
 
 

 

 

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

   جلسه اول

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 1400-1399:  سال تحصیلی  
  31/33/99 :تاريخ ارائه درس 

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 31:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 زاهدانی مريم رنجبر دکتر  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانی مريم رنجبردکتر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تدوين  تاريخ
  

مختلف بر ارزش  اثرات فرايندهای و توضیح مقدماتی  منابع و اهداف درس با دانشجويان،معرفی آشنايی:  جلسهعنوان 
 خوراکیتغذيه ای مواد 

اثررات فراينردهای مختلرف برر ارزش تغذيره ای مرواد        و توضیح مقدماتی  منابع و اهداف درس معرفی  : جلسههدف کلی 

 خوراکی
 :  اختصاصیاهداف 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 تاثیر انبار کردن و  پاک کردن 

 را شرح دهدبر ارزش مواد غذايی نچینگ تاثیر جداکردن مواد زايد و بل

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham   

 تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان  

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 

 
 
 

 جلسه دوم  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 11/33/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 

 پايداری ويتامین ها در جريان فرايند مواد غذايی :عنوان جلسه 

 آشنايی با پايداری ويتامین ها در جريان فرايند مواد غذايی: هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 را تحت تاثیر قرار می دهند( محلول در آب و محلول در چربی) ويتامین هافاکتورهايی که پايداری 

 اتالف ويتامین ها در جريان فرايند مواد غذايیی

 را شرح دهدويتامین ها و مدت زمان نگهداری محصوالت غذايی 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 منبع درس: 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham   

 تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان  

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم  

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 12/33/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 فرايند حرارتی و کیفیت تغذيه ای :عنوان جلسه 

 آشنايی با فرايند حرارتی و کیفیت تغذيه ای: هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :بتواند اين جلسه بايددانشجو  در پايان 

 غیر آنزيمی يا راکسیون میالردقهوه ای شدن 

 ايجاد پیوندهای عرضی بین اسیدهای آمینه بدون درگیری قندها

 تشکیل ترکیبات سمی

 را توضیح دهد  CLAتاثیر گرم کردن شیر و فراورده های لبنی بر محتوای ايزومر ترانس  و 

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham  

اثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمانت  

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم  

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 4/31/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 سرخ کردن :عنوان جلسه 

 آشنايی با فرايند سرخ کردن :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 
 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 تغییر در روغن

 انتخاب سرخ کردنی

 اثر سرخ کردن عمیق مواد مغذی

 اثر سرخ کردن بر قابلیت هضم چربی

 اثر سرخ کردن بر ريز مغذی ها 

 را شرح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham  

 تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 33/31/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/5/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 انجماد : عنوان جلسه 

  انجمادآشنای با فرايند  :هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :بتواند اين جلسه بايددانشجو  در پايان 

 تغییر و پايداری در غذاهای منجمد

 میوه ها و سبزيجات

 ذخیره کردن پس از برداشت

 را توضیح دهدنگهداری مواد غذايی منجمد 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham . 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 

 جلسه ششم 
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 31/31/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

  31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 پرتودهی مواد غذايی: عنوان جلسه 

 آشنايی با فرايند پرتودهی مواد غذايی :هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :بتواند اين جلسه بايددانشجو  در پايان 

 پرتوی يونیزه        

 کاربردهای پرتو دهی مواد غذايی

 اثرات پرتودهی بر میکروارگانیزم ها

 اثرات پرتودهی بر کیفیت تغذيه ای مواد غذايی

 را توضیح دهد
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham  

 تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جلسه هفتم  

 
 

 دانشکد:      بهداشت اوز                       گروه آموزشی:          علوم تغذیه              مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/ علوم تغذیه

 15/31/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 فرايند مايکروويو: عنوان جلسه 

 

 
 فرايند مايکروويو آشنايی با :هدف کلی جلسه 

 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 اثرات اشعه ماکروويو بر غذاها

 کفايت تغذيه ای غذاهای گرم شده با ماکروويو

 را شرح دهد
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham  

 تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلسه هشت
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 31/3/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 

 فرايند استفاده از فشار باال: عنوان جلسه 

 فرايند استفاده از فشار باال  آشنايی با :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :بتواند اين جلسه بايددانشجو  در پايان 

 اثرات استفاده از فشار باال بر ويتامین ها

 لیپیدهااثر فشار باال بر 

 را توضیح دهد اثرات استفاده از فشار باال بر ساير ترکیبات غذايی مرتبط با سالمتی
          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

  منبع درس:.  

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham . 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه نهم  
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 11/3/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

  پاستوريزاسیون و استرلیزاسیون: عنوان جلسه 

  پاستوريزاسیون و استرلیزاسیونآشنايی با  :هدف کلی جلسه 
 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند           

 اثر پاستوريزاسیون بر مواد غذايی

 استرلیزاسیون

 اثر فرايند استريل کردن بر روی شیر

 اثر فرايند استريل کردن روی گوشت

 .را توضیح دهد 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

  منبع درس:.  

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham  

 تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه دهم  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 11/3/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 کستروژنا :عنوان جلسه 

 

 کستروژنافرايند  آشنايی با :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند           

 توضیح دهد را( درشت مغذی ها و ريز مغذی ها) اثرات پخت اکستروژن بر مواد مغذی اصلی            
          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان 

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه يازدهم  
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 1/1/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 

 

 دود دادن، کباب کردن و بريان کردن: عنوان جلسه 

 دود دادن، کباب کردن و بريان کردنفرايند  آشنايی با :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند           

 های هتروپلیسیکلیک آروماتیکآلودگی با هیدروکربن           

 آلودگی مواد غذايی در اثر دود دادن          

 آلودگی با آمین های هتروسیکلیک          

 را توضیح دهد          
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان 

 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه دوازدهم  

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 31/1/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

  تخمیر و تاثیر جوانه زنی بر ارزش تغذيه ای: عنوان جلسه 

  تخمیر و تاثیر جوانه زنی بر ارزش تغذيه ایفرايند  آشنايی با :هدف کلی جلسه 
 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند           

 ارزش مواد غذايیاثر تخمیر بر 

 اثرات تخمیر بر قابلیت هضم و جذب مواد غذايی

 تداخل پلی فنل ها و پروتئین ها

 .را توضیح دهد
          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد ارائه شده امکانات فضای مجازی و نرم افزارهایاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham- 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه سیزدهم  

 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 11/1/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 

 

 غنی سازی و بهبود کیفیت تغذيه ای:  عنوان جلسه

 غنی سازی و بهبود کیفیت تغذيه ای آشنايی با :هدف کلی جلسه 

 :  اهداف اختصاصی
 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند           

 استراتژی های بهبود کیفیت تغذيه ای 

 دستکاری ژنتیکی

 کاربردهای فرايند اصالح ژنتیکی مواد غذايی

 اولويت های بهبود کیفیت تغذيه ای در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه

 را شرح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه چهاردهم  

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 12/1/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31 :تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانیدکتر مريم رنجبر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 غذاهای عملگر: عنوان جلسه 

 غذاهای عملگر آشنايی با :هدف کلی جلسه 
 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند        

 محصوالت پروبیوتیک

 محصوالت پری بیوتیک و سین بیوتیک

 نمونه هايی از محصوالت لبنی عملگر موثر بر سالمتی قلب و عروق 

 را شرح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: نوع آزمونعنوان و 
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham 

 بهداشت مواد غذايی، انتشارات مؤسسه فرهنگی نور دانش، تهران. د. فرج زاده آالن. 

 

 دقیقه:    مدت زمان (حضوری تکمیل گردداين قسمت صرفا جهت کالس های ) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه پانزدهم  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 1/1/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 بسته بندی در اتمسفرهای کنترل شده :عنوان جلسه

 بسته بندی در اتمسفرهای کنترل شده آشنايی با :هدف کلی جلسه 
 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند        

 اثرات بسته بندی در اتمسفرهای کنترل شده بر ارزش تغذيه ای محصوالت فاقد تنفس

 اثرات بسته بندی در اتمسفرهای کنترل شده بر ارزش تغذيه ای میوه ها و سبزيجات تازه

 را شرح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  جازیم/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
 .:منبع درس 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 جلسه شانزدهم

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 31/1/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 31-31 -دوشنبه:   روز اثر فرايند بر ارزش مواد خوراکی (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 31:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/31/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 

 فراوری و تصفیه روغن های خوراکی :عنوان جلسه

 فراوری و تصفیه روغن های خوراکی :هدف کلی جلسه 

 :  اهداف اختصاصی
 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند        

 احتمالی در هنگام فراوری در دمای باالواکنش های جنبی 

 ايزومری شدن سیس و ترانس

 ديمری شدن و پلیمری شدن

 ذخیره سازی ، جابه جايی و بسته بندی روغن ها

 را توضیح دهد

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 . منبع درس : 

 Foundations of Food Preparation, by Jeanne Himich Freeland-Graves , Gladys C. Peckham. 

  تاثیر فرايند بر ارزش غذاها ، دکتر رضا راست منش و ژاله شادمان

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&text=Jeanne+Himich+Freeland-Graves&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gladys-C-Peckham/e/B001HCXT3U/ref=dp_byline_cont_book_2

