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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

 171518 شماره درس: سیستم های مدیریت ایمنی غذا نام درس:

  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی        ملیع      ▀ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت نظری 17مدت زمان ارائه درس:  1 تعداد واحد:

 ایمنی مواد غذایی، میکروب شناسی مواد غذایی: ازپیش نی 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

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

 علوم و صنایع غذایی رشته تحصیلی: دکتر نعمت الهی درس: مسئول

 atollahi@gmail.comamene.nem :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 
 (22000های مدیریت ایمنی مواد غذایی )استادارد ایزو سیستم آشنایی دانشجویان با (1

 ( GMPهای صحیح تولید )آشنایی دانشجویان با روش (2

 (HACCP)نقاط کنترل بهداشتی آشنایی دانشجویان با سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات و   (3

 :(مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 
 شرکت در بحث های کالسی (1

  سواالت  توانایی پاسخ دادن به (2

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

  در کارخانجات مواد غذایی واقف باشد. های مدیریت ایمنیسیستم به اهمیت مبحث( 1

 کند. توجههای مدیریت ایمنی سیستموانمندی مرتبط با ( نسبت به کسب دانش و ت2 

mailto:amene.nematollahi@gmail.com
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

جهت 

 تدریس

 ارائه دهنده

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2 22000استاندارد ایزو   4/7/1400 1

 الهی

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2 22000استاندارد ایزو  11/7/1400 2

 الهی

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2 22000استاندارد ایزو  18/7/1400 3

 الهی

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2 (GMPهای صحیح تولید )روش 25/7/1400 4

 الهی

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2 (GMPهای صحیح تولید )روش 2/8/1400 5

 الهی

تر آمنه نعمت دک ساعت 2 (GMPهای صحیح تولید )روش 9/8/1400 6

 الهی

سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات و نقاط  16/8/1400 7

 (HACCP)کنترل بهداشتی 

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2

 الهی

سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات و نقاط  23/8/1400 8

 (HACCP)کنترل بهداشتی 

دکتر آمنه نعمت  ساعت 2

 الهی

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 
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 بارش افکار 

 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (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 نعمت الهی 

 رسمنابع اصلی د (10

  22000استاندارد ایزو 

 ایجاد و اجرای حصپ در صنایع غذایی تالیف غالمرضا شریک لو 

 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی، سازمان غذا و دار 

 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 

 ندارد دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 

  :12حداقل نمره قبولی 
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 توضیحات ضروری  (14

 http://vc.fums.ac.ir/nematolahiلینک شرکت در جلسه با نرم افزار آدوب کانکت  

 

 


