
 آموزشیمعاونت 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Syllabus) دروس کامل شناسنامه
 

1 

 

 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

 شماره درس: ایمنی غالت، میوه و سبزینام درس:

  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع      ▀ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  واحد 2تعداد واحد:

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

 

 درس یتمدیر (2

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

  رشته تحصیلی:  دکتر آمنه نعمت الهی درس: مسئول

 amene.nematollahi@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 

 های حاصل از آنآشنایی دانشجویان با مباحث ایمنی مربوط به غالت و فرآورده 

 هاهای نگهداری آنآشنایی دانشجویان با انواع غالت و روش 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 

 های کالسیتوانایی شرکت در بحث 

 توانایی پاسخگویی به سواالت 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

  ها واقف باشد.های آنتکنولوژی غالت و مسائل ایمنی مربوط به غالت و فرآوردهبه اهمیت مبحث 

  توجه کند.ها های آنایمنی مربوط به غالت و فرآوردهنسبت به کسب دانش و توانمندی مرتبط با 



 آموزشیمعاونت 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Syllabus) دروس کامل شناسنامه
 

2 

 

 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

الزم زمان  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

جهت 

 تدریس

 ارائه دهنده

دکتر آمنه  ساعت 2 هاانواع غالت و ساختمان آن 16/12/1400 1

 نعمت الهی

دکتر آمنه  ساعت 2 ترکیب شیمیایی انواع غالت 23/12/1400 2

 نعمت الهی

دکتر آمنه  ساعت 2 های نگهداری و دفع آفات غالتروش 15/01/1401 3

 نعمت الهی

های حاصل روبی غالت و فرآوردهفساد میک 22/01/1401 4

 هااز آن

دکتر آمنه  ساعت 2

 نعمت الهی

دکتر آمنه  ساعت 2 های موجود در غالتانواع مایکوتوکسین 29/01/1401 5

 نعمت الهی

دکتر آمنه  ساعت 2 هااثرات فرآوری بر روی مایکوتوکسین 05/02/1401 6

 نعمت الهی

دکتر آمنه  ساعت 2 تکنولوژی نان و مسائل مربوط به ایمنی آن 12/02/1401 7

 نعمت الهی

دکتر آمنه  ساعت 2 های نانواییتکنولوژی سایر فرآورده 19/02/1402 8

 نعمت الهی
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17     

 عملی ب( مباحث

زمان الزم  درسیعنوان مبحث  تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 آموزش ترکیبی 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (7

 مطالعه متون 

  شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدنیادگیری 

 نکته برداری 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 
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 ویدیوپروژکتور 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 ( 50دکتر آمنه نعمت الهی%) 

 ( 50دکتر رقیه نجاتی %) 

 منابع اصلی درس  (10

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

 Kaletunc, G., Breslauer, K. G. Characterization of Cereals and Flours. MARCEL DEKKER, INC. 1 rd  

 Manley, D. Manley’s Technology of Biscuits, Crackers and Cookies. Woodhead Publishing Limited. 1 rd edition. 

(2011). 

 Schrenk, D. Chemical Contaminants and Residues in Food. Woodhead Publishing Limited. 2012. 

 Saucer, D. B. Storage of cereal grain and their product. AACC International, Inc. 1rd edition. (1992). 

 Wrigley, C. W., Batey, I. L. Cereal grains: Assessing and managing quality. CRC Press. 1 rd edition. ( 2010). 

 روش های ارزیابی  (11

 ترم پایان امتحان 

 حضور فعال در کالس 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

 نمره 16 ترم پایان امتحان 

  نمره 4مشارکت فعال در جلسات 

 درس مقررات  (13

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

 ت موجه در جلسات عملی:دفعات مجاز غیب تعداد 

  :14حداقل نمره قبولی 

 توضیحات ضروری (14

 20 % .از جلسات ممکن است به صورت مجازی تدریس شود 


