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 بهداشتدانشکده 

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی آموزشگروه 

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 غذایی مواد ایمنی و بهداشترشته تحصیلی:  شیمی مواد غذایی عنوان واحد درسی:

 ناپیوسته کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:  عملینوع واحد درسی: 

 نیم سال اول ترم تحصیلی:  کارورزی:  کارآموزی: 1 عملی: نظری: واحد

 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  34 عملی: نظری:  ساعت

کد درس: 

11 
 پیشنیاز: 

 ندارد

برنامه آموزشی توسط  تاریخ تصویب

 23/09/1400 وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  رشته تحصیلی: عادل میرزاعلیزاده نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی:  Ph.Dدکتری تخصصی  مقطع تحصیلی:

 a.alizadeh@zums.ac.ir   پست الکترونیک: 02433781300 شماره تماس:

 

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی آموزشگروه  -دانشکده بهداشت  -ین اعتصامیابان پرویخ -زنجان   آدرس محل کار:

 

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

توسط  تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 22/08/1401  :مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 مجازی حضوری

 

 

 ترکیبی

 

 

تصویب توسط  تاریخ

 :EDCشورای 

00/00/1401 

 شماره جلسات

 :EDOتاریخ تأیید توسط شورای  بازنگری شده: 

00/00/1400 
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 اهداف آموزشی

 :هدف کلی 

 اآنه علل و حاصله شیمیایی تغییرات و خصوصیاتاندازه گیری  و واکنشهای شیمیایی در آنها، غذایی موادآشنایی با ترکیبات  •

 

 :اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند 

 روشهای محلول سازی و اندازه گیری ویژگیهای شیمایی مواد غذایی •

 

 :حیطه شناختی 

 مفاهیم محلول سازی و روشهای محسبات را آموزش دیده باشند.آشنایی با  •

 .دهند شرح را غذایی مواد شیمیایی فساد ارزیابی با مرتبط آزمایشات •

 روشهای سنجش رطوبت، خاکستر و چربی در مواد غذایی را آموزش دیده باشند. •

 باشند.روشهای سنجش قند و پروتئین و اکسیداسیون ترکیبات مذکور را آموزش دیده  •

 

 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              ورنال کالب               ژ گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion  شبیه سازی شدهبیمار 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب
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 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

   سایر مواد و وسایل آموزشی:

 آموزشمکان برگزاری 

  کالس
سالن 

 کنفرانس
 جامعه درمانگاه/ بخش عرصه Media Lab Skill Lab وب ) مجازی( سایت اینترنت

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 عکس ارائه واقعی، های مثال بیان فیلم، نمایش

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 کالسی تمرینات به پاسخ 

 کالسی مسئله حل 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 آموزشی مجاز حد از بیش غیبت عدم مربوطه، تکالیف اجراء ،آزمایشگاه در فعال و موقع به حضورانتظارات: 

 آموزشی مجاز حد در غیبت: مجازها

 موبایل، نمودن سایلنت، دستگاهیبه دلیل کمبود در مواد شیمیایی و تجهیزات برخی از آزمایشات  جلسات نشدن تشکیل محدودیتها:

 آشامیدن. و خوردن موبایل، با صحبت عدم

  

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 

 آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه شیمیایی و یادگیری مفاهیم کمکهای اولیه در شرایط بحرانی

 فهرست منابع درسی
 John M. deMan. Principle of Food Chemistry. Third Edition 

 Owen R. Fennema. Food Chemistry. Third Edition 

 H.-D. Belitz · W. Grosch · P. Schieberle. Food Chemistry. 4th revised and extended edition 
 شیمی مواد غذایی، دکتر حسن فاطمی

 ترجمه شیمی مواد عذایی دمان، قنبرزاده
  ویدا پروانه تالیف دکتر مواد غذایی شیمیاییهای  آزمایش و کنترل کیفی

 روش ارزیابی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
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Log Book Portfolio 0 360 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصاحبه چک لیست 

 در آزمایشگاهتکالیف عملی   سایر:

 ( 20نمره،  عملی:   ،  نمره: نظری 20) از بارم بندی نمره 

 نمره 16کار عملی:  نمره 2: تکالیف کالسی نمره 2: حضور و مشارکت فعال

 نمره  :دوره /امتحان پایان ترم نمره :دوره /امتحان میان ترم نمره    کوئیز:

 سایر موارد:
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 و توالی عناوین برنامه عملیجدول ترتیب 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  شیمیایی-آشنایی با لوازم، تجهیزات آزمایشگاهی و عالیم ایمنی 1

  شنایی با محاسبات مربوطهمحلول سازی در شیمی مواد غذایی و آمفاهیم و  2

  لیائیت و سختی آبقآزمایشات آب و اندازه گیری کلرید،  3

  گیری رطوبت و خاکستراندازه  4

  اندازه گیری چربی و سنجش اندیس یدی 5

  اندازه گیری پروتئین 6

  اندازه گیری نیتروژن  7

  اندازه گیری قندها 8

  تعیین ریکس و غلظت مواد غذایی 9

  اندازه گیری نمک 10

  اندازه گیری فساد شیمیایی چربی ها و پروتئین ها 11

  گیاهان داروییاسانس گیری از  12

  عصاره گیری از گیاهان دارویی 13

14   

15   

16   

17   

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.


