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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

 1715161شماره درس: غالت، میوه و سبزیایمنی نام درس:

  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع      □ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  2 تعداد واحد:

 مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی شیمی: پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 بهداشت مواد غذایی رشته تحصیلی: دکتر رقیه نجاتی درس: مسئول

 f.s.h.rahanejati@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختی توانمندی هایالف( 
  را بیان کند روشهای فرآوری، نگهداری میوه و سیزیدانشجو 

  ددآشنا گر مواد غذایی فساد میوه و سبزیدانشجو با 

  ددآشنا گر خطرات میکروبی و شیمیایی سیزیها و میوه هایبا دانشجو 
 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 

 نگهداری و فرآوری میوه و سبزیط به توانایی شرکت در بحثهای مرتب 

  میوه و سبزی سالمتولید  ارائه راهکارهای الزم درتوانایی 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

 واقف گردد میوه و سبزی فرآوری و نگهداری بهدانشجو 

 .گرددآگاه  کاهش آلودگیهای شیمیایی و میکروبی میوه و سبزیدانشجو از راهکارهای 
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 ی آموزشیمحتوا (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

1 02/28  درمیوه موجود مغذی اهمیت سبزی و میوه در تغذیه و مواد 

وسبزیها ها  
 دکتر رقیه نجاتی 2

2 03/04  ها میوه و فساد سبزی 

 
 دکتر رقیه نجاتی 2

3 11/03 نگهداری روشهای   

ها همیو و سبزیثیر آنها بر کیفیت و ارزش تغذیه ای و تا  

 

 دکتر رقیه نجاتی 2

4 18/03  دکتر رقیه نجاتی 2 روشهای نگهداری و کنترل فساد سبزی و میوه ها  

5 25/03 پاتوژن ها و حذف آنها به سبزی و میوه آلودگی   دکتر رقیه نجاتی 2 

6 01/04  میکروارگانیسمها،  میوه و سبزی بهداشتی بازرسی روشهای 

 ها، میوه و سبزی بهداشتی شاخص های

 

 دکتر رقیه نجاتی 2

7 08/04 ، شناسایی شیمیایی و سموم کودها های باقیماندهبررسی  

وپایش آنها، خطرات باقیمانده های شیمیایی درمیوه و 

 سبزی برای انسان 

 دکتر رقیه نجاتی 2

8 15/04  کردن عفونی ضد روشهای 

ها،  میوه و سبزی کیفیت میوه، اثر گند زداها بر و سبزی

 میوه و سبزی در گندزدا مواد خطرات و ها باقیمانده بررسی

 ها

 دکتر رقیه نجاتی 2

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

 آموزش الکترونیکی 

 طراحی پرسش و پاسخ 
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 بارش افکار 

 

 )یادگیری( ومسئولیت های دانشج (7

 طالعه متون )یادگیری دیداری(م 

  )مشاهده اطالعات، تصاویر و نمودارها )یادگیری دیداری 

 ادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن )یادگیری شنیداری(ی 

 )نکته برداری )یادگیری نوشتاری 

  ییادگیری الکترونیک 

  چکبحث در گروه های کو 

   یادگیری از همتا 

  بیال در ارزشیامشارکت فع 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر و اینترنت 

 پروژکتور،وایت برد 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 50 تیدرصد دکتر رقیه نجا 

 منابع اصلی درس 

1-Arthey, D. Ashurst, P.R. Fruit Processing. Springer. 2rd edition (1998). 

2-Barrett, D. M. Somogyi, L. Ramaswamy, H. Processing Fruits. CRC PRESS. 2rd edition (2005). 

3-D'Mello, J. P. F. Food Safety: Contaminants and Toxins. CABI Publishing. Edinburgh. 2003. 

4-Fonseca, J.M., 2006. Postharvest handling and processing: sources of microorganisms and impact of  

Hoseney, R. C. Principle of Cereal Science and Technology. AACC International, Inc. 3rd edition. (2010). 

5-Jennylynd, James. Microbial Hazard Identification in Fresh Fruit and Vegetables. John Wiley & Sons, Inc. 1rd edition 

(2006). 
6-Jongen, W. Fruit and vegetable processing. CRC Press. 1rd edition (2000). 

 روش های ارزیابی (10

  ورت درخواست دانشجویان برگزاری امتحان میان ترمو در صامتحان کتبی یا مجازی پایان ترم 

 تکلیف مجازیLMS  

 ارائه سمینار 

 نحوه محاسبه نمره کل  (11
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 5/6 )نمره امتجان پایان ترم )و میان ترم 

 1  در کالسنمره حضور منظم 

 5/0 نمره تکلیف مجازی 

 درس مقررات (12

  1:در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد  

 دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 

  :7حداقل نمره قبولی 

 ............................. 

 توضیحات ضروری  (13

درصد آنالین برگزار میگردد  50 درصد از جلسات بصورت آفالین و  50در صورت مجازی بودن برگزاری دوره 

 .( جلسات آنالین با هماهنگی نماینده گروه تعیین می گردد16-8که تاریخ و ساعت )

 


