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 1 طرح درس شماره : (گوشتي)عنوان درس: تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور موضوع درس : بسته بندی گوشت قرمز
مشخصات 

 پايه : دوازدهم کلي

 رشته تحصیلي : صنايع غذايي

 1/7/77تاريخ اجرا : 

 دقیقه 79مدت تدريس : 
 5 تا 1صفحه  از

 درس قادر خواهد بود: فراگیر پس از پايان

 با ويژگي ها و ترکیبات گوشت قرمز آشنا شود.

 مراحل مختلف بسته بندی گوشت قرمز را بشناسد.

 با چگونگي تهیه مواد اولیه آشنا شود.

  چگونگي و مراحل ذبح دام را بشناسد.

 با نتايج حاصل از بازرسي دامپزشک بر روی دام آشنا شود.

 نقل الشه و همچنین ويژگي های آن آشنا شود.با وسايل نقلیه برای حمل و 

 های رفتاری هدف تدوين

فعالیت های 

پیش از 

 تدريس
 تعین فضای آموزشي کالس درس و آزمايشگاه صنايع غذايي

 شیوه های تدريس  سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي

 ايل کمک آموزشيوس لپ تاپ، نرم افزار پاور پوينت، فیلم نحوه ذبح دام و حمل و نقل الشه

ابتدا پرسش هايي در مورد انواع دام و نحوه ذبح دام ها و همچنین نحوه حمل و نقل و اصول بهداشتي در هنگام حمل  زمان

 و نقل و ذبح  پرسش صورت خواهد گرفت.

 

 ارزشیابي

 تشخیصي و آماده سازی

فعالیت های 

 دقیقه 19 حین تدريس



 دقیقه 09

ی گوشت، بايد آن را به رو  های مناس  بسته بندی نمود .ممموعه عملیات بسته بندی به دلیل فسادپذيری باال

گوشت قرمز به منظور به تأخیر انداختن فساد، بهبود خواص ارگانولپتیک، افزايش زمان ماندگاری، حمل ونقل آسان و 

 بازارپسندی بیشتر آن است.

اولیه، کنترل کیفیت مواداولیه، شستو شو، سرد کردن، قطعه بندی، بي خس مراحل بسته بندی گوشت شامل تهیه مواد 

 باشد. کردن ،بسته بندی، سردخانه گذاری و کنترل کیفیت محصول نهايي مي

 :باشد مراحل کشتار دام بصورت صنعتي شامل موارد زير مي

 ـ بي هو  کردن به وسیله شوک الکتريکي 1

 ـ قطع رگ های گردن و خون گیری0

 ست کني پو-3

 ـ خالي کردن شکم و قفسه سینه 4

 ـ شقه کردن.5

شود تا يک محصول ايمن به دست مصرف کننده  قبل از کشتار و پس از کشتار دام و الشه توسط دامپزشک بازرسي مي

 برسد.

 ارائه درس

 دقیقه 15
شوند؟  ي که ذبح ميپرسش از هنرجويان بصورت نکات ريز از موارد تدريس شده، به عنوان مثال: نام دام هاي

 ترکیبات موجود در گوشت؟
 ارزشیابي در حین تدريس

 بعد از اتمام درس مرور درس توسط هنرآموز دقیقه 15
های تکمیلي  فعالیت

 (جمع بندی و نتیمه گیری)

فعالیت های 

 بعد از تدريس

 دقیقه 15
 پرسش و پاسخ بصورت شفاهي از کلیه هنرجويان و يا بصورت کوئیز

 

 
 کلیفتعیین ت

 

 ارزشیابي پاياني شود. با طرح چند سوال بصورت شفاهي از هنرجويان میزان درک مطال  و يادگیری آن ها بررسي مي دقیقه 15

  

  


