
  

 
 

 

  تشکیجی یب هجبصی( COURSE PLAN)ٍسُ طشح د

 

 
 

 :معزفی درس

تغزیِ دسس ًظشی تش پایِ داًستِ ّای  هیکشٍتیَلَطی  اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی  تشای داًطجَیاى کاسضٌاسی

هَاد غزایی ٍ ضیوی هَاد غزایی است، دس ایي دسس ضوي آضٌایی تا سٍضْای ًگْذاسی هَاد غزایی ٍ سٍضْای 

کٌتشل فساد، اصَل ػلوی ٍ هکاًیسن اثش ًگِ داسًذگی دس هتذّای هختلف تحث ضذُ ٍ سٍضْای سایج هَسد 

 ٍاد غزایی هقایسِ هی ضًَذاستفادُ تشای ًگْذاسی م

 :عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد سيز می باشد 

 اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی تاصُ (1

 آًضین صدایی (2

 اًجواد (3

 ػقین کشدى حشاستی (4

 خطک کشدى (5

 تخویش (6

 ًگْذاسی ضیویایی هَاد غزایی (7

 علًم تغذيٍ/ كارشىاسی :مقطع ي رشتٍ تحصیلی      علًم تغذيٍ         :   گزيٌ آمًسشی                                          بُداشت:    داوشکدٌ 

 1 :  تؼذاد ٍاحذ اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی  :  ًبم دسس

 ًظشی :ًَع ٍاحذ 

 12-10 چْبسضٌجِ:  سٍص ٍ سبػت ثشگضاسی کالس ضیوی هَاد غزایی، هیکشٍثیَلَطی هَاد غزایی  :پیص ًیبص

 هجبصی حضَسی ٍ-داًطکذُ ثْذاضت اٍص :ثشگضاسیهکبى 

                                              :  دکتش هشین سًججشصاّذاًی                                هسئَل ثشًبهِ 

 ranjbarmaryam29@yahoo.com: آدسس پست الکتشًٍیکی                             52519272:               ضوبسُ توبس داًطکذُ

 هشین سًججشصاّذاًی دکتش   (:ثِ تشتیت حشٍف الفجب) هذسسیي

 6/11/1400:ثبصًگشی/ تبسیخ تذٍیي                                            هشین سًججش صاّذاًی دکتش : تْیِ ٍ تٌظین 

 داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی السستبى

 هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی

 ٍاحذ ثشًبهِ سیضی دسسی ٍ آهَصضی

 
گشٍُ اتبق ػول     

 



 تاتص دّی (8
 

 ف كلیاَدا 

ٍ اًتظاس  ًگْذاسی سالن هَاد غزایی آضٌا ضذُ دس صهیٌِ  ٍ ػلوی دس پایاى ایي دسس داًطجَ تا تکٌیکْای ػولی

داًطجَیاى قادس تاضٌذ کِ تا دسًظش گشفتي اهکاًات هَجَد، هٌاتغ اًشطی ، ّضیٌِ ٍسایل ٍ کاسکشد  هیشٍد

 .دستگاّْا، سٍش هٌاسة تشای ًگْذاسی هَاد غزایی هختلف سا پیطٌْاد دٌّذ

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ

 کلیات اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی تاصُ ٍ اًَاع هختلف سٍش ّای ًگْذاسی  (1

 سٍش آًضین صدایی دس ًگْذاسی هَاد غزایی  (2

 استفادُ اص سٍش اًجواد دس ًگْذاسی هَاد غزایی   (3

 استفادُ اص سٍش ػقین کشدى حشاستی دس ًگْذاسی هَاد غزایی (4

 استفادُ اص سٍش خطک کشدى دس ًگْذاسی هَاد غزایی (5

 سٍش تخویش دس ًگْذاسی هَاد غزایی  (6

 ًگْذاسی ضیویایی هَاد غزایی (7

 ٍ استفادُ اص فشایٌذ تاتص دّی دس ًگْذاسی هَاد غزایی  (8

 سا ضشح دّذ 
 

 
  

  اَداف اختصاصی 

کلیات اصَل ًگْذاسی هَاد   هٌاتغ ٍ هؼشفی ٍ دسس اّذاف تطشیح ٍ دسس سشفصلْای تا آضٌایی ٍ هقذهِ-1

 غزایی تاصُ ٍ اًَاع هختلف سٍش ّای ًگْذاسی 
 

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی سا تذاًذاّویت 

 تَضیح دّذ سا اًَاع هختلف سٍش ّای ًگْذاسی هَاد غزایی

 سٍش آًضین صدایی دس ًگْذاسی هَاد غزایی -2      

 :پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذداًطجَ  دس 

 .ضشح دّذ دس ًگْذاسی هَاد غزایی سا اس ضشٍست ٍ فَایذ آًضین صدایی  

 سا تَضیح دّذ اًَاع سٍش ّای آًضین صدایی  

 

 استفادُ اص سٍش اًجواد دس ًگْذاسی هَاد غزایی -3        



 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 سا ضشح دّذ ضَداًَاع حشاست کِ تایذ گشفتِ 

 تغییشات حشاستی، سشػت اًجواد، هحاسثِ سشػت اًجواد ٍ سشهای الصم تشای اًجواد سا تَضیح دّذ

 اًَاع سیستن ّای اًجواد سا تطٌاسذ

 استفادُ اص سٍش ػقین کشدى حشاستی دس ًگْذاسی هَاد غزایی -4   

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 سا ضشح دّذ پاستَسیضاسیَىاستشلیضاسیَى ٍ 

تغییشات حشاستی، سشػت اًتقال حشاست، ٍ گشهای الصم تشای استشلیضاسیَى ٍ پاستَسیضاسیَى سا تَضیح 

 دّذ

 اًَاع سیستن ّای حشاستی سا تطٌاسذ

 استفادُ اص سٍش خطک کشدى دس ًگْذاسی هَاد غزایی -5

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ

 سا ضشح دّذ غزایی خطک ضذُهضایای هَاد 

 اًَاع سٍش ّای خطک کشدى ٍ هضایا ٍ هؼایة ّش یک سا تَضیح دّذ 

 ػَاهل هَثش تش فشایٌذ خطک کشدى سا تطٌاسذ

 دس ًگْذاسی هَاد غزاییسٍش تخویش  -6

 :داًطجَ  دس پبیبى ایي جلسِ ثبیذ ثتَاًذ

 .فشایٌذ تخویش سا تَضیح دّذ

 .ػَاهل کٌتشل کٌٌذُ تخویش سا ضشح دّذ 

 اًَاع سٍش ّای تخویش سا تَضیح دّذ  

 ًگْذاسی ضیویایی هَاد غزایی -7        

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 .اًَاع ًگْذاسًذُ ّای ضیویایی سا ضشح دّذ

 .ضیویایی سا تَضیح دّذکاستشد ٍ هکاًیسن اثش ٍ ضشایط استفادُ اص ّش یک اص ًگْذاسًذُ ّای 

 

 استفادُ اص فشایٌذ تاتص دّی دس ًگْذاسی هَاد غزایی  -8        

 :ثتَاًذ ایي جلسِ ثبیذداًطجَ  دس پبیبى 

 .ًحَُ اثش تاتص تش هادُ غزایی سا ضشح دّذ

 .تقسین تٌذی فشایٌذّای تاتص دّی سا تَضیح دّذ

 .سالهت هَاد غزایی تاتص دادُ ضذُ سا تَضیح دّذ



 آمًسشريش 
 

 حضًری                   مجاسی                                 تزكیبی                            

 شزايط اجزاء

 

 امکاوات آمًسشی : 

  تا استفادُ اص ًشم افضاسّایی ضاهل ساهاًِ ًَیذ ٍ سایش اهکاًات فضای هجاصی  ٍ کاهپیَتشاسالیذ ٍ 

 مىابع درسی  

  تلی هقالِ خاصی تشای هؼشفی تِ داًطجَیاى تِ ػٌَاى هٌثغ دسسی دس ًظش داسیذ؟ /آیا کتاب خیش 

 دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ: 

 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتشجویي، اًتطبسات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِهطخص ضذُ ثشای 

New method of food preservation  کلیِ فصَل هشتثط تا ػٌاٍیي

 جلسات ٍ  اّذاف رکش ضذُ

Food processing technology  کلیِ فصَل هشتثط تا ػٌاٍیي

 جلسات ٍ  اّذاف رکش ضذُ

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبسُ اًتطبس ٍ صفحبت
ًحَُ دستشسی 

 داًطجَیبى ثِ هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ػالٍُ تش ...( هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ )دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی

، هطخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  تِ داًطجَیاى هؼشفی کٌیذ هٌجغ دسسیکتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى 

 :آى سا ضویوِ ًواییذ فبیل

 .است... ٍ  ّبی دیگش داًطگبُسٍی سبهبًِثش اسی ضذُ رهحتَای ثبسگ، جضٍُ، فیلن آهَصضیاسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ سا تِ ػٌَاى ...( هاًٌذ کتاب، هجوَػِ اسالیذ، جضٍُ ٍ )دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی

دس ساهاًِ قسوتی جذاگاًِ تشای . )، هطخصات کاهل آى سا رکش کٌیذ تِ داًطجَیاى هؼشفی کٌیذ هطبلؼِ ثیطتش

 .(ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ است

1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 /هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثشای 

 ** اسیرثبسگ

    

    

    

    

    



  (میان تزم/ كًيیش)آسمًن َای تکًيىی 

 خیش تلی    ایذ؟ گشفتِآصهَى دس ًظش  آیا تشای دسس خَد. 1

 ّا سا رکش کٌیذدس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى. 

 صهبى آصهَى ًَع آصهَى ػٌَاى آصهَى ضوبسُ

1 

 
 کَییض

 -تستی) تشکیجی

(تطشیحی  

ثب تَجِ ثِ هحتَای جلسبت، 

دس پبیبى ثؼضی اص جلسبت 

.کَئیض گشفتِ خَاّذ ضذ  

2 

 
هیبى تشم آصهَى  

 -تستی) تشکیجی

(تطشیحی  

ثؼذ اص اتوبم ًیوی اص جلسبت 

 کالس

َای داوشجًيان  تکالیف ي پزيصٌ

 طَل تشم فیتکبل 

 

 

 پشٍطُ دسسی 

 خیش تلی    ایذ؟ هیاى تشم دس ًظش گشفتِ/آیا تشای دسس خَد پشٍطُ پایاى تشم . 1

 :دس صَست پاسخ هثثت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیسیذ           

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 ضوبسُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضشح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذسس
ّذف اص اسائِ 

 تکلیف

 
تکلیف اٍل 

 کالسی

 ًادسست دس ایي تکلیف اص داًطجَیاى خَاستِ خَاّذ ضذ چٌذ ضایؼِ

هتذاٍل دس خصَظ سٍش ّای ًگْذاسی هَاد غزایی کِ دس تیي ػَام سایج 

 .تِ تحث گشٍّی تگزاسًذ هی تاضذ سا دس کالس
  

هشٍس فصل 

هشتَطِ اص هٌثغ 

دسسی ٍ دسک 

 هفاّین هشتَطِ

 

 

 تکلیف دٍم 

  هتؼاقثا ٍ هتٌاسة تا ضشایط کالس اػالم خَاّذ ضذ

 
هشٍس فصل 

هشتَطِ اص هٌثغ 

دسسی ٍ دسک 

 هفاّین هشتَطِ



 

 ارسشیابی داوشجًيان 

 بارم ومزٌ مًارد ارسشیابی

 6 آصهَى هیبى تشم

 10 آصهَى پبیبى تشم

 2 ضشکت فؼبل دس کالس ٍ حضَس ٍ غیبة

 2 تکبلیف ٍ سبیش فؼبلیت ّب
 

 

 مقزرات 

      تش اساس هقشسات آهَصضی: حذاقل ًوشُ قثَلی                                             

 تش اساس هقشسات آهَصضی:            دفؼات هجاص غیثت دس کالس تؼذاد   

                 

 

 اصًل وگُداری مًاد غذايی  درس سماوبىدی جديل
 

 

ساعت  تبسیخ اسائِ

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

20/11/1400 12-10 

کلیات اصَل ًگْذاسی هَاد 

غزایی تاصُ ٍ اًَاع هختلف 

 سٍش ّای ًگْذاسی 
 

هشین دکتش 

 سًجثش 
 هجاصی

اهکاًات 

هجاصی  فضای

ٍ ًشم 

افضاسّای اسائِ 

 ضذُ

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

27/11/1400 

12-10 

سٍش آًضین صدایی دس 

هشین دکتش  ًگْذاسی هَاد غزایی

 سًجثش
 هجاصی 

اهکاًات 

فضای هجاصی 

ٍ ًشم 

افضاسّای اسائِ 

 ضذُ

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

4/12/1400 
12-10 

استفادُ اص سٍش اًجواد دس 

هشین دکتش  ًگْذاسی هَاد غزایی

 سًجثش
 حضَسی

کالس دسس، 

ٍایت تشد، 

ٍ اسالیذ 

 کاهپیَتش

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

11/12/1400 

12-10 
استفادُ اص سٍش ػقین 

کشدى حشاستی دس ًگْذاسی 
هشین دکتش 

 سًجثش
 حضَسی

کالس دسس، 

ٍایت تشد، 

ٍ اسالیذ 

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم



تکلیف ٍ  کاهپیَتش هَاد غزایی

  حضَس ٍ غیاب 

18/12/1400 

12-10 

استفادُ اص سٍش خطک 

کشدى دس ًگْذاسی هَاد 

 غزایی
هشین دکتش 

 سًجثش
 حضَسی

کالس دسس، 

ٍایت تشد، 

ٍ اسالیذ 

 کاهپیَتش

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

25/12/1400 

12-10 

سٍش تخویش دس ًگْذاسی 

هشین دکتش  هَاد غزایی

 سًجثش
 حضَسی

کالس دسس، 

ٍایت تشد، 

ٍ اسالیذ 

 کاهپیَتش

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

17/1/1401 

12-10 

ًگْذاسی ضیویایی هَاد 

هشین دکتش  غزایی

 سًجثش
 حضَسی

کالس دسس، 

ٍایت تشد، 

ٍ اسالیذ 

 کاهپیَتش

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

24/1/1401 

12-10 

استفادُ اص فشایٌذ تاتص 

دّی دس ًگْذاسی هَاد 

 غزایی
هشین دکتش 

 سًجثش
 حضَسی

کالس دسس، 

ٍایت تشد، 

ٍ اسالیذ 

 کاهپیَتش

آصهَى کتثی 

هیاى تشم ٍ 

، پایاى تشم

تکلیف ٍ 

  حضَس ٍ غیاب 

 

  


