
 
 

 

  

 

 
 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

کارضٌاسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                         تْذاضت اٍس: داًطکذُ
 تغذیِ

 دٍضٌبِ تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:     41/44/89رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99 بْوي تبريخ تذٍيي/ببسًگزی:

. 

 سیز تحول تاریخی فزاینذهای غذایی، فساد مواد غذایی عاریف، تاریخچه وتػٌَاى درس : 

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

 

 
 در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:اّذاف جشئی : 

 غذا را تذاًذ. یًگْذار تیٍ اّو خچِیتار -1

 غذا را تذاًذ. یًگْذار ْایاّذاف رٍض -2

 را تذاًذ. ییفساد ٍ ػَاهل هَثز در فساد هَاد غذا هفَْم -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 دٍمجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:         14/44/89رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ییمواد غذا ینگهذار ذیجذ هایروشػٌَاى درس : 

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

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

را  يیًَ ْایرٍض زیٍ سا َیکزٍٍیحزارت دادى تا ها ،یاّو یحزارت دّ ،یفطار تاال، پزتَدّ یتکٌَلَص -1

 تطٌاسذ.

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 سَمجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:       19/44/89رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 در سزما ینگهذارػٌَاى درس : 

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

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 کٌٌذُ سزها را تطٌاسذ. جادیا ْایستویدر سزها ٍ س یًگْذار ْایاًَاع رٍض -1
 .تذاًذ را ّا یّا ٍسثش َُیه یتٌفس سنیدر سزها را تذاًذ ٍ هتاتَل یَاًیٍ ح یاّیهَاد گ یًگْذار اصَل -2
 تِ رٍش اًجواد را تذاًذ. یًگْذار سنیاًجواد ٍ هکاً ْایستویس -3

 .تحلیل کٌذرا  ییاًجواد تز هَاد غذا اثز -4

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ به روش سخنرانیرٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 چْبرمجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:       5/41/89رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ٍاحذ: ًظزیًَع 
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 یبا حزارت ده ییمواد غذا ینگهذارػٌَاى درس : 

 حزارتی ٍ اثز حزارت دّی تز هَاد غذاییفزایٌذّای  آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 .تحلیل کٌذآى را  ذیضزٍرت ٍ فَا ٌگ،یتالًچ -1
 در صٌؼت غذا را تطٌاسذ. یحزارت دّ ْایستویس -2

 را تذاًذ. ییتز هَاد غذا یحزارت دّ اثز -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

  یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یتکٌَلَصاصَل 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 پٌجنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:       41/41/89رٍس:  ًگْذاری هَاد غذايياصَل ٍ رٍضْبی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 خشک کزدنػٌَاى درس : 

 هکاًیسن، اًَاع رٍضْا ٍ اثز خطک کزدى تز هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 .تحلیل کٌذرا  ییخطک ضذى هَاد غذا سنیهکاً -1
 خطک کزدى را تطٌاسذ. ْایرٍض اًَاع -2

 .تحلیل کٌذرا  ییخطک کزدى تز هَاد غذا اثز -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 ضطنجلسِ 
 
 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:      48/41/89رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تبخیز و تغلیظػٌَاى درس : 

 رٍضْای هختلف تثخیز ٍ تغلیظ ٍ اثز آًْا تز هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 .تطٌاسذکٌٌذُ در صٌؼت غذا را  زیتثخ ْایستویس -1
 .تذاًذ را ْاٍ کارتزد آً ظیتغل ْایرٍض اًَاع -2

 .تحلیل کٌذرا  ییتز هَاد غذا ظیتغلتثخیز ٍ  اثز -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیکامپیوتر، تخته سفیذ، اهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5 هذت سهبى : 

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 ّفتنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99تحصيلي  :  سبل 

 10-12سبعت:       12/41/89رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 بسته بنذی مواد غذاییػٌَاى درس : 

 اّویت ٍ کارتزد تستِ تٌذی هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 .ٍ کارتزد آًْا را تحلیل کٌذ را تطٌاسذ تٌذیاّویت تستِ تٌذی ٍ اًَاع تزکیثات هصزفی در تستِ  -1

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیکامپیوتر، تخته سفیذ، اهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5 هذت سهبى : 

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 
  



 ّطتنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99تحصيلي  :  سبل 

 10-12سبعت:      49/4/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 زیتخم لهیبوس ییمواد غذا ینگهذارػٌَاى درس : 

 تخویز، فَایذ ٍ اًَاع آى آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 را تذاًذ. زیتخو ذیٍ فَا زیتخو -1

 را تطٌاسذ. زیکٌتزل کٌٌذُ تخو ػَاهل -2

 را تطٌاسذ. ییغذا یزّایاًَاع تخو -3

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 پروشکتور، جسوات کمک آموزشیکامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو اهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 ًْنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99:   سبل تحصيلي 

 10-12سبعت:       15/4/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 اشعه لهیبوس ییمواد غذا ینگهذارػٌَاى درس : 

 پزتَدّی ٍ اثزات آى تز هَاد غذایی آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 تذاًذ. ییاستفادُ اس آى را در هَاد غذا یٍ ًحَُ اثز ٍ چگًَگ یپزتَدّ -1
 را تذاًذ. ْاویٍ آًش ّا سنیکزٍارگاًیه ،ییهَاد غذا ثاتیتز تزک یپزتَدّ اثز -2

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 دّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی:: تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:        4/1/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 استفاده اس سیستم های مذرن سیسیتی در فزاوریػٌَاى درس : 

 رٍضْای سٌتی ٍ صٌؼتی ًگْذاری هَاد غذایی ٍ هشایا ٍ هؼایة ّز یک ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 

 
 اس فزاگیز اًتظار هی رٍد: اّذاف جشئی : در پایاى

 را تطٌاسذ. ییهَاد غذا یًگْذار یسٌت ْایرٍض -1

 رٍضْای صٌؼتی ًگْذاری هَاد غذایی را تطٌاسذ -2

 هشایا ٍ هؼایة ّز کذام را تحلیل کٌذ. -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 يبسدّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی: : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ            داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          9/1/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 عبضَرپَرهسئَل درس: دکتز هْکبهِ  2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 سیستم های تکمیلی در نگهذاری مواد غذاییػٌَاى درس : 

رٍضْای تکویلی ًگْذاری هَاد غذایی )ػول آٍری گَضتت، دٍد دادى،   ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 هؼایة ّز یکضَر کزدى( ٍ هشایا ٍ 

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 گَضت را تطٌاسذ. یػول آٍر -1
 دادى ٍ آثار هطلَب ٍ ًاهطلَب آًزا تذاًذ. دٍد -2

 را تطٌاسذ.  یٍ هاّ یٍ سثش َُیکزدى ه ضَر -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 دٍاسدّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:: تْذاضت اٍس                        گزٍُ داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:       45/1/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 
 آزمون میان ترم

 
 

  



 سيشدّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:        11/1/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 انجمادػٌَاى درس : 

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

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 ضزح دّذرا  هفاّین پایِ ای فزایٌذ اًجواد -1

 تَضیح دّذرا  تغییزات ًاضی اس اًجواد -2

 تحلیل کٌذهَاد غذایی را  سیستن ّای اًجواد -3

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 چْبردّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  هقطغ / رضتِ تحصیلی:   : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ          داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:      18/1/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 عبضَرپَرهسئَل درس: دکتز هْکبهِ  2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 استزیلیشاسیون مواد غذاییػٌَاى درس : 

 اصَل ٍ اًَاع رٍضْای استزیلیشاسیَى ٍ هشایا ٍ هؼایة استفادُ اس آى ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 

 
 فزاگیز اًتظار هی رٍد:اّذاف جشئی : در پایاى اس 

 تَضیح دّذرا  اصَل استزیلیشاسیَى هَاد غذایی -1

 ضزح دّذرا  ٍ کارتزد آًْا اًَاع رٍضْای استزیلیشاسیَى -2

 هشایا ٍ هؼایة استفادُ اس ایي رٍش را تحلیل کٌذ -3

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 دکتزحسي فاطوی(یی هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص( 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 پبًشدّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:       41/3/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 نگهذاری مواد غذایی توسط مواد افشودنیػٌَاى درس : 

 استفادُ اس هَاد ًگْذارًذُ ٍ کارتزد آًْارٍضْای هتذاٍل  داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  آضٌایی 

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 ضزح دّذرا  استفادُ اس هَاد ًگْذارًذُ ضیویاییرٍضْای هتذاٍل  -1

 ضزح دّذرا  ػولکزد هَاد ًگْذارًذُ ضیویایی -2

 ٍ کارتزد آًْا را تحلیل کٌذاًَاع هَاد ًگْذارًذُ ضیویایی را تطٌاسذ  -3

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 جسوات کمک آموزشی کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور،اهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30سهبى:     هذت 

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 

 

  



 ضبًشدّنجلسِ 
 

کارضٌاسی ػلَم  : تْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : دٍضٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:      48/3/88رٍس:  اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تذٍيي/ببسًگزی: بْوي تبريخ 

. 

 ادامه نگهذاری مواد غذایی توسط مواد افشودنیػٌَاى درس : 

 آضٌایی داًطجَیاى تا ًقص هَاد افشٍدًی هختلف، هشایا ٍ هؼایة استفادُ اس آًْاّذف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پایاى اس فزاگیز اًتظار هی رٍد:

 سذین، ًیتزات ّا، ًیتزیت ّا، آًتی تیَتیک ّا( را تذاًذًقص هَاد افشٍدًی هختلف )ضکز، کلزٍر  -1

 هشایا ٍ هؼایة استفادُ اس ایي افشٍدًیْا را تحلیل کٌذ. -2

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍش آهَسش :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکاًات آهَسضی : 

  هٌثغ درس  :
 New methods of food preservation 

 یی )دکتزحسي فاطوی(هَاد غذا یًگْذار یاصَل تکٌَلَص 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسضیاتی درس 
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 آسهَى پبيبى تزم
 


