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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

 171512شماره درس: میکروبی مواد غذایی ایمنی و کیفییت 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:

، میکروب شناسی مواد میکروب شناسی عمومی: نیازپیش  1400 -1401 سال تحصیلی:

 غذایی

 

 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 ) شناختیتوانمندی های  الف(
  را بیان کند مواد غذاییدر  میکروارگانیسم هاو پایداری رشد شرایط ی مواد غذایی و منابع آلودگی میکروبدانشجو 

 ددآشنا گر دانشجو با آلودگی های مهم میکروبی و روشهای نگهداری مواد غذایی 

  ددآشنا گرفرآورده های غذایی سودمند  و میکروارگانیسم های مفید در صنعت غذابا دانشجو 

  یان کندرا ب تضمین ایمنی میکروبیولوژیکی و کیفیت مواد غذاییاهکارهای ارائه شده در ردانشجو 

 
 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 

 توانایی شرکت در بحثهای مرتبط به ایمنی میکروبی مواد غذایی 

 روبی مواد غذایی در تولید غذای سالمتوانایی بکار بستن علم ایمنی میک 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

 به اهمیت بیماریزایی میکروارگانیسم های غذا زاد واقف گردددانشجو 
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 .گردددانشجو از راهکارهای سالم نگهداشتن ماده غذایی آگاه 
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

ان الزم زم عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

د رش شرایط  منابع آلودگی میکروبی، ایمنی میکروبی مواد غذایی، 24/07 1

در غذا میکروارگانیسم ها  
 دکتر رقیه نجاتی 2

ای غذایی ه مسمومیت، ونت ها و مسمومیت های مواد غذاییعف 28/07 2

سوس سرئو،باسیلسبوتولیسم،کلستریدیوم پرفرنژناستافیلوکوکی،  
 دکتر رقیه نجاتی 2

کلراعفونت های مواد غذایی سالمونالیی، اشرشیاکالی، ویبریو  01/08 3  دکتر رقیه نجاتی 2 

مربوطه هایمواد غذایی، بیماری ، ویروسی مهمآلودگی های انگلی 05/08 4  دکتر رقیه نجاتی 2 

مواد غذایی  آلودگیهای قارچی 08/08 5  دکتر رقیه نجاتی 2 

، مواد غذایی کوتوکسین ها، فاکتورهای موثر بر تولید مایکوتوکسین درمای 12/08 6

 خطرات مایکوتوکسین ها
 دکتر رقیه نجاتی 2

 دکتر رقیه نجاتی 2 روشهای نگهداری مواد غذایی 15/08 7

نها بر آرررسی تاثیبدر مواد غذایی و  ی شیمیاییها هنگهدارنداستفاده از  22/08 8

یمیکروارگانیسم مواد غذای  
 دکتر رقیه نجاتی 2

میکروارگانیسم های مفید در صنعت غذا، فراورده های  غذایی  29/08 9

 فراسودمند
 دکتر رقیه نجاتی 2

های  کاربرد استفاده از میکروارگانیسم ها بعنوان غذا و تولید کننده 06/09 10

  افزودنیهای مواد غذایی

 

 دکتر رقیه نجاتی 2

و بازپدید در مواد غذایی بیماریزاهای نوپدید 10/09 11  

 روش های نوین در نگهداری و افزایش ماندگاری مواد غذایی
 دکتر رقیه نجاتی 2

ژی و ایمونولوروشهای مولکولی  ، اصول و کاربرد روش های نوین کشت 13/09 12

 در تشخیص میکروارگانیسم های مواد غذایی
 دکتر رقیه نجاتی 2

13 17/09 
ضمین ایمنی میکروبیولوژیکی و کیفیت مواد غذاییت  

 دکتر رقیه نجاتی 2

یر آن ارزیابی هرینه های اقتصادی بیماری های منتقله از مواد غذایی، تاث سمینار 14

 بر تجارت جهانی
 دکتر رقیه نجاتی 2

 دکتر رقیه نجاتی 2 تولید محصوالت ارگانیک، غذاهای فرا سودمند سمینار  15

بررسی مطالعات آلودگی های شیمیایی، میکروبی و انگلی در مواد غذایی  سمینار 16

 در کشور ایران
 دکتر رقیه نجاتی 2

امتحان  17

 پایان ترم
 

 دکتر رقیه نجاتی 2

 

 



 آموزشیمعاونت 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Syllabus) دروس کامل شناسنامه
 

4 

 

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

 آموزش الکترونیکی 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (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 

   از همتا یادگیری 

  ارائه سمینار(Self-Study) خودآموزی  

  بیمشارکت فعال در ارزشیا 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر و اینترنت 

 پروژکتور،وایت برد 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 100 تیدرصد دکتر رقیه نجا 

 منابع اصلی درس  (10
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 1399، چاپ ششم، نتشارات دانشگاه تهران. اییمواد غذا یها تیودود، عفونت ها و مسموم لر،یرضو 

  ،1400، چاپ یازدهم، مشهد یانتشارات دانشگاه فردوس ،ییمواد غذا یولوژیکروبیمفریزیر، ویلیام، وستهوف، دنیس 

 Adams, M.R., and Moss, M.O. Food Microbiology. New Age International Publisher, New 

Delhi, India. Latest edition. 

 Bell, C., Naves, P., and Williams, AP. Food Microbiology and Laboratory Practice. Blackwell 

Publishing, UK. Latest edition. 

 Jay, J.M. Modern Food Microbiology, an Aspen Publication. Aspen Publisher, INC., Latest 

edition. 

 Wilson, C.L., and Droby, S. Microbial Food Contamination. CRC Press, Latest edition. 

 Maurer, J. PCR Methods in Foods. First Edition. Springer. USA. Latest Edition. 

 روش های ارزیابی  (11

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

 تکلیف مجازیLMS  

 ارائه سمینار 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

 15 )نمره امتجان پایان ترم )و میان ترم 

 1 نمره حضور منظم در کالس 

 2 نمره ارائه سمینار 

 2 انجام تکالیف مجازی 

 درس مقررات  (13

  2:در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد  

 دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 

  :14حداقل نمره قبولی 

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

 توضیحات ضروری  (14

 .در صورت تمایل به برگزاری امتحان میان ترم تا قبل پایان مهرماه تاریخ دقیق مشخص گردد
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درصد آنالین برگزار میگردد  50درصد از جلسات بصورت آفالین و   50در صورت مجازی بودن برگزاری دوره 

 .نماینده گروه تعیین می گردد ( جلسات آنالین با هماهنگی16-8که تاریخ و ساعت )

دانشجویان موظف هستند در دوهفته اول سال تحصیلی از موضاعات بیان شده جهت سمینار یک مورد را انتخاب 

 نموده و تا آخر آذر ماه سمینار خود را ارائه دهند

 


