
  

 
 

 

  ( تزکیجی یب هجبسیCOURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معرفی درس:

با تَجِ بِ پیطشفت تکٌَلَطی غزا ٍ تغییشات احتوالی ًاضی اص اًجام فشآیٌذ ٍ ًقص ػوذُ ای کِ هَاد غزایی دس سالهتی 

ساختاس ضیویایی تشکیبات تطکیل دٌّذ غزا، با  ػلَم تغزیِ سضتِ داًطجَیاىٍ حیات بطشیت داسد، آضٌایی ّشچِ بیطتش 

ضیوی تشکیبات دسضت هغزی ٍ سیض هغزی ٍ ٍاکٌص ّای ضیویایی بیي آى ّا، ّوچٌیي ضیوی تشکیبات هَلذ ػطش ٍ 

 اص اّویت ٍیظُ ای بشخَسداس است. طؼن دس غزا

 

 

 

 

 

 

 کبرضٌبسی/ػلَم تـذیِ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی                ػلَم تـذیِگريٌ آمًزشی:               ثْذاضت اٍسداوشکدٌ :  

  2 تؼذاد ٍاحذ ضیوی هَاد ؿذایی :  ًبم درط

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ :

 11-13ضٌجِ/ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالط:  ثیَضیوی هقذهبتی پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                              دکتز سویِ یَسبییهسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرط پست الکتزًٍیکی:      22211242 :داًطکذُ ضوبرُ توبط

                      دکتز سویِ یَسبیی هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف اللجب(:

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرط پست الکتزًٍیکی:         22211242ضوبرُ توبط داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 11/ 02/  24 ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 

 

 

 

 شد :عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد زير می با
 ًطبستِ

 اسیذّبی چزة

 پزٍتئیي ّب

 ػطز، طؼن، ثَ

 رًگ ّبی طجیؼی هَجَد در ؿذا
 
 

 ف كلیاَدا 

  ِآضٌبیی داًطجَیبى ثب سبختبر ضیویبیی ًطبست 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .ًقص سبختبر ضیویبیی ًطبستِ در خػَغیبت ًبى، آهیلَس ٍ آهیلَپکتیي را ضزح دّذ 

  ٍ ٍاکٌص قَُْ ای ضذى ؿیز آًشیوی هیالرد، کزثَّیذرات ّبی ًبّوگي ضبهل غوؾ ّب ٍ كیجز)هحلَل

 ًبهحلَل( را ثطٌبسذ ٍ ضزح دّذ.
 

 

 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب خَاظ اسیذّبی چزة 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 

  خَاظ چزثی، تزی گلیسیزیذ را ضزح دّذ.خَاظ اسیذّبی چزة ٍ ًقص آى ّب در تؼییي 

  ،خَاظ ایشٍپزًَئیذّب، استزٍل ّبی گیبّی، ٍ ٍاکٌص ّبی اسیذّبی چزة )اکسبیص، ّیذرٍلیش

 ّیذرٍصًبسیَى، استزیلیکبسیَى( را ضزح دّذ.

 
 

 َدف كلی 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سبختبر ٍ طجقِ ثٌذی پزٍتئیي ّب  

  اَداف اختصاصی 

 ثبیذ ثتَاًذ:داًطجَ  در پبیبى دٍرُ 

  ضکل گیزی سبختبر پزٍتئیي ٍ ًیزٍّبی ضیویبیی هَثز، ٍ طجقِ ثٌذی پزٍتئیي ّب ثز حست حاللیت را ضزح

 دّذ.



  ٍیضگی ّبی پزٍتئیي ّبی ضیز، گَضت، تخن هزؽ، ؿالت ٍ حجَثبت را ثطٌبسذ، دًبتَراسیَى ٍ  ٍاکٌص

 ّیذرٍلیشی پزٍتئیي ّب را ضزح دّذ.

 

 َدف كلی 

 ثب ػطز، طؼن ٍ ثَی هَاد ؿذایی آضٌبیی داًطجَیبى  

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .هکبًیسن ایجبد ػطز، طؼن ٍ ثَ را ثب تَجِ ثِ سبختبر ضیویبیی هَاد هَلذ ػطز ٍ طؼن ضزح دّذ 

 

 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب رًگ ّبی طجیؼی هَجَد در ؿذا 

  اَداف اختصاصی 

 دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:داًطجَ  در پبیبى 

  ٍ رًگذاًِ ّبی طجیؼی هَجَد در ؿذا )کبرتٌَئیذ، گشاًتَكیل، آًتَسیبًیي، کبرٍتٌَئیذ، كالًٍَئیذ( را ثطٌبسذ

 ٍیضگی ّبی آى ّب را ضزح دّذ.
 
 

 
 

 

  



 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  ثب استلبدُ اس ًزم اكشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ ٍ کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی خبغی ثزای هؼزكی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ 

 هطخػبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخع ضذُ  غلحبت ٍ  كػل

 هطبلؼِثزای 
 ضیوی هَاد ؿذایی تبلیق دکتز حسي كبطوی. چبح آخز

 
چزثی، پزٍتئیي، كػل 

 کزثَّیذرات، رًگ ّب ٍ طؼن 
 ضیوی هَاد ؿذایی تبلیق هیزحبهذ هٌَچْزی. چبح آخز

 
كػل چزثی، پزٍتئیي، 

 کزثَّیذرات، رًگ ّب ٍ طؼن

 

 

 

 

 

 

 

 ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ غلحبت هطخػبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى،
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

ي

ي



 

 

  دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ بش

، هطخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  بِ داًطجَیاى هؼشفی کٌیذ هٌجغ درسیکتاب فَق یا بِ تٌْایی بِ ػٌَاى 

 آى سا ضویوِ ًواییذ: كبیل

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، آهَصضیجضٍُ، فیلن اسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هاًٌذ کتاب، هجوَػِ اسالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا بِ ػٌَاى

ِ بشای ، هطخصات کاهل آى سا رکش کٌیذ. )دس ساهاًِ قسوتی جذاگاً بِ داًطجَیاى هؼشفی کٌیذ هطبلؼِ ثیطتز

 ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 هطخػبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤللیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى كبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ

    

    

    

    

    



 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیش   بلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا بشای دسع خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

داًطجَیبىهْلت پبسخ دادى  ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ  هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیق 

 هثال

اصهَى هبحث 

ًیاصسٌجی دس بشًاهِ 

 دسسی

تستی چْاس 

 جَابی
20/7/99تا  14/7/99اص  24/7/99تا تاسیخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیق
 ضزح تکلیق

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت كیذثک 

هذرطدادى   

ّذف اس ارائِ 

 تکلیق

 هثال
تکلیف اٍل 

 کالسی

دس ایي تکلیف دس یك پاساگشاف کَتاُ ضشح دّیذ کِ هفَْم ایي ػباست 

اًذ.  صهاى بِ ٍجَد آهذُ ّای دسسی صیادی بِ صَست ّن بشًاهِ" چیست؟

"ّا بایذ ّوگشا ٍ ّوساى ضًَذ. توام ایي بشًاهِ  

آضٌایی ضوا کافی ًیست دس هَسد کَسیکَلَم سضتِ پضضکی )یا اگش 

کَسیکَلَم سضتِ خَدتاى( هصادیقی بشای هَاسد صیش رکش ًواییذ:  بشًاهِ 

بشًاهِ دسسی طشاحی ، بشًاهِ دسسی هخفی ، سسوی  دسسی سسوی ٍ غیش

بشًاهِ دسسی بی اثشٍ  ضذُ، آهَصش دادُ ضذُ ٍ هَسد سٌجص ٍاقغ ضذُ  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

هشٍس فصل 

هٌبغ هشبَطِ اص 

دسسی ٍ دسک 

 هفاّین هشبَطِ

1 

 

تکلیف اٍل 

کالسی 

اسیذّای )

(چشب  

ٍیظگی ّای ایضٍپشًَئیذّا، استشٍل ّا ٍ پاساگشاف کَتاُ  دس ایي تکلیف دس دٍ

ٍاکٌص ّای اسیذّای چشب )ّیذسٍطًاسیَى، اکسایص، ّیذسٍلیض، 

 استشیفیکاسیَى( سا ضشح دّذ.

تا  05/07/99

12/07/99  
19/07/99  

هشٍس هبحث 

هشبَطِ ٍ ضٌاخت 

ٍیظگی ّای 

استشٍل ّاف 

ایضٍپشًَئیذّا ٍ 

ٍاکٌص ّای 

ي



 طَل تزم قیتکبل 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   بلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا بشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

 دس صَست پاسخ هثبت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا بٌَیسیذ:           

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

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

 یریادگي یَا تیفعال ريسا 

هباحثِ دقت  تیٍ ّذا ی(، ٍجَد داسد. اگش دس طشاحشّوضهاىیاتاق بحث )غ یدس ساهاًِ اهکاى فؼال ساص

بِ  لی. دس صَست تواذیًوا یادیکوك ص اىیدس داًطجَ یتَاًذ بِ پشٍسش تفکش اًتقاد-یاًجام ضَد ه یکاف

 :ذییًوا لیسا تکو شیاهکاى هَاسد ص يیاستفادُ اص ا

 )اتاق بحث )فَسم 

بحث:  هَضَع

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

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

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

  

  اسیذّای چشب

2 

تکلیف دٍم 

کالسی )سًگ 

ّای طبیؼی 

هَجَد دس 

(غزا  

 ٍیظگی ّای سًگ ّای طبیؼی هَجَد دس غزاپاساگشاف  دس ایي تکلیف دس دٍ

 سا ضشح دّیذ. 

تا  03/08/99

10/08/99  
17/08/99  

هشٍس هبحث 

هشبَطِ ٍ فْن 

ٍیظگی ّای سًگ 

ّای طبیؼی هَجَد 

 دس غزا

ي



 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 11 آسهَى پبیبى تزم

 2 ضزکت كؼبل در کالط ٍ حضَر ٍ ؿیبة

 2 تکبلیق ٍ سبیز كؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 مطببق قوانین آموسشيحذاقل نمزه قبولي :                                       

 س: مطببق قوانین آموسشيتعذاددفعبت مجبس غیبت در كال     

 

  



 غذایی شیمی مواد درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

22/06/99                  61-61 
سااباربر شاایمیب ي  

 نشبسره
دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

 ا نرزنت  اسال ذ

آسماااااو   

 تکلیف

29/06/99                  

61-61 واكاانق قهااوه ا     

شذ  غیاز آنش ماي   

  صاامه ،ااب  ماایالرد

 فیبز

دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

آسماااااو    ا نرزنت  اسال ذ

 تکلیف

05/07/99                  
61-61 اااواا اساایذ،ب    

 چزة
دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

 ا نرزنت  اسال ذ

آسماااااو   

 تکلیف

12/07/99                  

61-61 ا شوپزنوئیاااااااذ،ب   

اساااارزو  ،ااااب و  

واكاااانق ،ااااب   

 اسیذ،ب  چزة

دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

آسماااااو    ا نرزنت  اسال ذ

 تکلیف

19/07/99                  
61-61 ساااباربر و هب اااه   

 بنذ  پزوتئین ،ب
دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

 ا نرزنت  اسال ذ

آسماااااو   

 تکلیف

26/07/99                  

61-61 پزوتئین ،اب ششایز     

گوشت  تخا  ماز    

...(  دنبتوراسااایو  و 

واكاااانق ،ااااب   

 پزوتئین ،ب

 

دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

 ا نرزنت  اسال ذ
آسماااااو   

 تکلیف

03/08/99                  
61-61 عطااز  هعاا  و بااو   

 مواد غذا ي
دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

 ا نرزنت  اسال ذ

آسماااااو   

 تکلیف

10/08/99                  
61-61 رنگ ،اب  هبیعاي    

 موجود در غذا
دكرااااز ساااامیه 

  وسب ي
 مجازی

كااااااااابم یوتز  

 ا نرزنت  اسال ذ

آسماااااو   

 تکلیف

 

 


