
 

 

 

 

 بهداشتدانشکده 
بهداشت و ایمنی کارشناسی ارشد آموختگان های مورد انتظار از دانشها و صالحیتتوانمندیچک لیست  

 مواد غذایی

 

 شماره دانشجویی: نام و نام خانوادگی دانشجو:

 استاد راهنما: :سال ورود

 

 

 

 فسا و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي
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و خدمات  دانشگاه علوم پزشکي

 فسا بهداشتي درماني

بهداشت و ایمنی مواد  وره کارشناسی ارشددر د آموختگاناز دانش رد انتظارهای عمومی موچک لیست توانمندی 

 غذایی

 توانمندیهای عمومی مورد انتظار ردیف
نظر مدرس و پیشنهادات  عملکرد دانشجو

 ضعیف متوسط خوب اصالحی، امضاء مدرس

 مهارتهای ارتباطی  1

توانایي برقراری 

ارتباط موثر با 

 کارشناس گروه 

    

 یدر برقرار یيتوانا

 س مدرموثر با 
    

ارتباط موثر  یيتوانا

 دیگر انیدانشجوبا 
    

2 

 مهارت

 آموزشی 

 

توانایي کار با نرم 

 افزارهای توليد محتوا
   

 

 

      آموزش مناسبارائه 

 مهارتهای مدیریتی  3

توانایي شناسایي 

های مختلف حلراه

 حل مسئله 

   
 

 

ریزی و توانایي برنامه

سازماندهي وظایف 

 وله مح

    

 یريگميتصم یيتوانا

 مناسب 
    

4 

 

 

 

 ایاخالق حرفه

(professionalism) 

 

 

اخالق در امور  تیرعا

   يو پژوهش يآموزش
   

 

 

 

 ، مسئوليت پذیری

و  انظباطو نظم 

 شناسيوظيفه 
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و خدمات  دانشگاه علوم پزشکي

 فسا بهداشتي درماني

 
احترام و نوع دوستي  

 دیگرانبه 
    

5 

 

 

 

 

 یعموم یهایتوانمند

 یپژوهش

 

و  يمنیبا ا یيآشنا

 سالمت کار
   

 

 

با اصول روش  یيآشنا

انواع و  قيتحق

 مطالعات

    

 يطراح یيتوانا

 نیمطالعه و تدو

 يپروپوزال پژوهش

    

در  یتوانمند 

منابع  یجستجو

 يعلم

    

توانایي در تجزیه و 

ها با نرم تحليل داده

 SPSSافزار 

    

، word باتوانایي کار 
Excel  و

PowerPoint 

    

نرم  کیبا  یيآشنا

 يدهافزار رفرنس 
    

در مقاله  یيتوانا

  يسینو
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و خدمات  دانشگاه علوم پزشکي

 فسا بهداشتي درماني

 

  ردیف

 

 های عملیمهارت

 

 عملکرد دانشجو
نظر مدرس و پیشنهادات 

 اصالحی، امضاء مدرس

 ضعیف متوسط خوب

های شيميایي شير و سایر توانایي در انجام آزمون 1

 های لبنيفرآورده

    

های ميكروبي شير و سایر توانایي در انجام آزمون 2

 های لبنيفرآورده

    

های موجود در برخي آالینده گيریتوانایي در اندازه 3

  HPLCمواد غذایي با 

    

های مواد غذایي با گيری نگهدارندهتوانایي در اندازه 

 اسپكتروفوتومتری

    

های مواد غذایي با روش توانایي در شناسایي ميكروب 4
PCR 

    

های موجود توانایي تشخيص و شمارش ميكروارگانيسم 5

 در مواد غذایي

    

     های شيميایي غالتنایي در انجام آزمونتوا 6

     های شيميایي روغنتوانایي در انجام آزمون 7

های های شيميایي فرآوردهتوانایي در انجام آزمون 8

 قنادی

    

های شيميایي خشكبار و ترشي توانایي در انجام آزمون 9

 جات

    

  
توانایي در نگارش 

 پایان نامه
    

 

 

 

بهداشت و ایمنی   ارشد یدوره کارشناس آموختگاناز دانش مورد انتظار اختصاصی یهایتوانمند ستیچک ل 

 مواد غذایی
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و خدمات  دانشگاه علوم پزشکي

 فسا بهداشتي درماني

در کارخانجات  ISO 22000بررسي و تحليل سيستم  10 

 واد غذایيم

    

در کارخانجات  HACCPبررسي و تحليل سيستم  11

 مواد غذایي

    

در کارخانجات مواد  GMPبررسي و تحليل سيستم  12

 غذایي

    

 
 

 

 

  

 

 

 
 


