
 آموزشیاونت مع

 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

      171515 شماره درس: گوشت و فراورده ها تیفیو ک یمنیا نام درس:

  بهداشت و ایمنی موادغذایی -14002 :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  2 تعداد واحد:

 ندارد : پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 داشت و ایمنی موادغذاییهب 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 ) شناختیتوانمندی های الف( 
 

 بهداشت اهميت گوشت و فرآورده های آن از دیدگاه تغذیه انشجویان با آشنایی د 

  ساختمان، ترکيبات، تغييرات، خواص تکنولوژیکی و کيفيت خوراکی گوشت و عوامل موثر بر آن آشنایی دانشجویان با 

  انواع فرآورده های گوشتی آشنایی دانشجویان با 

  پایش کيفيت گوشت و فرآورده های گوشتی  آزمونهای مورد استفاده درآشنایی دانشجویان با 

 

 

 

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

  توانایی پاسخ دادن به سواالت 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج(  
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  واقف باشد.  بهداشت اهميت گوشت و فرآورده های آن از دیدگاه تغذیهبه اهميت مبحث 

  توجه کند. تکنولوژی فراورده های گوشتیکسب دانش و توانمندی مرتبط با نسبت به 

  وندواقف شساختمان، ترکيبات، تغييرات، خواص تکنولوژیکی و کيفيت خوراکی گوشت و عوامل موثر بر آن به اهميت 

  دونواقف شباکتریها و ویروسهای بيماریزای قابل انتقال به انسان از گوشت، ماهی و طيور به اهميت 

 



 آموزشیاونت مع

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Syllabus) دروس کامل شناسنامه
 

3 

 

 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 
زمان الزم جهت  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 تدریس

 ارائه دهنده

 دکتر صيادی ساعت  2 اهميت گوشت و فرآورده های آن از دیدگاه تغذیه  17/12/1400 1

ساختمان، ترکيبات، تغييرات، خواص تکنولوژیکی و  24/12/1400 2

 عوامل موثر بر آن کيفيت خوراکی گوشت و 

 دکتر صيادی ساعت  2

 دکتر صيادی ساعت  2 انواع فرآورده های گوشتی  15/1/1401 3

 دکتر صيادی ساعت  2 سوسيس و کالباس حرارت دیده  23/1/1401 4

کيفيت گوشت مورد استفاده در توليد سوسيس و  30/1/1401 5

 کالباس حرارت دیده

 دکتر صيادی ساعت  2

کيفيت مواد کمکی و پروتئين های غير گوشتی در  6/2/1401 6

 توليد سوسيس و کالباس 

 دکتر صيادی ساعت  2

استفاده از امالح عمل آورنده نيترات و نيتریت و اثرات  20/2/1401 7

آنها به عمل آوری گوشت و تغييرات شيميایی در آن و 

شيميایی بدن انسان در اثر مصرف  عکس العمل های

 گوشت های عمل آمده 

 دکتر صيادی ساعت  2

دود دادن ماهی فرآورده های گوشتی و عطرات ناشی از  27/2/1401 8

 آن 

 دکتر صيادی ساعت  2

کيفيت خوراکی کنسروها. فساد و تغيرات ميکروبی و  3/3/1401 9

 شيميابی کنسرو ها 

 دکتر صيادی ساعت 2

پرتودهی گوشت و اثرات پرتودهی بر ایمنی و کيفيت  10/3/1401 10

 گوشت 

 دکتر صيادی ساعت 2

فلور ميکروبی گوشته سرده منجمد و در حرارت  14/3/1401 11

 معمولی 

 دکتر صيادی ساعت 2

آلودگيهای انگلی گوشت و ماهی و اثر آنها بر کيفيت  24/3/1401 12

 گوشت 

 دکتر صيادی ساعت 2

باکتریها و ویروسهای بيماریزای قابل انتقال به انسان از  31/3/1401 13

 گوشت، ماهی و طيور 

 دکتر صيادی ساعت 2

 دکتر صيادی ساعت 2 آلودگيهای قارچی در گوشت و فرآورده های گوشتی  7/10/1401 14

 دکتر صيادی ساعت 2 بازدید از کار خانه گوشت و فراورده های گوشتی 14/10/1401 15

 دکتر صيادی ساعت 2 بازدید از کار خانه گوشت و فراورده های گوشتی 21/10/1401 16

 دکتر صيادی ساعت 2 امتحان پایان ترم  17
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 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهیروش های  (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 

 مسئولیت های دانشجو )یادگیری( (7

 مطالعه متون 

 ری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدنیادگی 

 نکته برداری 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 100 % دکتر مهران صیادی 

  

 منابع اصلی درس  (10

 ۱- انتشار۔ نیگوشت، آخر عینوردهر، علوم و صنا ،یرکن  

 2- استثمار نیآنها. آخر یو اثرات بهداشت ییمواد غذا ینگهدار یاصول بهداشت مواد غذایي: روشها ،ینورده ،یرکن  

 3. Adams, MR., and Moss, M.O. Food Microbiology. New Age International Publishers, New 

Delhi, India latest edition  

 4. Gracey, JF Meat Hygiene. 10" Ed, Bailliere Tindall. Saunders Ltd London, latest edition 

  5. Hui, Y. H: Nip, W. K. Rogers, Robert W. Meat Science and Applications. Marcel Dekker 

Inc.USA ,latest edition 

 روش های ارزیابی  (11

 ترم پایان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسی 
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 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 

 توضیحات ضروری  (14

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

 را ارسال کند.

 


