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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

 1715121شماره درس: میکروبی مواد غذایی یت ایمنی و کیفنام درس:

  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع      □ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  1 تعداد واحد:

، میکروب شناسی مواد میکروب شناسی عمومی: نیاز پیش 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
o دانشجو: 

o با اصول نمونه گیری صحیح میکروبی از مواد غذایی آشنا گردد 

o  را بشناسددر شناسایی میکروبهای مزوفیل و ساکروفیل مهم در مواد غذایی  انواع محیطهای کشت و روشهای کشت 

  نگهدارنده موجود در مواد غذایی را شرح دهدکارایی دستگاههای کروماتوگرافی در تشخیص توکسین های و مواد 

 کارایی روش های مولکولی در شناسایی و شمارش میکروارگانیسم های غذایی را توضیح دهد 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 

  مواد غذایی را انجام دهدمیکروبی نمونه گیری توانایی انجام 

 ه میکروبی مواد غذایی را داشته باشدمهارت انجام کشت های معمول در آزمایشگا 
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 م گیری در استفاده از محیط کشتها و روشهای مورد استفاده مناسب در تشخیص  و شمارش توانایی تصمی

 میکروارگانیسم های مواد غذایی را داشته باشد

 نده های مواد توانایی استفاده از دستگاههای کروماتوگرافی را در شناسایی و اندازه گیری توکسین ها و نگهدار

 غذایی داشته باشد

 توانایی استفاده از دستگاههای مولکولی را در شناسایی و شمارش میکروارگانیسم های مواد غذایی داشته باشد 

 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

 به اهمیت بیماریزایی میکروارگانیسم های غذا زاد واقف گردددانشجو 

 جدید آزمایشگاهی در تشخیص میکروارگانیسم های غذا گردددانشجو متوجه کاریرد روشهای 
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

های آموزش ویژگی ،انجام نمونه گیری میکروبی از مواد غذایی 20/07 1

محیطهای کشت و روشهای کشت واعان   

هداساس روش استاندارد پلیت کانت انجام دشمارش را بر   

 دکتر رقیه نجاتی 4

ه سمیکروارگانیشمارش م دیجد یروشها آموزش 27/07 2  

 تشخیص باکتریها بروی محیطهای کشت را انجام دهد
 دکتر رقیه نجاتی 2

3 04/08 
    MPN انجام روش

کلی فرمهای مدفوعی را با روش  شمارش کلی فرمهای و شناسایی

MPN  

 دکتر رقیه نجاتی 4

 دکتر رقیه نجاتی 2 جداسازی و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس 11/08 4

 دکتر رقیه نجاتی 2 تشخیص و شمارش باسیلوس سرئوس 18/08 5

سژیص و شمارش کلستریدیوم پرفرنتشخ 25/08 6  دکتر رقیه نجاتی 2 

 تشخیص و شمارش سالمونال 02/09 7

  یمرحله پیش غنی سازی و غنی ساز

 مرحله کشت رو ی محیط اختصاصی و انجام تست بیوشیمیایی

 دکتر رقیه نجاتی 2

 دکتر رقیه نجاتی 2 شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا 9/09 8

 دکتر رقیه نجاتی 2 شمارش کپک و مخمر 16/09 9

در مواد غذایی با استفاده از روشهای  اندازه گیری افالتوکسین 23/09 10

 ا انجام دهدر کروماتوگرافی

 

 دکتر رقیه نجاتی 2

بیماریزای مواد غذایی با استفاده از اروش  یشناسایی میکروارگانیسمها 30/09 11

 را انجام دهد های مولکولی

 

 دکتر رقیه نجاتی 2

 دکتر رقیه نجاتی 2 افزایش مهارت با حضور در آزمایشگاه 07/10 12

 دکتر رقیه نجاتی 2 افزایش مهارت با حضور در آزمایشگاه 14/10 13

 دکتر رقیه نجاتی 2 افزایش مهارت با حضور در آزمایشگاه 18/10 14
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 دکتر رقیه نجاتی 2  امتحان 15

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 ( راهبرد استاد شاگردی یا برنامه های آموزش فرصت طلبانهOpportunistic) 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

  الکترونیکیآموزش 

 آموزش عملی 

 مشارکت در انجام نمونه های ارجاع داده شده با آزمایشگاه غذا و دارو 

 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (7

 طالعه متون )یادگیری دیداری(م 

  )مشاهده اطالعات، تصاویر و نمودارها )یادگیری دیداری 

 اری(ادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن )یادگیری شنیدی 

 )نکته برداری )یادگیری نوشتاری 

  ییادگیری الکترونیک 

   یادگیری از همتا 

 کار در آزمایشگاه 

 کار شنوشتن گزار 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر و اینترنت 

 پروژکتور،وایت برد 

 تجهیزات آزمایشگاه 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 100 تیدرصد دکتر رقیه نجا 
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 درسمنابع اصلی   (10

 انتشارات دانشگاه تهرانییمواد غذا یکروبیم یآزمون ها ،یتیگ م،یکر . 

 سایت استاندارد ملی ایران 

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

 روش های ارزیابی  (11

  یان ترمورت درخواست دانشجویان برگزاری امتحان مو در صامتحان کتبی پایان ترم 

 نحوه محاسبه نمره کل (12

 14 نمره امتجان پایان ترم 

 2 و ارائه گزارش کار هفتگی نمره حضور منظم در کالس 

 4 نمره حضور فعال در در آزمایشگاه غذا و دارو 

 درس مقررات (13

  در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد:  

 2دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 

 14بولی: حداقل نمره ق 

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

 توضیحات ضروری  (14

 .تاریخ دقیق مشخص گردد آبان ماه 15در صورت تمایل به برگزاری امتحان میان ترم تا 

 کالسها بصورت حضوری برگزار می گردد

 

 


