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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

      171524     شماره درس:                                    اضطراری طیدر شرا ییمواد غذا یمنیبهداشت و انام درس:

  بهداشت و ایمنی موادغذایی -14002 :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34ائه درس: مدت زمان ار 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( 
 

 یعیطب یایبحران و بال ،یاضطرار طیشرا آشنایی با  

 یاضطرار طیقبل از شرا ییمواد غذا نیو تام هیته آشنایی با  

 یاضطرار طیآب در شرا یشستشو و پختن غذا . سالم ساز یدر مورد مصرف برا یدنیآب آشام نیو تام هیته آشنایی با  

 و پس از آن  یاضطرار طیباردار در شرا ی، مجروحان و خانمها مارانیب ،یمختلف سن یگروهها تغذیه آشنایی با 

 کنسرو شده  یسالم بودن غذا یابیارز آشنایی با 

 

 

 

 

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

  توانایی پاسخ دادن به سواالت 

 : (نگرشیطه ح) عاطفیتوانمندی های ج(  
  واقف باشد.  یعیطب یایبحران و بال ،یاضطرار طیشرابه اهمیت مبحث 

  توجه کند. بهداشت در شرایط اضطرارینسبت به کسب دانش و توانمندی مرتبط با 

  وندواقف ش یاضطرار طیقبل از شرا ییمواد غذا نیو تام هیته بابه اهمیت 
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 
زمان الزم جهت  عنوان مبحث درسی رائهتاریخ ا ردیف

 تدریس

 ارائه دهنده

1 17/12/1400   دکتر صیادی ساعت  2 تعریف شرایط اضطراری، بحران و بالیای طبیعی 

2 24/12/1400   اهمیت بهداشت در شرایط اضطراری، بحران و بالیای

 طبیعی 

 دکتر صیادی ساعت  2

3 15/1/1401   دکتر صیادی ساعت  2 از شرایط اضطراری تهیه و تامین مواد غذایی قبل 

4 23/1/1401   تهیه و تامین آب آشامیدنی در مورد مصرف برای

شستشو و پختن غذا . سالم سازی آب در شرایط 

 اضطراری 

 دکتر صیادی ساعت  2

5 30/1/1401   تغذیه گروههای مختلف سنی، بیماران ، مجروحان و

 از آن  خانمهای باردار در شرایط اضطراری و پس

 دکتر صیادی ساعت  2

6 6/2/1401   تهیه و تولید مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس

 از آن 

 دکتر صیادی ساعت  2

7 20/2/1401   ارزیابی سالم بودن غذای داخل یخچال و غذای

 منجمد با قطع برق 

 دکتر صیادی ساعت  2

8 27/2/1401   دکتر صیادی ساعت  2 ارزیابی سالم بودن غذای کنسرو شده 

9 3/3/1401   ارزیابی ایمنی مواد غذایی داخل ظروف در معرض

 سیالب 

 دکتر صیادی ساعت 2

10 10/3/1401   آماده سازی و انتقال دادن سالم مواد غذایی در

نگهداری و عرضه  -شرایط اضطراری و پس از آن 

 مواد غذایی در شرایط اضطراری 

 دکتر صیادی ساعت 2

11 14/3/1401   دکتر صیادی ساعت 2 زدودن بو از یخچال و فریزر 

12 24/3/1401   دکتر صیادی ساعت 2 دفع آفات و حشرات در مراکز و انبارهای مواد غذایی 

13 31/3/1401   نحوه مدیریت و بازرسی مواد غذایی در شرایط

 اضطراری 

 دکتر صیادی ساعت 2

14 7/10/1401  شرایط  نظارت و حفاظت مواد غذایی پس از

 اضطراری

 دکتر صیادی ساعت 2

15 14/10/1401  دکتر صیادی ساعت 2 سمینار 

16 21/10/1401  دکتر صیادی ساعت 2 سمینار 

 دکتر صیادی 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 

 یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن 

 نکته برداری 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 100 % دکتر مهران صیادی 

  

 منابع اصلی درس  (10

 ری، مرکز کشوری برنامه مدیریت سالمت أخرین انتشار. اصل هاشمی، احمد، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطرا۱

2 - Wisener, B., and Adams, J. Environmental Health in emergencies and disasters. Food safety, World 

health Organization (WHO) publication. ,latest edition. 

 3 - USDA. Keeping food safe during an emergency. Food safety information. Food Safety and 

Inspection Service (FSIS), United States Department of Agriculture (USDA). USA ,latest edition 

American Red Cross. Food and Water in an Emergency, Information courtesy of 

4. American Red Cross Federal Emergency management agency, USA latest edition. 

 5 _ Jo Carol Chezen, R.D, Burgess, W.D, and Mason, A. C. Keeping Food safe During Emergencies. 

Food Safety, Department of Foods and Nutrition, school of Consumer and Family Sciences, Purdue 

University Cooperative Service, West Lafayette, Indiana. http://www.ces.purdue.edu,latest edition 
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 روش های ارزیابی (11

 ترم پایان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسی 

 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.

 


