
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

     جلسه اول
کارشناسی/ علوم   مقطع / رشته تحصیلی:   علوم تغذیه           گروه آموزشی:                                    بهداشت اوز :     دانشکده

 تغذیه 

 1401/ 11/ 22 :خ ارائه درسیتار 1401-1402

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسی دکتر  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تدوین /   تاریخ 
 

مواد  یکلیات اصول نگهدار   منابع و معرفی و درس اهداف حیتشر و درس یهاسرفصل با ییآشنا و مقدمه :جلسهعنوان 

 نگهداری یها روشغذایی تازه و انواع مختلف 

  آن یهاروشنگهداری صحیح و اصولی مواد غذایی و انواع  آشنایی با ضرورت   :جلسههدف کلی  

  :اختصاصیاهداف 

 : بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان  

 اهمیت اصول نگهداری مواد غذایی را بداند 

 نگهداری مواد غذایی را توضیح دهد  یهاروش انواع مختلف 
           ترکیبی: خیر        خیر مجازی:        بله :حضوری  :روش آموزش

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 

 گردد( 
 دقیقه  5:   زمانمدت 

  ات درس یلک

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 

 
  دوم    جلسه

 
 
 

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

 1401/ 11/ 29 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  
 

 

 روش آنزیم زدایی در نگهداری مواد غذایی  :عنوان جلسه
 

 روش آنزیم زدایی در نگهداری مواد غذاییآشنایی با   :هدف کلی جلسه
 

  :اهداف اختصاصی

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

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

  آنزیم زدایی را توضیح دهد ی هاروش انواع   

           ترکیبی: خیر        بلهمجازی:       خیر :حضوری  :روش آموزش

 سامانه نوید و سایر امکانات فضای مجازی  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

 دقیقه   5:  زمانمدت  ی حضوری تکمیل گردد.(هاکالس جهت  صرفا  )این قسمت   :مقدمه

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 
 
 



 
  سوم    جلسه

 

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

 1401/ 12/ 6 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  

 استفاده از روش انجماد در نگهداری مواد غذایی  :عنوان جلسه
 

 استفاده از روش انجماد در نگهداری مواد غذایی آشنایی با   :هدف کلی جلسه

  :اهداف اختصاصی

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 انواع حرارت که باید گرفته شود را شرح دهد  

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

 انجماد را بشناسد یهاستمیسانواع 

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

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 
 دقیقه   5:  زمانمدت  گردد( 

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 

 
 
 
 



 
 چهارم    جلسه

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

 تغذیه 

 1401/ 12/ 13 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  

 
 
 

 استفاده از روش عقیم کردن حرارتی در نگهداری مواد غذایی  :عنوان جلسه
 

 غذایی استفاده از روش عقیم کردن حرارتی در نگهداری مواد آشنایی با   :هدف کلی جلسه

  :اهداف اختصاصی

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون را شرح دهد  

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

 حرارتی را بشناسد یهاستمیسانواع 

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

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیسهراب معدکتر    -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 
 قه یدق 5:    زمانمدت  گردد( 

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 



 
  پنجم  جلسه

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

 تغذیه 

 1401/ 12/ 20 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  

 
 
 

 در نگهداری مواد غذایی  کردنخشکاستفاده از روش  :عنوان جلسه
 

 در نگهداری مواد غذایی  کردنخشکاستفاده از روش آشنایی با   :هدف کلی جلسه

  :اهداف اختصاصی

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 مزایای مواد غذایی خشک شده را شرح دهد  

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

 را بشناسد کردنخشکبر فرایند  مؤثرعوامل 

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

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 
 دقیقه  5:   زمانمدت  گردد( 

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :انزممدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 
 



 
 

 شمش جلسه
 

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

 1401/ 12/ 27 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  

 
 

 روش تخمیر در نگهداری مواد غذایی  :عنوان جلسه
 

 تخمیر در نگهداری مواد غذایی روش آشنایی با   :هدف کلی جلسه

  :اهداف اختصاصی

 : دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 فرایند تخمیر را توضیح دهد.  

 تخمیر را شرح دهد.  کنندهکنترلعوامل  

 تخمیر را توضیح دهد  یهاروشانواع   

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

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 
 دقیقه  5:   زمانمدت  گردد( 

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 
 



 
   هفتم جلسه

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

 تغذیه 

 1402/ 1/ 19 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  
 

 
 نگهداری شیمیایی مواد غذایی  :عنوان جلسه

 

 در نگهداری مواد غذایی شیمیایی  یهانگهدارندهاستفاده از آشنایی با   :هدف کلی جلسه

  :اهداف اختصاصی

 : در پایان این جلسه باید بتواند دانشجو

 شیمیایی را شرح دهد.  ی هانگهدارندهانواع 

 . شیمیایی را توضیح دهد ی هانگهدارندهمکانیسم اثر و شرایط استفاده از هر یک از کاربرد و  
 

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

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 
 دقیقه  5:   زمانمدت  گردد( 

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  دیبنجمع  •

 
 



 
 جلسه هشتم 

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

 تغذیه 

 1402/ 1/ 26 :خ ارائه درسیتار 1401-1400

 8-10ساعت    شنبهروز:    واحد(  1) اصول نگهداری مواد غذایی  :نام درس )واحد(

 نظری  نوع واحد:
 

 18 :تعداد دانشجویان

 حبیب اله عباسیدکتر   مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 حبیب اله عباسی دکتر  :مدرس دقیقه    90الس: کمدت 

 1401/ 11/ 07بازنگری:تاریخ تدوین /  

  
 

 در نگهداری مواد غذایی  دهی تابشاستفاده از فرایند  :عنوان جلسه
 

 نگهداری مواد غذایی در  دهی تابشاستفاده از فرایند آشنایی با   :هدف کلی جلسه

  :اهداف اختصاصی

 : در پایان این جلسه باید بتواند دانشجو

 . نحوه اثر تابش بر ماده غذایی را شرح دهد   

 را توضیح دهد.  دهی تابشفرایندهای   یبندمیتقس

 .سالمت مواد غذایی تابش داده شده را توضیح دهد

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

 کالس درس، اسالید، کامپیوتر  :امکانات آموزشی

 : منابع درس

❖ New method of food preservation 

❖ Food processing technology 

❖ Food processing: new development 

چاپ    -1393  -ن  انتشارات دانشگاه تهرا  -  بینجهان   زیدکتر کامب  -  ینیدکتر سهراب مع  -  ییمواد غذا  یاصول نگهدار  ❖

 اول 

حضوری تکمیل   یهاکالسجهت  صرفاًاین قسمت )مقدمه 
 دقیقه  5:   زمانمدت  گردد( 

  ات درس یلک •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   35   :زمانمدت 

 دقیقه  10:  زمانمدت 

 دقیقه  35:      زمانمدت 

 دقیقه   5  :زمانمدت    گیرینتیجه و  بندیجمع  •

 


