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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

 1715141 شماره درس: بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها نام درس:

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

 موادغذایی

 

 □کارورزی       □کارآموزی        ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت نظری 17عملی/ ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  یک واحد نظری یک واحد عملی تعداد واحد:

 غذایی مواد شناسی میکروب شیمی موادغذایی ، : 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( 

 نظری:
  اهميت شير در تغذیه انسان آشنایی با 

 توليد شير و عوامل موثر بر ترکيبات شير آشنایی با 

 -  کيفيت ترکيبات شير و انواع تقلبات در شير آگاهی از 

 -  اکتریایی ناشی از مصرف شير و فرآورده های آن عفونت ها و مسموميت های بآشنایی 

 -  آلودگی شير و فرآورده های آن به قارچهای بيماریزا و سموم قارچی آشنایی 

 :عملی

  آزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیک و شيميایی شير خشک، خامه، بستنی و کره آشنایی با انجام آزمونهای 

  ک و رنگهای مصنوعی جستجوی اسيد بوریآشنایی با انجام آزمونهای 

  تعيين تندی کره آشنایی با انجام آزمونهای 
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  آزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیکو شيميایی ماست، دوغ و پنيرآشنایی با انجام آزمونهای 

 

 

 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 
  دوغ و پنيرآزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیکو شيميایی ماست، آزمونهای توانایی انجام 

  آزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیک و شيميایی شير خشک، خامه، بستنی و کرهآزمونهای توانایی انجام 

 توانایی انجام کليه آزمونهایی شيمی شير و فراورده های آن 

 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج(  
  وندواقف ششير در تغذیه انسان  ابه اهميت 

  وندواقف ش ريش باتيعوامل موثر بر ترکو  ريش ديتولبه اهميت 

  وندواقف شکيفيت ترکيبات شير و انواع تقلبات در شير به اهميت 

  وندواقف ش بيماریهای ویروسی و ریکتزیایی منتقله از شيربه اهميت 

  وندواقف شعفونت ها و مسموميت های باکتریایی ناشی از مصرف شير و فرآورده های آن به اهميت 
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 شیمحتوای آموز (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

 دکتر صیادی ساعت 2 اهميت شير در تغذیه انسان  19/7/1400 1

 دکتر صیادی ساعت 2 توليد شير و عوامل موثر بر ترکيبات شير - 26/7/1400 2

ت شير در مرحله توليد، بهداش /ورم پستان و کيفيت شير  -  3/8/1400 3

 جمع آوری، حمل و نقل و فرآوری شير
 دکتر صیادی ساعت 2

 دکتر صیادی ساعت 2 کيفيت بهداشتی شير و اهميت آن  - 10/8/1400 4

 دکتر صیادی ساعت 2 بازرسی معيارهای شير در توليد اوليه  - 17/8/1400 5

 دکتر صیادی ساعت 2 شير کيفيت ترکيبات شير و انواع تقلبات در  - 24/8/1400 6

 دکتر صیادی ساعت 2 مواد شيميایی و سایر مواد خارجی در شير - 1/9/1400 7

عفونت ها و مسموميت های باکتریایی ناشی از مصرف  - 8/9/1400 8

. عفونت های انگلی منتقله از شير و /شير و فرآورده های آن 

 فرآورده های آن

 دکتر صیادی ساعت 2

 دکتر صیادی ساعت 2 عوامل حساس کننده اختصاصی و غير اختصاصی در شير  - 15/9/1400 9

     

     

     

     

 عملی ب( مباحث

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای شير خام 27/7/1400 1

 دکتر صيادی ساعت 1 امکليه آزمونهای شير خ 28/7/1400 2

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای پودر شير خشک 4/8/1400 3

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای پودر شير خشک 5/8/1400 4

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای پودر شير خشک 12/8/1400 5

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای انواع ماست ها 19/8/1400 6

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای انواع ماست ها 26/8/1400 7

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای پنير 3/9/1400 8
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 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای پنير 10/9/1400 9

 دکتر صيادی ساعت1 کليه آزمونهای دوغ و نوشيدنی های لبنی 17/9/1400 10

 دکتر صيادی ساعت 1 کرهکليه ازمونهای  24/9/1400 11

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای کره 1/10/1400 12

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای کشک 8/10/1400 13

 دکتر صيادی ساعت 1 کليه آزمونهای خامه 15/10/1400 14

آزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیکو شيميایی آزمونهای  22/10/1400 15

 لبنيات

 دکتر صيادی ساعت 1

آزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیکو شيميایی آزمونهای  28/10/1400 16

 لبنيات

 دکتر صيادی ساعت 1

آزمایشات باکتریولوژیکی و فيزیکو شيميایی آزمونهای  29/10/1400 17

 لبنيات

 دکتر صيادی ساعت 1

     

     

     

     

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 ددهییاروش های  (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 حضور در آزمایشگاه و انجام آزمونهای عملی 

  

 مسئولیت های دانشجو )یادگیری( (7

 مطالعه متون 

 یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن 

 نکته برداری 

 حضور مستمر در آزمایشگاه 
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 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 و کامپيوتر ئو پروژکتورویدو ،اسالید پروژکتور  (9

 آزمایشگاه تخصصی سم شناسی موادغذایی و شيمی موادغذایی (10

 میزان مشارکت مدرسان )%( (11

 100 % دکتر مهران صیادی 

 منابع اصلی درس  (12

 کریم، گينی و فرخنده، عباس، شير و بهداشت همگانی آخرین انتشار -1

 کریم، گيتی ، شير و فرآورده های آن، آخرین انتشار -2 

 فرخنده، عباس، روشهای آزمایش شير و فرآورده های آن جلد اول و دوم. آخرین انتشار -3 

4. Eckles, C., Combs, W.B., and Macy, H. Milk and Milk Products. Tata McGraw Hill Publishing 

company Limited, New Dehli. ,latest edition. 

 5. Mathur, M.P., Datta Roy, D., and Dinakar. Text book of Dairy Chemistry, Indian Council of 

agricultural Research (ICAR), India. PP.456. ,latest edition. 

 روش های ارزیابی  (13

 ترم پایان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسی 

 نحوه محاسبه نمره کل  (14

 نمره 18ترم:  پایان امتحان 

 مرهن 2: و حضور در کالس پاسخگویی به سواالت 

 عملی:

 نمره 10ترم:  پایان امتحان 

  :نمره 4پاسخگویی به سواالت 

 :4حضور منظم در آزمایشگاه 

 :2رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه 

 

 درس مقررات  (15

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

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

  :12حداقل نمره قبولی 
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 ت ضروریتوضیحا  (16

  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.

 


