
 

 

 

  

 

 

 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل

 

کبرضٌبسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                         ثْذاضت اٍس: داًطکذُ

 تغذیِ

 دٍضٌجِ تبریخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبػت:     14/11/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 11 تؼذاد داًطجَیبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99 ثْوي تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی:

. 

 سیز تحَل تاریخی فزایٌذّای غذایی، فساد هَاد غذایی ؼاریف، تاریخچِ ٍتػٌَاى درس : 

 غذایی ٍ فساد هَاد غذاییتاریخچِ، اّویت ٍ اّذاف ًگْذاری هَاد  آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : 

 غذا را ثذاًذ. یًگْذار تیٍ اّو خچِیتبر -1

 غذا را ثذاًذ. یًگْذار ْبیاّذاف رٍض -2

 را ثذاًذ. ییفسبد ٍ ػَاهل هَثز در فسبد هَاد غذا هفَْم -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 دٍمجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:         21/11/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ییهَاد غذا یًگْذار ذیجذ ْایرٍضػٌَاى درس : 

 رٍضْای ًَیي ًگْذاری هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى با  ّذف کلی درس :

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

را  يیًَ ْبیرٍض زیٍ سب َیکزٍٍیحزارت دادى ثب هب ،یاّو یحزارت دّ ،یفطبر ثبال، پزتَدّ یتکٌَلَص -1

 ثطٌبسذ.

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 سَمجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       29/11/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 در سزها یًگْذارػٌَاى درس : 

 اًَاع ٍ اصَل ًگْذاری هَاد غذایی در سزها ٍ اثز اًجواد بز هَاد غذاییّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى 

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 کٌٌذُ سزهب را ثطٌبسذ. جبدیا ْبیستویدر سزهب ٍ س یًگْذار ْبیاًَاع رٍض -1

 .ثذاًذ را ّب یّب ٍسجش َُیه یتٌفس سنیدر سزهب را ثذاًذ ٍ هتبثَل یَاًیٍ ح یبّیهَاد گ یًگْذار اصَل -2

 ثِ رٍش اًجوبد را ثذاًذ. یًگْذار سنیاًجوبد ٍ هکبً ْبیستویس -3

 .تحلیل کٌذرا  ییاًجوبد ثز هَاد غذا اثز -4

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ بِ رٍش سخٌزاًیرٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 چْبرمجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی: :داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       5/12/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 یبا حزارت دّ ییهَاد غذا یًگْذارػٌَاى درس : 

 حزارت دّی بز هَاد غذاییفزایٌذّای حزارتی ٍ اثز  آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .تحلیل کٌذآى را  ذیضزٍرت ٍ فَا ٌگ،یثالًچ -1

 در صٌؼت غذا را ثطٌبسذ. یحزارت دّ ْبیستویس -2

 را ثذاًذ. ییثز هَاد غذا یحزارت دّ اثز -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 پٌجنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       12/12/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 خطک کزدىػٌَاى درس : 

 هکاًیسن، اًَاع رٍضْا ٍ اثز خطک کزدى بز هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .تحلیل کٌذرا  ییخطک ضذى هَاد غذا سنیهکبً -1

 خطک کزدى را ثطٌبسذ. ْبیرٍض اًَاع -2

 .تحلیل کٌذرا  ییخطک کزدى ثز هَاد غذا اثز -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5  هذت سهبى : جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 ضطنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:      19/12/99رٍس:  رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییاصَل ٍ ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 تبخیز ٍ تغلیظػٌَاى درس : 

 رٍضْای هختلف تبخیز ٍ تغلیظ ٍ اثز آًْا بز هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .ثطٌبسذکٌٌذُ در صٌؼت غذا را  زیتجخ ْبیستویس -1

 .ثذاًذ را ْبٍ کبرثزد آً ظیتغل ْبیرٍض اًَاع -2

 .تحلیل کٌذرا  ییثز هَاد غذا ظیتغلتجخیز ٍ  اثز -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک 

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 ّفتنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 درس : دٍضٌجِتبریخ ارائِ  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       26/12/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99 تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي

. 

 بستِ بٌذی هَاد غذاییػٌَاى درس : 

 اّویت ٍ کاربزد بستِ بٌذی هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .ٍ کبرثزد آًْب را تحلیل کٌذ را ثطٌبسذ اّویت ثستِ ثٌذی ٍ اًَاع تزکیجبت هصزفی در ثستِ ثٌذی -1

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  :هٌبغ درس  

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 ّطتنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 دٍضٌجِتبریخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:      19/1/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 زیتخو لِیبَس ییهَاد غذا یًگْذارػٌَاى درس : 

 تخویز، فَایذ ٍ اًَاع آى آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ثذاًذ. زیتخو ذیٍ فَا زیتخو -1

 را ثطٌبسذ. زیکٌتزل کٌٌذُ تخو ػَاهل -2

 را ثطٌبسذ. ییغذا یزّبیاًَاع تخو -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  :هٌبغ درس  

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 



 ًْنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 دٍضٌجِتبریخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       25/1/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 اضؼِ لِیبَس ییهَاد غذا یًگْذارػٌَاى درس : 

 پزتَدّی ٍ اثزات آى بز هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى باّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ثذاًذ. ییاستفبدُ اس آى را در هَاد غذا یٍ ًحَُ اثز ٍ چگًَگ یپزتَدّ -1

 را ثذاًذ. ْبویٍ آًش ّب سنیکزٍارگبًیه ،ییهَاد غذا جبتیثز تزک یپزتَدّ اثز -2

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، 

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 



 دّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:        1/2/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 استفادُ اس سیستن ّای هذرى سیسیتی در فزاٍریػٌَاى درس : 

 رٍضْای سٌتی ٍ صٌؼتی ًگْذاری هَاد غذایی ٍ هشایا ٍ هؼایب ّز یک ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ثطٌبسذ. ییهَاد غذا یًگْذار یسٌت ْبیرٍض -1

 رٍضْبی صٌؼتی ًگْذاری هَاد غذایی را ثطٌبسذ -2

 هشایب ٍ هؼبیت ّز کذام را تحلیل کٌذ. -3

 camtasiaًزم افشار  ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ،یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، 

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 یبسدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:          9/2/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 سیستن ّای تکویلی در ًگْذاری هَاد غذاییػٌَاى درس : 

رٍضْای تکویلی ًگْذاری هَاد غذایی )ػول آٍری گَضت، دٍد دادى، ضَر کزدى( ٍ هشایا  ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى با

 ٍ هؼایب ّز یک

 

 

 جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 

 گَضت را ثطٌبسذ. یػول آٍر -1

 دادى ٍ آثبر هطلَة ٍ ًبهطلَة آًزا ثذاًذ. دٍد -2

 را ثطٌبسذ.  یٍ هبّ یٍ سجش َُیکزدى ه ضَر -3

 camtasiaًزم افشار  ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ،یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 



 دٍاسدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی:: ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       15/2/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 آسهَى هیبى تزم

 

 

  



 سیشدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:        22/2/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي تبریخ 

. 

 اًجوادػٌَاى درس : 

 هفاّین اٍلیِ ٍ سیستن ّای ًگْذاری هَاد غذایی تَسط اًجواد ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ضزح دّذرا  هفبّین پبیِ ای فزایٌذ اًجوبد -1

 تَضیح دّذرا  تغییزات ًبضی اس اًجوبد -2

 تحلیل کٌذهَاد غذایی را  سیستن ّبی اًجوبد -3

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، 

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 چْبردّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:      29/2/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 استزیلیشاسیَى هَاد غذاییػٌَاى درس : 

 اصَل ٍ اًَاع رٍضْای استزیلیشاسیَى ٍ هشایا ٍ هؼایب استفادُ اس آى ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تَضیح دّذرا  استزیلیشاسیَى هَاد غذاییاصَل  -1

 ضزح دّذرا  ٍ کبرثزد آًْب اًَاع رٍضْبی استزیلیشاسیَى -2

 هشایب ٍ هؼبیت استفبدُ اس ایي رٍش را تحلیل کٌذ -3

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 



 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 

 

  



 پبًشدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:                     : ثْذاضت اٍس   داًطکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : دٍضٌجِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       12/3/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11داًطجَیبى  : تؼذاد 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ًگْذاری هَاد غذایی تَسط هَاد افشٍدًیػٌَاى درس : 

 هَاد ًگْذارًذُ ٍ کاربزد آًْااستفادُ اس رٍضْای هتذاٍل  ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ضزح دّذرا  استفبدُ اس هَاد ًگْذارًذُ ضیویبییرٍضْبی هتذاٍل  -1

 ضزح دّذرا  ػولکزد هَاد ًگْذارًذُ ضیویبیی -2

 اًَاع هَاد ًگْذارًذُ ضیویبیی را ثطٌبسذ ٍ کبرثزد آًْب را تحلیل کٌذ -3

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  :هٌبغ درس  

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 ضبًشدّنجلسِ 

 

کبرضٌبسی ػلَم  : ثْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 تغذیِ

 دٍضٌجِتبریخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:      19/3/99رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاییًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی

 
 11تؼذاد داًطجَیبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 اداهِ ًگْذاری هَاد غذایی تَسط هَاد افشٍدًیػٌَاى درس : 

 آضٌایی داًطجَیاى با ًقص هَاد افشٍدًی هختلف، هشایا ٍ هؼایب استفادُ اس آًْاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ّب، آًتی ثیَتیک ّب( را ثذاًذًقص هَاد افشٍدًی هختلف )ضکز، کلزٍر سذین، ًیتزات ّب، ًیتزیت  -1

 هشایب ٍ هؼبیت استفبدُ اس ایي افشٍدًیْب را تحلیل کٌذ. -2

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌبغ درس  :

 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درس 



 

 ّفذّنجلسِ 

 

 آسهَى پبیبى تزم

 


