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 دروس کامل شناسنامه معرفی
های یاددهی یادگیری، نحوه یادگیری )توانمندی های مورد انتظار از فراگیران(، راهبردها و روش کلیشناسنامه کامل درس حاوی اهداف 

 ارائه دهنده درستوسط گروه )های( بایستی  سدرشناسنامه کامل ارزیابی دانشجو، منابع درس، و سایر مقررات مربوط به ارائه درس می باشد. 

از سوی وزارت توانند عالوه بر منابع تعیین شده گروه های مسئول ارائه دروس می . برسددرسی ریزی کمیته برنامه  طراحی شود و به تأیید

 منابع دیگری را نیز برای یادگیری دانشجویان در طول دوره تعیین نمایند.ریزی درسی یید کمیته برنامه تأ ، بابهداشت

 درساطالعات  (1

      171517 شماره درس: آلودگی محیطی مواد غذایی نام درس:

  بهداشت و ایمنی موادغذایی -14002 :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  2 تعداد واحد:

    ییمواد غذا یمیش ،یسم شناساصول  : پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 داشت و ایمنی موادغذاییهب گروه )های( ارائه دهنده:

 داشت موادغذاییهب رشته تحصیلی: دکتر مهران صیادی درس: مسئول

 mehransayadi62@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشطه حی) شناختیتوانمندی های الف( 

 
 انواع آلودگی های محیطی، منابع و راههای آلودگی در مواد غذاییآشنایی دانشجویان با  (1

 آشنایی دانشجویان با روش های آزمایشگاهی تشخیص آلودگی های محیطی  (2

در  دیوکسین، هیدروکربن های آروماتیک و فلزات سنگین ،آشنایی دانشجویان با آلودگی های ناشی از مواد رادیواکتیو (3

 موادغذایی

 
 

 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 
 شرکت در بحث های کالسی 

  توانایی پاسخ دادن به سواالت 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج(  
  واقف باشد.  آلودگی محیطیبه اهمیت مبحث 
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  توجه کند. آلودگی محیطی موادغذایینسبت به کسب دانش و توانمندی مرتبط با 

  وندواقف ش فلزات سنگین در غذا و روش های ارزیابی ریسکبه اهمیت 

  در آالینده های هیدروکربن و  ترکیبات پلی کلرینه ، دی اکسین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، مواد رادیواکتیو به اهمیت

 وندواقف شموادغذایی 
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 
زمان الزم جهت  مبحث درسیعنوان  تاریخ ارائه ردیف

 تدریس

 ارائه دهنده

 مقدمه و آشنایی با آالینده های محیطی 17/12/1400 1

 

 دکتر صیادی ساعت  2

 دکتر صیادی ساعت  2 مقدمه و آشنایی با آالینده های محیطی 24/12/1400 2

 دکتر صیادی ساعت  2 جیوه و اثرات مخرب آن 15/1/1401 3

 دکتر صیادی ساعت  2 کادمیوم و سرب در غذا 23/1/1401 4

 دکتر صیادی ساعت  2 سایر فلزات سنگین در غذا و روش های ارزیابی ریسک 30/1/1401 5

 دکتر صیادی ساعت  2 مواد رادیواکتیو و ارائه نتایج کارهای تحقیقاتی در ایران 6/2/1401 6

 دکتر صیادی ساعت  2 دی اکسین ها 20/2/1401 7

 دکتر صیادی ساعت  2 دی اکسین ها 27/2/1401 8

 دکتر صیادی ساعت 2 هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای 3/3/1401 9

 دکتر صیادی ساعت 2 ترکیبات پلی کلرینه 10/3/1401 10

 دکتر صیادی ساعت 2 ترکیبات پلی کلرینه 14/3/1401 11

 دکتر صیادی ساعت 2 آفت کش ها در غذا 24/3/1401 12

 دکتر صیادی ساعت 2 آالینده های هیدروکربن در غذا 31/3/1401 13

 دکتر صیادی ساعت 2 سمینار 7/10/1401 14

 دکتر صیادی ساعت 2 سمینار 14/10/1401 15

 دکتر صیادی ساعت 2 سمینار 21/10/1401 16

 دکتر صیادی ساعت 2 امتحان پایان ترم  17

 
 

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 محوری فراگیر 

 یاددهیروش های  (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 
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 مسئولیت های دانشجو )یادگیری( (7

 مطالعه متون 

 یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن 

 نکته برداری 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 100 % دکتر مهران صیادی 

  

 نابع اصلی درسم  (10

 Wittkowski and Matissek, Capillary Gas chromatography in food control and research, 1990 

 Bassett, Hand book of environmental health. Eighteenth edition, Taylor and Francis group. 

 Cabrera, Lorenzo and Lopez. Lead and cadmium contamination in dairy products and its 

repercussion on total dietary intake. Food chemistry. 

 Hu, The environment and human health: hman helath and heavy metals exposure, MIT press, 

lastest edition 

 روش های ارزیابی  (11

 ترم پایان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسی 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

 نمره 16ترم:  پایان امتحان 

  :نمره 4پاسخگویی به سواالت 

 درس مقررات  (13

  4/17دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات نظری: تعداد 

 دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد- 

  :14حداقل نمره قبولی 
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 توضیحات ضروری  (14

 ت تا قبل از جلسه بعدی پاسخ آن بعد از هر جلسه یک سوال از آن جلسه مطرح خواهد شد که دانشجو موظف اس

 را ارسال کند.

 


