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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

 171521 شماره درس: پروژهنام 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:

 ندارد: پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی ه )های( ارائه دهنده:گرو

 علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی رشته تحصیلی: آمنه نعمت الهیدکتر  درس: مسئول

 amene.nematollahi@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 

  تحقیقاتی در حیطه بهداشت و ایمنی مواد غذاییآشنایی دانشجو با نحوه انتخاب یک موضوع 

 آشنایی دانشجو با طریقه سرچ در بانک های اطالعاتی 

  نوشتن پروپوزالآشنایی دانشجو با 

 آشنایی دانشجو با نوشتن مقاله  

 

 : (مهارتحیطه )حرکتی روان توانمندی های ب( 
  مواد غذاییبهداشت و ایمنی در حیطه  تحقیقاتیتوانایی انتخاب یک موضوع 

 توانایی انجام سرچ در بانک های اطالعاتی مختلف 

  نوشتن یک پروپوزال برای طرح تحقیقاتیمهارت  

 توانایی انجام کارهای آزمایشگاهی طرح تحقیقاتی تعریف شده 

  ر قالب یک مقالهنتایج خود دتوانایی ارائه 

mailto:amene.nematollahi@gmail.com
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 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 
 .به اهمیت موضوعات مهم در مواد غذایی واقف باشد 

  توجه کند.نوشتن پروپوزال یک طرح تحقیقاتی به اهمیت توانایی 

  توجه کند.یک طرح تحقیقاتی نتایج نوشتن مقاله حاصل از  اهمیتبه 
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی ریخ ارائهتا ردیف

جهت 

 تدریس

 ارائه دهنده

1 20/07 

 انتخاب موضوع

، دکتر رقیه نجاتی ساعت 4

دکتر آمنه نعمت 

الهی، دکتر مهران 

 صیادی

2 17/08 

 مشاوره با استاد مربوطه

دکتر رقیه نجاتی،  ساعت 4

دکتر آمنه نعمت 

الهی، دکتر مهران 

 صیادی

3 1/09 

 مشاوره با استاد مربوطه

ساعت 4 دکتر رقیه  

نجاتی، دکتر 

، آمنه نعمت الهی

دکتر مهران 

 صیادی

ساعت 4 مشاوره با استاد مربوطه 30/09 4 دکتر رقیه  

نجاتی، دکتر 

، آمنه نعمت الهی

دکتر مهران 

 صیادی

ساعت 4 مشاوره با استاد مربوطه 14/10 5 دکتر رقیه  

نجاتی، دکتر 

، آمنه نعمت الهی

دکتر مهران 

 صیادی

ساعت 4 مشاوره با استاد مربوطه 29/10 6 دکتر رقیه  

نجاتی، دکتر 
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، آمنه نعمت الهی

دکتر مهران 

 صیادی

ساعت 4 مشاوره با استاد مربوطه 12/11 7 دکتر رقیه  

نجاتی، دکتر 

، آمنه نعمت الهی

دکتر مهران 

 صیادی

ساعت 4 مشاوره با استاد مربوطه 27/11 8 دکتر رقیه  

اتی، دکتر نج

، آمنه نعمت الهی

دکتر مهران 

 صیادی

 

 راهبردهای آموزشی (5

 فراگیر محوری 

 رشته یا موضوعمبتنی بر  آموزش 

 جمع آوری اطالعات 

 یاددهی های روش (6

 کاوشگری 

 طراحی پروژه 

  آموزشیبرگزاری کارگاه 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (7

 طالعه متون م 

 انجام پروژه 

  کار در آزمایشگاه 

 ی مبتنی بر وظیفهیادگیر 

 خودآموزی 
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 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر و اینترنت 

 آزمایشگاه 

 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 % 33/33دکتر آمنه نعمت الهی

 % 33/33دکتر رقیه نجاتی 

 % 33/33دکتر مهران صیادی 

 منابع اصلی درس (10

 یی، دکتر سبحانیهای اطالع رسانی پزشکی، دکتر طباطباآشنایی با سیستم 

 روش تحقیق در علوم پزشکی، ویرایش دوم، دکتر سهیال کوشا و دکتر محمد فشارکی 

 روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت، ویرایش دوم، دکتر عابدسعیدی و دکتر علی اکبری 

 روش های ارزیابی (11

 نوشتن پروپوزال 

 ارائه نتایج آزمایشگاهی 

 نوشتن مقاله 

 نحوه محاسبه نمره کل (12

 10ن پروپوزال نوشت 

  5کارهای آزمایشگاهی 

  5نوشتن مقاله 

 درس مقررات (13

  ندارد :در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد 

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

  :14حداقل نمره قبولی 
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 توضیحات ضروری (14

 .می باشدره و ارائه گزارش پیشرفت به انتخاب موضوع و مراجعه به استاد در طول ترم برای مشاودانشجو موظف 

شایان ذکر است که با توجه به زمان بر بودن انجام پروژه نمره این درس بعد از ارائه گزارش نهایی در قالب حداقل 

 پژوهشی آماده سابمیت داده می شود.-یک مقاله علمی

 

 


