
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 
 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگروه آموزشی:               بهداشت  :دانشکده

 99 بهمنتاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصيلي  :  

 21 - 21روز:  شنبه                           ساعت:  شيمي و تجزيه مواد غذايينام درس )واحد(  :  

 عملينوع واحد: 
 

 22تعداد دانشجويان  : 

 اسماعيل محسنيمسئول درس:  2تعداد واحد:

 اسماعيل محسنيمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 91مدت كالس: 

 99/ 22/  10تاريخ تدوين/بازنگری: 

 

  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 جلسه اول
 

 شيمي و تجزيه مواد غذايي عنوان درس :

 هدف كلي درس : 
 آشنا شود. آزمایشگاهمواد و وسایل درون آزمایشگاه و نیز با ایمنی کار در دانشجو با 

 

 

 اهداف جزئي : 
 انتظار مي رود دانشجو بتواند:

کنند. ، از  تیآشنا بوده و آنها را کامال رعا شگاهیدر آزما  یمنیکار و ا نیبا اصول  و قوان دیبا انیدانشجو -

 اطالع داشته باشند. شاتیانجام آزما نیخطرات موجود ح

را طبق دستور العمل ارائه شده و  شینظم و انضباط ، مراحل آزما تیقادر باشند با رعا دیبا انیدانشجو -

 کارشناسان به انجام برسانند. یراهنمائ

              سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :

مواد و وسایل آزمایشگاه شیمی امکانات آموزشي :  

 

  :منبع درس  

Analytical Chemistryof Food,C.S.James ,1991. 

 راهنماي نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی  /.اصغرپور؛ سازمان بهداشت جهانیمهري علی 

  دقيقه  21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

  



 

  

 

 دوم جلسه
 
. 

 شيمي و تجزيه مواد غذاييعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 

 آشنا شود. سازيو محلول و روش نگهداري نمونه غذایی نمونه و یکنواخت کردن سازيآمادهبه منظور  مواد شیمیاییدانشجو با 

 

 

 
 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 رابداندن نمونه غذایی سازي و یکنواخت کردنحوه آماده -

 را بشناسد.روش نگهداري نمونه غذایی  -

 
              ، انجام آزمایشسخنرانی، پرسش و پاسخ  روش آموزش :

مواد شیمیایی ظروف و  امکانات آموزشي :  

 

  درس  : منبع
Mahan. LK, Escott – Stump S. Kraus Food, Nutrition and Diet Therapy. WB. Sounder Co. 

Philadelphia. (Chapter 16.) 
Laboratory Manual in Food Chemistry. A. E .Wood,  L. W. Aurand, 1976 

 

  دقيقه  21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 
 

 



  

 

 سومجلسه 
 
. 

 شيمي و تجزيه مواد غذاييعنوان درس : 

  :هدف كلي درس 

 اندازه گیري خاکستردر مواد غذایی

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:

 .گیري خاکستر را بداندنحوه اندازه -

 نحوه کار با کوره را بداند. -

 

              کار با دستگاهسخنرانی،  روش آموزش :

مواد شیمیاییکوره و  : امکانات آموزشي  

 

 منبع درس:
Food Chemistry, D.Miller,1998 
Mahan. LK, Escott – Stump S. Kraus Food, Nutrition and Diet Therapy. WB. Sounder Co. 

Philadelphia. (Chapter 16.) 
 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 
 

 



  

 چهارمجلسه 
 
 

 شيمي و تجزيه مواد غذاييعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 مواد غذایی و مقدار ماده خشک نمونه غذاییرطوبت  اندازه گیري

 

 
 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. رطوبت مواد غذاییگیري نحوه اندازه -

 گیري ماده خشک نمونه را بداند.اندازهنحوه  -

 
 انجام آزمایشسخنرانی،  روش آموزش :

ترازو، کوره و مواد شیمیایی :امکانات آموزشي  

 

:منبع درس  

 هاي آنگیري رطوبت غالت و فرآوردهروش اندازه  5072استاندارد شماره 

 مولف ویلیام هورویتز   AOAC هاي آزمایشگاهی رسمی روش
 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 
 

 

  

 جلسه پنجم

https://www.gisoom.com/book/1774238/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-AOAC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/


 
 

 شيمي و تجزيه مواد غذاييعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
  در غذا )کلسیم(اندازه گیري عناصر معدنی

 

 
 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 دانشجو کارایی دستگاه فلیم فوتومتر را بداند. -

 گیري کلسیم مواد غذایی به روش شیمیایی را بداند.نحوه اندازه -

          فلیم فوتومتر سخنرانی و کار با دستگاه روش آموزش :

و مواد شیمیایی دستگاه فلیم فوتومتر امکانات آموزشي :  

 

: منبع درس  
Vogel, Vogel’s Text book of Quantitative Inorganic Analysis. 4th ed. 2005 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

  



 
 

  

 

 جلسه ششم
 
 

 شيمي و تجزيه مواد غذاييعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 ها با روش تیتراسیونگیري ویتامیناندازه

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. تیتراسیوندانشجو کارایی  -

 گیري ویتامین مواد غذایی به روش شیمیایی را بداند.نحوه اندازه -

 

            ، کار با وسایل و مواد شیمیاییسخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :

دستگاه کجلدال : امکانات آموزشي  

 

 منبع درس  : 
Sanchez-Moreno C. Effect of orange juice intake on vitamin C concentration and 

biomarkers of antioxidant status in humans. Am J Clin Nutr. 2003; 78(3): 454-60.  

Proteggente AR. The compositional characterisation and antioxidant activity of fresh 

juices from sicilian sweet orange varieties. Free Radic Res. 2003; 37(6): 681-7. 

  دقيقه  21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :    نتيجه گيریجمع بندی و 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 
 

 



  

 جلسه هفتم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
   هاگیري ویتامیناندازه جهت کروماتوگرافی مایع دستگاهآشنایی با 

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 دانشجو کارایی دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال را بداند. -

 را بداند. دستگاهیگیری ویتامین مواد غذایی به روش نحوه اندازه دانشجو -

             HPLC کار با دستگاهسخنرانی،  روش آموزش :

دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال امکانات آموزشي :  

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    
 

 

هشتمجلسه   

 

 

درس : شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان   

 هدف كلي درس : 

هاگیري ویتامیناندازه کروماتوگرافی مایع جهت آشنایی با دستگاه    

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:

 دانشجو کارایی دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال را بداند. -

 را بداند.دستگاهی گیري ویتامین مواد غذایی به روش دانشجو نحوه اندازه -

HPLC سخنرانی، کار با دستگاهروش آموزش :               

دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال امکانات آموزشي :  

 

 منبع درس:

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

  دقيقه  21مدت زمان:    مقدمه  

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

دقيقه  01مدت زمان :    

دقيقه  21مدت زمان :    

دقيقه  01مدت زمان:      

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری  

 دقيقه  21زمان :  مدت   ارزشيابي درس  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            
 

 

 جلسه نهم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 اسید چربگیری آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی جهت اندازه -

  

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. گازیدانشجو کارایی دستگاه کروماتوگرافی  -

 را بداند. دستگاهیمواد غذایی به روش اسید چرب گیری دانشجو نحوه اندازه -

             GC سخنرانی، کار با دستگاه روش آموزش :

گازیدستگاه کروماتوگرافی  امکانات آموزشي :  

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
 

 

 

 جلسه دهم
 
 

 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 گیری اسید چربآشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی جهت اندازه -

  

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. گازیدانشجو کارایی دستگاه کروماتوگرافی  -

 را بداند. دستگاهیمواد غذایی به روش اسید چرب گیری دانشجو نحوه اندازه -

             GC سخنرانی، کار با دستگاه روش آموزش :

گازیدستگاه کروماتوگرافی  امکانات آموزشي :  

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

                                                                                                                    



 

 

 جلسه يازدهم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 تشخیص نوع رنگ در مواد غذاییآشنایی با 

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. TLCکاغذ دانشجو کارایی  -

 به روش شیمیایی را بداند. شناسایی رنگدانشجو نحوه  -

 TLCسخنرانی، کار با  روش آموزش :

 TLCکاغذ   امکانات آموزشي :

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                          

                                                   
                                                                                                                                              

 

 

 زدهمجلسه دوا
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
  جداسازي رنگهاي خوراکی به روش کروماتوگرافی با الیه نازك

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. TLCدانشجو کارایی کاغذ  -

 به روش شیمیایی را بداند شناسایی رنگدانشجو نحوه  -

 TLCکاغذ سخنرانی، کار با  روش آموزش :

 TLCکاغذ  امکانات آموزشي :

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 جلسه سيزدهم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
  لدالجندازه گیري پروتئین بروش ماکروکا

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. کجلدالدانشجو کارایی دستگاه  -

 را بداند. دستگاهیمواد غذایی به روش  پروتئینگیری دانشجو نحوه اندازه -

       کجلدال سخنرانی، کار با دستگاه روش آموزش :

کجلدالدستگاه  امکانات آموزشي :  

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جلسه چهاردهم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 به روش سوکسلهاندازه گیري چربی آشنایی با 

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 را بداند. سوکسلهدانشجو کارایی دستگاه  -

 مواد غذایی به روش شیمیایی را بداند. چربیگیری دانشجو نحوه اندازه -

             سوکسله سخنرانی، کار با دستگاه روش آموزش :

سوکسلهدستگاه  امکانات آموزشي :  

 

:درس منبع  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جلسه پانزدهم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
  اندازه گیري غلظت و وزن مخصوص مایعات و مواد غذاییآشنایی با 

 

 

 اهداف جزئي : 

 انتظار مي رود دانشجو بتواند:
 مواد غذایی به روش شیمیایی را بداند.غلظت و وزن مخصوص مایعات و گیری اندازهدانشجو نحوه  -

             HPLC سخنرانی، کار با دستگاه روش آموزش :

ظروف و مواد شیمیایی آزمایشگاه امکانات آموزشي :  

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جلسه شانزدهم
 
 

 شیمی و تجزیه مواد غذاییعنوان درس : 

 هدف كلي درس : 
 هن به روش رنگ سنجآگیري اندازه آشنایی با 

 

 

 اهداف جزئي : 

بتواند:انتظار مي رود دانشجو   
 را بداند. اسپکتروفتومتریدانشجو کارایی دستگاه  -

 را بداند. دستگاهیمواد غذایی به روش  آهنگیری دانشجو نحوه اندازه -

           اسپکتروفتومتر سخنرانی، کار با دستگاه روش آموزش :

دستگاه اسپکتروفتومتر           امکانات آموزشي :  

 

:منبع درس  

Arya SP.N. spectrophotometric methods for the determination of vitamin C. Analytica 

Chimica Acta. 2000; 417: 1-14. 

 دقيقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  01مدت زمان :  

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 


