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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

 1715131 شماره درس: ایمنی شیمیایی موادغذایینام درس:

بهداشت و ایمنی  -نیمسال اول 1400مهرماه  :رشته و دوره

 موادغذایی

 

 □کارورزی       □کارآموزی        ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  1 تعداد واحد:

 ایمنی موادغذایی، شیمی موادغذایی : یازپیش ن 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بعداشت و ایمنی موادغذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 بعداشت موادغذایی رشته تحصیلی: دکتر مهران صیادی درس: مسئول

 mehransayadi62@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) ناختیشتوانمندی های الف( 
 در مواد غذايي  اسید سوربیک و اسید بنزوئیک و گیاهي، رنگهای مصنوعي ،شناسايي و اندازه گیری مواد نگهدارنده با آشنايي 

  در مواد غذايي ترکیبات نیتروزامین ،طعم دهنده ها ،اندازه گیری ويتامین هاآشنايي با 

  انده های مواد دارويي و آنتي بیوتیک ها در مواد غذايي روشهای تشخیص و اندازه گیری باقیمآشنايي با 

  اندازه گیری مواد آنتي سپتیک در مواد غذاييآشنايي با 

 

 

 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 
  اسید سوربیک و اسید بنزوئیک در مواد غذايي  و گیاهي، رنگهای مصنوعي ،اندازه گیری مواد نگهدارندهتوانايي انجام 

  ترکیبات نیتروزامین در مواد غذايي ،طعم دهنده ها ،اندازه گیری ويتامین هاتوانايي انجام 

  روشهای تشخیص و اندازه گیری باقیمانده های مواد دارويي و آنتي بیوتیک ها در مواد غذايي توانايي انجام 

  اندازه گیری مواد آنتي سپتیک در مواد غذاييتوانايي انجام 
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 : (نگرشحیطه ) عاطفیای توانمندی هج(  
  وندواقف شاسید سوربیک و اسید بنزوئیک در مواد غذايي  و گیاهي، رنگهای مصنوعي ،مواد نگهدارندهاندازه گیری به اهمیت 

  وندواقف ش ترکیبات نیتروزامین در مواد غذايي ،طعم دهنده ها ،ويتامین هاشناسايي به اهمیت 

  وندواقف شباقیمانده های مواد دارويي و آنتي بیوتیک ها در مواد غذايي روشهای تشخیص و اندازه گیری به اهمیت 

  وندواقف ش اندازه گیری مواد آنتي سپتیک در مواد غذاييبه اهمیت 

 عملیمباحث الف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

1 28/7/1400  ده در مواد شناسايي و اندازه گیری مواد نگهدارن

 غذايي 
 دکتر صیادی ساعت 1

2 4/8/1400   تشخیص و شناسايي رنگهای مصنوعي در مواد

 غذايي 
 دکتر صیادی ساعت 1

3 11/8/1400   اندازه گیری و تشخیص رنگدانه های گیاهي در

 مواد غذايي 
 دکتر صیادی ساعت 1

4 18/8/1400   اندازه گیری اسید سوربیک و اسید بنزوئیک در

 ذايي مواد غ
 دکتر صیادی ساعت 1

5 25/8/1400   دکتر صیادی ساعت 1 اندازه گیری ويتامین ها 

6 2/9/1400  دکتر صیادی ساعت 1 اندازه گیری طعم دهنده ها 

7 9/9/1400   دکتر صیادی ساعت 1 اندازه گیری ترکیبات نیتروزامین 

8 16/9/1400   روشهای تشخیص و اندازه گیری باقیمانده های

 ارويي و آنتي بیوتیک ها در مواد غذايي مواد د
 دکتر صیادی ساعت 1

9 23/9/1400  دکتر صیادی ساعت 1 اندازه گیری مواد آنتي سپتیک در مواد غذايي 

10 30/9/1400  دکتر صیادی ساعت 1 آزمونهای شیر و فراوده های آن 

11 7/10/1400  دکتر صیادی ساعت 1 آزمونهای شیر و فراوده های آن 

12 14/10/1400  محلول سازی 

  
 دکتر صیادی ساعت 1

13 21/10/1400  دکتر صیادی ساعت 1 آزمونهای بیسکويت و شیريني 

14 28/10/1400  دکتر صیادی ساعت 1 آزمون نمک و اهن در آرد 

15 28/10/1400  دکتر صیادی ساعت 1 آزمون قند 

16 29/10/1400  ...دکتر صیادی ساعت 1 آزمون چیپس و کیک و 

17 6/11/1400  دکتر صیادی ساعت 1 آزمون نوشیدني ها و ترشیجات 
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18   دکتر صیادی ساعت 1 امتحان 

 نظری ب( مباحث

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

1     

 راهبردهای آموزشی (4

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهیروش های  (5

 سخنرانی فعال 

 پاسخ طراحی پرسش و 

 حضور در آزمایشگاه و انجام آزمونهای عملی 

 مسئولیت های دانشجو )یادگیری( (6

 مطالعه متون 

 یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن 

 نکته برداری 

 حضور مستمر در آزمایشگاه 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (7

  و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 تخصصي سم شناسي موادغذايي و شیمي موادغذايي آزمايشگاه 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (8

 100 % دکتر مهران صیادی 

 منابع اصلی درس  (9

 

 Chemical food safety, Dr Leon Brimer, University of Copenhagen 

 Food Chemical Risk Analysis, DAVID R. TENNANT, TAS International London 

 ENCYCLOPEDIA OF FOOD SAFETY, EDITOR-IN-CHIEF Yasmine Motarjemi 

 Food chemical safety, Watson DH, volume 1 and 2 

 Brotoff... and Challacombe, SJ. Food allergy and intolerance Saunders publication London, latest edition 

  Coultate, T.P. Focxl: the chemistry of its components, Royal Society of Chemistry (RSC). Jatest edition  
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 . Deshpaude, S.S. Handbook of Fook Toxicology. Marcel Decker, Inc. New York, latest edition. 

 James, G.S. Analytical chemistry of foods. Blackie Academic & Professional. Jatest edition.  

 Mitchell, JM, M.W. Griffiths., S.A. McEwen, W.B. McNab and AE Yee. Antimicrobial drug residues in milk and 

moat: causes, concerns, prevalence, regulations, tests, and test performance: review. J. Food Protect latest edition, 

6l:742.756.  

  Multon, L.L. Analysis of Food Constituents. Wiley-VCH, New York, USA, latest edition  

  Pomeranz, Y, and Meloan, CE. Food Analysis: Theory and Practice. Chapman & Hall. New York, USA Jatest 

edition  

  Tennant, DR Food Chemical Risk Analysis. Blakie Academic and Professional. Chapman and Hall UK First 

edition. ,latest edition. pp: 381.398 

 Watson. DH Food Chemical Safety. Woodhead Publishing in Food Science and Technology Woodhead 

Publishing Limited. CRC Press, USA. latest edition.  

  WHO. Safety and nutritional adequacy of irradiated food. World Health Organization Publication, Geneva latest 

edition  

  WHO. Evaluation of certain Mycotoxins in Food. WHO Publication. ,latest edition. 

 روش های ارزیابی  (10

 ترم پايان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسي 

 نحوه محاسبه نمره کل  (11

 نمره 10ترم:  پايان امتحان 

 نمره 4الت: پاسخگويي به سوا 

 :4حضور منظم در آزمايشگاه 

 :2رعايت اصول ايمني در آزمايشگاه 

 درس مقررات  (12

  دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات نظری: تعداد- 

 2/17دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد  

  :حداقل نمره قبولی 

 14 

 توضیحات ضروری  (13

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

 را ارسال کند.

 


