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 براي پیشنهادي دورهفرم طرح 

 یا مجازي ترکیبیبه صورت دروسسازي آماده

 

 
 کده علوم پزشکی خويدانش

 
 

 
 
  کارشناسی مقطع رشته:    مهندسی بهداشت محیط   نام رشته: •
  نام درس: •
 مشخصات استاد مسؤول: •

 تلفن همراه شماره تماس گاهدانش گروه رتبه نام خانوادگی نام

علوم  بهداشت استادیار آقانژاد محمد

پزشکی 

 09141639537 

 مشخصات کلی درس



 خوي

 aganajad_m@gmail.com ول:آدرس پست الکترونیکی استاد مسئ
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  درس:معرفی  .1

مسمومیت  در این درس دانشجویان با اصول و مفاهیم بهداشت مواد غذایی و چگونگی نگهداري سالم ان اشنا شده و انواع

هاي غذایی و عوامل انها، تقلبات و افزودنی هاي غذا و مقررات و بازرسی مواد غذایی را در اماکن تهیه و توزیع فرا خواهند 

 .گرفت تا بتوانند در عمل بینش و مهارت لازم براي بازرسی بهداشتی مواد غذایی را کسب کنند

 :اهداف درس . 2
 

 مواد غذاییاشنایی با اصول و اهمیت بهداشت -1

 اشنایی با میکروبهاي مهم موجب فساد و تغییرات شیمیایی مواد غذایی-2

 اشنایی با مسمومیتهاي غذایی-3

 روشهاي تشخیص مواد غذایی فاسد و مشکوك-4

 اشنایی با روشهاي نگهداري سالم مواد غذایی-5

 اشنایی با تقلبات غذایی-6

 ع مواد غذاییاشنایی با مقررات و بازرسی اماکن تهیه وتوزی-7

 

 

 

 

 

 
 
 

 اهداف و معرفی درس

 درس غیرحضوري جز تعیین
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 شیوه ارائه درس .1
  تبادل تکالیف و سایر تعاملات در کنار برگزاري کامل کلاسفرمارائه اطلاعات کلی ضروري در چارچوب این ،-

 حضوري و فعالیت هاي ها
  د و ارائه قسمتی از رئوس مطالب  به شیوه غیرحضوري در ح فرمارائه اطلاعات کلی ضروري در چارچوب این

هاي مشخصی هاي واحدي غیربالینی کاربرد دارد. توجه نمایید که در این رویکرد قسمتدرس راي(این نوع ارائه بمجاز مصوب 
 شوند). از محتوا در بخش حضوري پوشش داده نمی

 
 ه کاملا مجازي درس ارائ 

 
 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوري عنوان 
 غیرحضوري پوشش محتوا به شکل چگونگی

  ییبهداشت مواد غذا میشناخت اصول ومفاه
 ییوضرورت وقلمرو بهداشت مواد غذا تیاهم

 ارائه فایل پاور پینت و توضیح مطلب در سامانه نوید
 ارائه عکس و فیلم اموزشی در نوید

 مهم در بهداشت م غ يسمهایکروارگانیم شناخت
 از م غ یناش يها تیمسموم

 

 دیمطلب در سامانه نو حیو توض نتیپاور پ لیارائه فا
 دیدر نو یاموزش لمیعکس و ف ارائه

 یسالم وبهداشت ينگهدار يو روش ها اصول
 ییمواد غذا يو نگهدارند ها یافزودن مواد

 

 دیمطلب در سامانه نو حیو توض نتیپاور پ لیارائه فا
 دیدر نو یاموزش لمیعکس و ف ارائه

 تقلبات م غ
 م غ و فروش دیبهداشت اماکن تول

 م غ یبرخ یو بهداشت یفیمهم ک يسنجشها

 دیمطلب در سامانه نو حیو توض نتیپاور پ لیارائه فا
 دیدر نو یاموزش لمیعکس و ف ارائه
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 معرفی کتاب. 1
 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 شده براي آزمون

 
   1397داوود فرج زاده، انتشارات نور دانش،  ،ییت موادغذابهداش

طبق سرفصل جزوه داده 
 می شود

 
 1395انتشارات دانشگاه تهران  ،ینوردهر رکن ،ییبهداشت مواد غذا

 

 
 معرفی مقاله (درصورت نیاز). 2

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 
 براي تحقیق نیاز خواهد بود اما دانشجو خودش باید پیدا کند

 

 
 

 

 
 و ...)  ، مجموعه اسلایدفیلممحتواي الکترونیکی، جزوه یا هر نوع محتواي دیگر (مانند  معرفی .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

فایل براي آماده بودن 
  اريذبارگ

مجموعه 
 اسلاید

 بلی  خود استاد

 بلی دانلود از اینترنت موضوع مناسب با هر جلسه فیلم
    
    
    

 منابع درسی دانشجویان
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 خیر   بلی   اید؟. آیا براي درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون
  

 مهلت پاسخ دادن دانشجویان ننوع آزمو عنوان آزمون شماره

 مثال
ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 
 درسی

  تستی چهار جوابی

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 خودآزمون ها
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 
 تکلیف

 شرح تکلیف
مهلت پاسخ 

دادن 
 دانشجویان

مهلت 
فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 
 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کلاسی

پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت  در این تکلیف در یک
اند. زمان به وجود آمدههاي درسی زیادي به صورت همبرنامه" چیست؟

 "ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه
 

  

مرور فصل 
مربوطه از منبع 
درسی و درك 
 مفاهیم مربوطه

 

 

سوال و 

 تحقیق

 حیطارتباط بهداشت مواد غذایی با بهداشت م

 ارتباط بهداشت مواد غذایی با رشته کارشناسی بهداشت محیط

30/8/1400 

یک هفته بعد 

 از این مهلت

 درك مفاهیم

شناخت جنبه 

کاري و عملی 

 درس

 

 

 تحقیق و بررسی تا اخر دي ماه 15/10/1400 تحقیق در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهاي بهداشت مواد غذایی ایران  تحقیق

 

 ترم پروژه پایان 

 خیر   بلی   اید؟. آیا براي درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

 هاي دانشجویانتکالیف و پروژه
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 گفتگو •

 
 : گفتگوموضوع 

 و نحوه اداره کلاسجواب به سوالات مطروحه دانشجویان و راهنمایی تکلیف و تحقیق 

 
 
 

 
 
 

 شجو (اجزا و بارم بندي مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایی، خودآزمونها و ...) شیوه ارزشیابی دان .1
 ارزشیابی در قسمت معرفی درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 مطالعه درس هر جلسه سرموقع-
 انجام تکلیف سرموقع-
 حضور غیاب در کلاس حضوري-
 نمره ازمون میان ترم-
 نمره ازمون پایان ترم-

(مواردي چون نمره آزمون کتبی، حضور و غیاب در کلاسهاي  بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجوها و بارماكمل .2
  هاي پیش بینی شده)حضوري، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیت

 توجه: می توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در نوید انجام دهید. 
 .........................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................  
 
 

 ارزشیابی دانشجویان

 سایر فعالیت هاي یادگیري
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