیفی و مرحله سردخانه گذاری
مرحله کنترل کیفی و 

 سردخانه گذاری
 مهفت  پودمان اول

 مهشت  آزمون پودمان اول   



 
 

 اد اولیه و  مراحل تمیز کردن مواد اولیهآشنایی با مو
آماده سازی مواد اولیه 

 کنسروهای گیاهی
 منه  پودمان دوم

 آذر

 
 

 آشنایی با مرحله درجه بندی و سورتینگ
مرحله درجه بندی و 

 سورنینگ
 مده  پودمان دوم

کار عملی روش 

 های پوست گیری
 آشنایی با اصول پوست گیری و انواع پوست گیری

داسازی قسمت مرحله ج

 های زائد
 میازده  پودمان دوم

انجام انواع روش 
های آنزیم بری به 

 صورت عملی

 آشنایی با انواع روش های آنزیم بری
مرحله خرد کردن و 

 آنزیم بری
 مدوازده  پودمان دوم

  

  

 درس انوضوع و عنوم ف ویژه درسده های دیگر فعالیت
اره بخش یا مش

 فصل
 اهم هفته تاریخ و روز جلسه

  
 آشنایی با روش های انجمادزدایی انواع گوشت  

آماده سازی مواد اولیه 

 کنسروهای گوشتی
 زدهمسی  پودمان دوم

 دی

آزمون پودمان       

 دوم
 

 مچهارده

 مدهزپان برگزاری امتحانات نیم سال اول

 مدهزشان

  
  

 تعطیل

 آشنایی با مرحله فرموالسیون انواع کنسروها

 طیلتع

 
 مهدهف تعطیل تعطیل

 بهمن
 انجام کار عملی

 

آشنایی با میزان مواد اولیه مورد استفاده در تهیه کنسرو و 

 کمپوت ها

فرموله کردن مواد 

 کنسروی
 مهدهج  پودمان سوم

 آشنایی با نحوه اندازه گیری میزان نمک و بریکس مود غذایی کار با سالومتر
مرحله تهیه شربت و آب 

 کنسرو نمک کمپوت و
 منوزده  پودمان سوم



  
اصول اندازه گیری غلظت 

 محلول نمک
 مبیست  پودمان سوم

 
 

 تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل
 بیست

 مویک

 اسفند

 
 

 
 

 
 

آزمون پودمان 

 سوم
 

 بیست و

 دوم

 
 

 ومبیست و س  پودمان چهارم پر کردن ظروف کنسروی آشنایی با انواع ظروف کنسروی و مرحله پر کردن محصول

 تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل 
 بیست و

 چهارم

  

   

 درس انوضوع و عنوم ف ویژه درسده های دیگر فعالیت
اره بخش یا مش

 فصل
 اهم هفته تاریخ و روز جلسه

 تعطیالت عید نوروز

 مبیست وپنج

 فروردین

 بیست و

 مشش

 
 

  چهارمپودمان  دربندی ظروف کنسروی آشنایی با مرحله دربندی و اگزاستینگ
 بیست و

 مهفت

کار با دستگاه اتو 

 کالو
  پوذمان چهارم فرآیند حرارتی کنسروها آشنایی با مرحله فرآیند حرارتی و مرحله سرد شدن

بیست و 

 مهشت

 
 

 
 

 
 

آزمون پودمان 

 چهارم
 

 بیست و

 منه

 سی ام  تعطیل تعطیل تعطیل  اردیبهشت

 
 

 مسی و یک  پودمان پنجم رنطینه گذاریق آشنایی با روش های کنترل انبار قرنطینه



 

 
 آشنایی با اصول کنترل کیفی ظروف و محصوالت کنسروی

کنترل کیفی محصوالت 

 کنسروی
 سی و دوم  پودمان پنجم

  


