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 معرفی درس: 
میکروبیولوژی مواد غذایی     ی هادانستهاصول نگهداری مواد غذایی  برای دانشجویان کارشناسی تغذیه درس نظری بر پایه 

کنترل فساد، اصول    هایروشنگهداری مواد غذایی و    هایروشو شیمی مواد غذایی است، در این درس ضمن آشنایی با  

برای نگهداری مواد غذایی    مورداستفاده رایج    هایروشمکانیسم اثر نگه دارندگی در متدهای مختلف بحث شده و  علمی و  

 شوندیم مقایسه 

 : استر ین درس شامل موارد زیا یلکن یعناو
 مواد غذایی تازه  یاصول نگهدار (1

 آنزیم زدایی  (2

 انجماد  (3

 عقیم کردن حرارتی  (4

 کردن خشک  (5

 علوم تغذیه - یکارشناس مقطع و رشته تحصیلی:      علوم تغذیه          گروه آموزشی:                    بهداشت    :دانشکده

 1 :  تعداد واحد اصول نگهداری مواد غذایی      :نام درس

 نظری   :نوع واحد

 8- 10  شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی    :نیازپیش

 213کالس    - ت  دانشکده بهداش  مکان برگزاری: 

                                                :حبیب اله عباسیدکتر    مسئول برنامه  

 habib.abbasy@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                52519272شماره تماس دانشکده:                

 حبیب اله عباسی   دکتر    به ترتیب حروف الفبا(:)  مدرسین

 1401/ 7/11ن/ بازنگری:تاریخ تدوی                                            یحبیب اله عباس  دکتر   :تهیه و تنظیم

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 تخمیر  (6

 شیمیایی مواد غذایی نگهداری  (7

 دهی تابش (8

 

 

 

 

 

 ی لکف  اهدا ❖

  رود یمو انتظار    نگهداری سالم مواد غذایی آشنا شده  در زمینه    و علمی   عملی   ی هاک ی تکندر پایان این درس دانشجو با  

، روش مناسب  هادستگاههزینه وسایل و کارکرد    ،امکانات موجود، منابع انرژی  درنظرگرفتندانشجویان قادر باشند که با  

 برای نگهداری مواد غذایی مختلف را پیشنهاد دهند. 

   یاهداف اختصاص ❖

 

 : د بتواندیدانشجو  در پایان دوره با

 نگهداری   ی ها روشمواد غذایی تازه و انواع مختلف  یکلیات اصول نگهدار (1

 روش آنزیم زدایی در نگهداری مواد غذایی   (2

 استفاده از روش انجماد در نگهداری مواد غذایی    (3

 استفاده از روش عقیم کردن حرارتی در نگهداری مواد غذایی  (4

 در نگهداری مواد غذایی   کردنخشک استفاده از روش  (5

 واد غذایی روش تخمیر در نگهداری م  (6

 نگهداری شیمیایی مواد غذایی  (7

 در نگهداری مواد غذایی   دهیتابشو استفاده از فرایند   (8

 را شرح دهد  

 

 
  

   یاهداف اختصاص ❖

کلیات اصول   منابع و معرفی  و درس اهداف حی تشر و درس یهاسرفصل با ییآشنا و مقدمه -1

 نگهداری  یهاروشمواد غذایی تازه و انواع مختلف  ینگهدار
 

 : بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 اصول نگهداری مواد غذایی را بداند اهمیت 

 . توضیح دهد را نگهداری مواد غذایی  یهاروشانواع مختلف 

 

 روش آنزیم زدایی در نگهداری مواد غذایی -2      



 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 شرح دهد.  در نگهداری مواد غذایی را  ا ر ضرورت و فواید آنزیم زدایی  

 را توضیح دهد.  آنزیم زدایی  یهاروشانواع   

 

 استفاده از روش انجماد در نگهداری مواد غذایی -3        

 : پایان این جلسه باید بتوانددانشجو  در 

 را شرح دهد  انواع حرارت که باید گرفته شود 

 تغییرات حرارتی، سرعت انجماد، محاسبه سرعت انجماد و سرمای الزم برای انجماد را توضیح دهد

 انجماد را بشناسد ی هاستمیسانواع 

 استفاده از روش عقیم کردن حرارتی در نگهداری مواد غذایی -4   

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 را شرح دهد  استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون 

 تغییرات حرارتی، سرعت انتقال حرارت، و گرمای الزم برای استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون را توضیح دهد 

 حرارتی را بشناسد  ی هاستمیسانواع 

 غذاییدر نگهداری مواد  کردنخشکاستفاده از روش  -5

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 را شرح دهد   مزایای مواد غذایی خشک شده

 و مزایا و معایب هر یک را توضیح دهد   کردنخشک  یهاروش انواع 

 را بشناسد  کردنخشک بر فرایند  مؤثرعوامل 

 در نگهداری مواد غذاییروش تخمیر  -6

 : بتوانددانشجو  در پایان این جلسه باید 

 . فرایند تخمیر را توضیح دهد

 تخمیر را شرح دهد.  کننده کنترلعوامل  

 تخمیر را توضیح دهد  یهاروشانواع   

 نگهداری شیمیایی مواد غذایی - 7          

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 شیمیایی را شرح دهد.  یهانگهدارنده انواع 

 شیمیایی را توضیح دهد.  یهانگهدارندهشرایط استفاده از هر یک از کاربرد و مکانیسم اثر و 

 

 در نگهداری مواد غذایی  دهی تابشاستفاده از فرایند   - 8         

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 نحوه اثر تابش بر ماده غذایی را شرح دهد. 

 را توضیح دهد.  دهیتابش تقسیم بندی فرایندهای 



 سالمت مواد غذایی تابش داده شده را توضیح دهد. 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری 

 ط اجراء یشرا

 

 :  ی انات آموزش کام ❖
 وتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و سایر امکانات فضای مجازی  یامپ کو  د یاسال ▪

   یمنابع درس  ❖

 ر یخ  بلی ؟  منبع درسی در نظر دارید عنوانبهان یبه دانشجو یمعرف  یبرا ی تاب /مقاله خاصکا یآ ❖

 د: ینک ل یمکر را ت یدر صورت وجود جدول ز •

 

 ن، انتشارات، سال و نوبت چاپ یمترجم،  سندگانیمشخصات کتاب شامل عنوان، نو
 ی هاصفحات و  فصل

 مطالعه  یمشخص شده برا

New method of food preservation   کلیه فصول مرتبط با عناوین

 جلسات و  اهداف ذکر شده 

Food processing technology   کلیه فصول مرتبط با عناوین

 اهداف ذکر شده جلسات و  

انتشارات دانشگاه   - نیبجهاندکتر کامبیز  - یدکتر سهراب معین -  یاصول نگهداری مواد غذای

 چاپ اول -1393 -ن تهرا

کلیه فصول مرتبط با عناوین  

 جلسات و  اهداف ذکر شده 

Food processing: new development   کلیه فصول مرتبط با عناوین

 جلسات و  اهداف ذکر شده 

 

 سندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتیمشخصات مقاله شامل عنوان، نو
نحوه دسترسی 

 دانشجویان به مقاله

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

تاب  کد و ...( عالوه بر  یلم، مجموعه اسالی)مانند ف  یگر ید ی ا هر نوع محتواید جزوه یدر نظر دار که درصورتی  •

آن را    لی فاد و ینک ر ک ، مشخصات آن را ذد ینک  یان معرف یبه دانشجو منبع درسی  عنوانبه  ییتنهابه ا یفوق 

 د:ییمه نمایضم

 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  یلم آموزشیجزوه، فاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

منبع مطالعه    عنوانبه د، جزوه و ...( را  یتاب، مجموعه اسالک)مانند    ی گرید  ی د محتوایدر نظر دار  که درصورتی  •

ین موارد  د. )در سامانه قسمتی جداگانه برای اینک ر  کامل آن را ذک، مشخصات  د ینک  یان معرفیبه دانشجو  شتریب

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 ی ابیخودارز یهاآزمون  ❖

 *نوع محتوا
 ن/یمشخصات شامل عنوان و مؤلف 

 نندگان کهیته
 حاتیتوض

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 ر یخ ◼  بلی    اید؟ آزمون در نظر گرفته  . آیا برای درس خود1

 را ذکر کنید.  هاخود آزمون در صورت وجود تعداد و نوع   ▪

دانشجویان   دادنپاسخمهلت   نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره   مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

 مثال

ازمون مبحث  

نیازسنجی در برنامه  

 درسی

چهار   تستی

 جوابی 
  

 ان یدانشجو یهاف و پروژه یالکت

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 پروژه درسی  ▪

 ر یخ   بلی  ◼  اید؟در نظر گرفته   ترممیان . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

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

 ی ریادگی یهات ی فعال ریسا ❖

  ی مباحثه دقت کاف  ت یو هدا  ی (، وجود دارد. اگر در طراحزمانرهم یغاتاق بحث )  یسازفعال در سامانه امکان  

به استفاده    لی. در صورت تماد ینما  ی ادیکمک ز  انیدر دانشجو  ی تواند به پرورش تفکر انتقاد  -  یانجام شود م 

 :د یینما لیرا تکم  ر یامکان موارد ز نیاز ا

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت  

 دادنپاسخ 

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

 دادن مدرس
هدف از ارائه  

 تکلیف 

 
تکلیف اول  

 کالسی 

  نادرست   در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد چند شایعه

نگهداری مواد غذایی که در بین عوام رایج    یهاروشمتداول در خصوص 

 به بحث گروهی بگذارند.  را در کالس  باشدیم
  

مرور فصل  

مربوطه از منبع  

درسی و درک  

 مفاهیم مربوطه

 

 

 تکلیف دوم  

  و متناسب با شرایط کالس اعالم خواهد شد  متعاقباً

 
مرور فصل  

مربوطه از منبع  

درسی و درک  

 مفاهیم مربوطه



 اتاق بحث )فورم(  ▪

بحث:   موضوع 

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

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

 

 ان یدانشجو یابیارزش ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 7 ترمان یمآزمون 

 9 آزمون پایان ترم 

 2 اب یحضوروغشرکت فعال در کالس و 

 2 هات یفعال تکالیف و سایر 
 

 

 مقررات  ❖

                                              بر اساس مقررات آموزشی : یحداقل نمره قبول ▪

   بر اساس مقررات آموزشی :الس کبت در  یدفعات مجاز غ تعداد ▪

                  

 

 یریادگیمطالعه و  یهاروش   درس یبندزمان جدول
 

 

 تاریخ ارائه 
ساعت  

 ارائه 

 موضوع جلسه 
 مدرس 

نحوه 

 ارائه 

انات  کام

 از یموردن

روش  

 ی ابیارزش

22/11/1401 10-8 

مواد  یکلیات اصول نگهدار

غذایی تازه و انواع مختلف  

 نگهداری یهاروش

تعطیلی رسمی   بهباتوجه)

کالس جبرانی تشکیل خواهد 

 شد(  

 

دکتر حبیب اله  

 عباسی  
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

29/11/1401 

10-8 

روش آنزیم زدایی در نگهداری 

تعطیلی   بهباتوجه ) مواد غذایی 

مجازی  صورتبهکالس رسمی 

 (تشکیل خواهد شد

دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 مجازی

امکانات  

  یمجاز یفضا

  افزارهاینرمو 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  



تکلیف و  

   حضوروغیاب

6/12/1401 

10-8 

انجمتاد در  از روش  استتتتفتاده 

 نگهداری مواد غذایی
دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

13/12/1401 

10-8 

استتتتفتاده از روش عقیم کردن 

 حرارتی در نگهداری مواد غذایی 
دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

20/12/1401 

10-8 

  کردنخشتتکاستتتفاده از روش 

 در نگهداری مواد غذایی
دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

27/12/1401 

10-8 

روش تخمیر در نگهتداری مواد 

 غذایی
دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

19/01/1402 

10-8 

 نگهداری شیمیایی مواد غذایی

دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

26/01/1402 

10-8 

در   دهیتابشاستتفاده از فرایند  

 نگهداری مواد غذایی
دکتر حبیب اله  

 عباسی 
 حضوری 

کالس درس،  

وایت برد،  

و  د یاسال

 وتریامپک

آزمون کتبی 

و   ترممیان

پایان ترم،  

تکلیف و  

   حضوروغیاب

 

  


