
 

  

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 
  جلسِ اٍل   

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 20/11/1400 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 ساّداًیهزين رًجبز دکتز  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 ساّداًیهزين رًجبزدکتز  :هدرس دقیقِ   45: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تدٍيي  تبريخ
 

کلیات اصول نگهذاری هواد   هنابع و هعزفی و درس اهذاف تطزيح و درس سزفصلهای با آضنايی و هقذهه : جلسهعنوان 
 غذايی تاسه و انواع هختلف روش های نگهذاری

  نگهذاری صحیح و اصولی هواد غذايی و انواع روش های آى آضنايی با ضزورت :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 :داًشجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد

 اهویت اصول نگهذاری هواد غذايی را بذانذ

 هختلف روش های نگهذاری هواد غذايی را توضیح دهذانواع 

  :تزکیبی                      بلِ      : هجبسی:              حضَری  :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه: اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 اهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درس: عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس

 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 (گزدد

 دقیقِ:   هدت سهبى

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه 20:  هذت سهاى 

 

 دقیقه  20:  هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 

 داًشکدُ علَم پششکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پششکی

 ٍاحد بزًبهِ ريشی درسی ٍ آهَسشی

 
 گزٍُ اتبق عول

 



 
 
 
 
 
 

  دٍم    جلسِ
 
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 27/11/1400 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   45: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 
 

 

 روش آنشين سدايی در نگهذاری هواد غذايی: عنوان جلسه 
 

 روش آنشين سدايی در نگهذاری هواد غذايیآضنايی با :  هدف کلی جلسه 

 

 : اهداف اختصاصی 

 :داًشجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد

 ضزورت و فوايذ آنشين سدايی را در نگهذاری هواد غذايی را ضزح دهذ  

  انواع روش های آنشين سدايی را توضیح دهذ 

          :     تزکیبی              بلِ : هجبسی:              حضَری  :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه : اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 اهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درس: عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس

 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 (گزدد

 دقیقِ:  هدت سهبى

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه  20:   هذت سهاى 

 

 دقیقه 20:      هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 



 
 
 

 
 

  سَم    جلسِ
 

علوم / کارشناسی: رشته تحصیلی/ علوم تغذیه              مقطع :          بهداشت اوس                         گزوه آموسشی:      دانشکد

 تغذیه

 4/12/1400 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   90: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 

 هواد غذايی استفاده اس روش انجواد در نگهذاری: عنوان جلسه 
 

 استفاده اس روش انجواد در نگهذاری هواد غذايیآضنايی با :   هدف کلی جلسه

 : اهداف اختصاصی 

 :داًشجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد

 انواع حزارت که بايذ گزفته ضود را ضزح دهذ  

 را توضیح دهذ تغییزات حزارتی، سزعت انجواد، هحاسبه سزعت انجواد و سزهای السم بزای انجواد

 انواع سیستن های انجواد را بطناسذ

          :   تزکیبی              : هجبسی:   بلِ                 : حضَری  :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه، کالس درس، اساليد، کبهپیَتز: اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 اهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درس: عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس
 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 (گزدد

 دقیقِ  5:  هدت سهبى

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه 40:   هذت سهاى 

 

 دقیقه 40:      هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 



 
 

 چْبرم    جلسِ

  
 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 11/12/1400 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   90: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 

 
 

 استفاده اس روش عقین کزدى حزارتی در نگهذاری هواد غذايی: عنوان جلسه 
 

 حزارتی در نگهذاری هواد غذايیاستفاده اس روش عقین کزدى آضنايی با :   هدف کلی جلسه

 : اهداف اختصاصی 

 :داًشجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد

 استزلیشاسیوى و پاستوريشاسیوى را ضزح دهذ  

 تغییزات حزارتی، سزعت انتقال حزارت، و گزهای السم بزای استزلیشاسیوى و پاستوريشاسیوى را توضیح دهذ

 انواع سیستن های حزارتی را بطناسذ

          :     تزکیبی              : هجبسی:          بلِ :حضَری :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه، کالس درس، اساليد، کبهپیَتز: اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 اهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درس :عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس

 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 دقیق5ِ:    هدت سهبى (گزدد

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه 40:   هذت سهاى 

 

 دقیقه 40:      هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 



 
 
 

  پٌجن  جلسِ
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 18/12/1400 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   90: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 

 
 

 استفاده اس روش خطک کزدى در نگهذاری هواد غذايی: عنوان جلسه 
 

 خطک کزدى در نگهذاری هواد غذايیاستفاده اس روش آضنايی با :   هدف کلی جلسه

 : اهداف اختصاصی 

 :داًشجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد

 هشايای هواد غذايی خطک ضذه را ضزح دهذ  

 انواع روش های خطک کزدى و هشايا و هعايب هز يک را توضیح دهذ 

 عواهل هوثز بز فزاينذ خطک کزدى را بطناسذ

  تزکیبی              : هجبسی:                             بلِ: حضَری :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه، اساليد، کبهپیَتزکالس درس، : اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 اهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درس: عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس
 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 (گزدد

 دقیقِ 5:   هدت سهبى

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه 40:   هذت سهاى 

 

 دقیقه 40:      هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 



 
 
 

 
 شنش جلسِ

 
 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 25/12/1400 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   90: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 

 
 روش تخویز در نگهذاری هواد غذايی: عنوان جلسه 

 

 روش تخویز در نگهذاری هواد غذايیآضنايی با :   جلسه هدف کلی

 : اهداف اختصاصی 

 :داًشجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد

 .فزاينذ تخویز را توضیح دهذ  

 .عواهل کنتزل کننذه تخویز را ضزح دهذ 

 انواع روش های تخویز را توضیح دهذ  

  تزکیبی              : هجبسی:                             بلِ: حضَری :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه، کالس درس، اساليد، کبهپیَتز: اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درساهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس

 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 (گزدد

 دقیقِ 5:   هدت سهبى

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه 40:   هذت سهاى 

 

 دقیقه 40:      هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 



 
 

  ّفتن جلسِ
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 17/1/1401 : تبريخ ارائِ درس 1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   90: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 

 
 نگهذاری ضیویايی هواد غذايی: عنوان جلسه 

 

 در نگهذاری هواد غذايینگهذارنذه های ضیویايی استفاده اس آضنايی با :   هدف کلی جلسه

 : اهداف اختصاصی 

 :در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد داًشجَ

 .انواع نگهذارنذه های ضیویايی را ضزح دهذ

 .ضزايط استفاده اس هز يک اس نگهذارنذه های ضیویايی را توضیح دهذکاربزد و هکانیسن اثز و 
 

  تزکیبی              : هجبسی:                              بلِ: حضَری:  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه، کالس درس، اساليد، کبهپیَتز: اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 اهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درس: عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس

 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

ايي قسوت صزفب جْت کالس ّبی حضَری تکویل ) هقدهِ 
 (گزدد

 دقیقِ 5:   هدت سهبى

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  بخص دوم درس 

 دقیقه 40:   هذت سهاى 

 

 دقیقه 40:      هذت سهاى

  دقیقه  5:  هذت سهاى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 



 
 

 جلسِ ّشتن
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 24/1/1401 :تبريخ ارائِ درس  1401-1400

 10-12سبعت  چْبرشٌبِ :  رٍس (ٍاحد 1) اصَل ًگْداری هَاد غذايی (  : ٍاحد)ًبم درس 

 ًظزی :ًَع ٍاحد
 

 18 :تعداد داًشجَيبى  

 دکتز هزين رًجبزساّداًی  :هسئَل درس 1 :تعداد ٍاحد

 دکتز هزين رًجبزساّداًی :هدرس دقیقِ   90: هدت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تدٍيي 

  
 استفاده اس فزاينذ تابص دهی در نگهذاری هواد غذايی: عنوان جلسه 

 

 نگهذاری هواد غذايیاستفاده اس فزاينذ تابص دهی در آضنايی با :   هدف کلی جلسه

 : اهداف اختصاصی 

 :در پبيبى ايي جلسِ ببيد بتَاًد داًشجَ

 .نحوه اثز تابص بز هاده غذايی را ضزح دهذ  

 .تقسین بنذی فزاينذهای تابص دهی را توضیح دهذ

 .سالهت هواد غذايی تابص داده ضذه را توضیح دهذ

  تزکیبی              : هجبسی:                             بلِ: حضَری :  رٍش آهَسش 

 اهکانات فضای هجاسی و نزم افشارهای ارائه ضذه، کالس درس، اساليد، کبهپیَتز: اهکبًبت آهَسشی 

 پزٍصُ              /          تکلیف     بلِ     :   فعبلیت آهَسشی 

 کَئیش هتٌبسب بب جلسبت درساهتحبى هیبى تزم ٍ پبيبى تزم ٍ : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 :منابع درس

 New method of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 
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