
 

 بْذاضت داًطکذُ

 

  1تزم  فٌبیغ غذاییارؽذ کبرؽٌبعی داًؾجَیبى  هخبطببى:                 پیؾزفتِؽیوی هَاد غذایی  ػٌَاى درس : 

 12-10 ؽٌجِچْبر  رٍسّبی سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:                                                      ٍاحذ  2 تؼذادٍاحذ:

 دکتز رضب هحوذی  هذرس:                              12-10 ؽٌجِ ّب  عِ: ائِ درسسهبى ار

 -  درس پیص ًیبس:

 

 ّذف کلی درس :

ّوبى عَر کِ اس اعن رؽتِ تحقیلی پیذاعت، رؽتِ فٌبیغ غذایی رؽتِ ای اعت کِ ثِ عَر هغتقین ثب فٌؼت در ارتجبط اعت ٍ داًؼ 

ؽیوی تزکیجبت هَاد   ثب لیت ؽًَذ. در ایي درط ّذف آؽٌبیی داًؾجَیبىبػالقِ آى هؾغَل ثِ فؼ آهَختِ ّبی آى ثبیذ در فٌؼت هَرد

تب ثب آؽٌبیی ثب تزکجیبت هَاد غذایی در هحقَالت هختلف سهیٌِ را ثزای عبیز درٍط هبًٌذ اًَاع درٍط . اعت غذایی ثخقَؿ پزٍتئیي ّب

 تکٌَلَصی هَاد غذایی فزاّن ؽَد

  ٍ ػَاهل اثز گذار ثز رٍی آًْب هی ثبؽذ.یی ثب عبختبر پزٍتئیي ّب در ایي درط ّذف آؽٌب

 جلسِ اٍل

  ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درطهؼزفی، هقذهِ، 

 اّذاف کلی

 عزفقل ّبی هؾخـ ؽذُ ثزای تذریظ در عی دٍرُ ٍ پیؾزفتِ ؽیوی هَاد غذایی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب درط 

 اّذاف ٍیژُ

 درطاؽزاف داًؾجَیبى ثِ اّویت 

 ی هٌبثغ هَجَد جْت تذریظ ٍاحذ هذکَرهؼزف

 ًحَُ تذریظ ٍ اهتحبًبت گزفتِ ؽذُ

 

 :در پبیبى داًطجَ 

 عز فقل ّب را هی ؽٌبعذ  -1

 هٌبثغ را هی ؽٌبعذ -2

 ثب درٍط ارائِ ؽذُ در ّز جلغِ آؽٌب هی ؽَد. -3



 ثب ًحَُ تذریظ آؽٌب هیؾَد -4

 جلسِ دٍم

 هؼزفی پزٍتئیي ّب ٍ اًَاع آًْب -

  اّذاف

 ي ّبتؼزیف پزٍتئی -

 اًَاع پزٍتئیي ّب -

 هؾتقبت پزٍتئیي ّب -

 :در پبیبى داًطجَ ببیذ

 ثب تؼزیف پزٍتئیي آؽٌب ؽَد. -

 اًَاع پزٍتئیي ّب را ثؾٌبعذ. -

 ثب هؾتقبت پزٍتئیي ّب آؽٌب ثبؽذ. -

 

 جلسِ سَم

 اعیذ ّبی آهیٌِ

 اّذاف 

 ثزرعی عبختبر اعیذّبی آهیٌِ -

 ًَاع اعیذّبی آهیٌِ -

 ذّبی آهیٌٍِیضگی ّبی اعی -

 داًطجَ ببیذ ایي جلسِ در پبیبى

 ثب اعیذّبی آهیٌِ، اًَاع  ٍ ٍیضگی ّبی آًْب آؽٌب ؽَد.

 

 چْبرمجلسِ 

 ثزرعی عبختبر پزٍتئیي ّب

 اّذاف کلی

 ثزرعی عبختبر اٍل پزٍتئیي ّب -

 ثزرعی عبختبر دٍم پزٍتئیي ّب -

 ػَاهل هَثز ثز تؾکیل ایي عبختبر ّب -



 :در پبیبى داًطجَ

 .آؽٌب  هی ؽَد بختبر اٍل ٍ دٍم پزٍتئیي ّبعثب 

 جلسِ پٌجن

  اداهِ ثزرعی عبختبر پزٍتئیي ّب 

 اّذاف 

 ثب عبختبر عَم پزٍتئیي ّب آؽٌبیی  -

 هؼزفی پزٍتئیي ّبیی ثب عبختبر دٍم ٍ ػلل ایجبد ایي عبختبر -

 آؽٌبیی ثب عبختبر چْبرم پزٍتئیي ّب -

 داًطجَ ایي جلسِ  در پبیبى 

 .ؽَدهی آؽٌب عَم ٍ چْبرم پزٍتئیي ّب  ثب عبختبر 

 

 جلسِ ضطن

 دًبتَراعیَى پزٍتئیي ّب ٍ تبثیزات آى

 اّذاف 

 تؼزیف دًبتَراعیَى -

 اثزات دًبتَراعیَى -

 

 داًطجَ ببیذ ایي جلسِ در پبیبى

 دًبتَراعیَى ٍ اثزات آى داؽتِ ثبؽذ.ًؼزیف کلی در هَرد  -

 

 جلغِ ّفتن

 ٍتئیي ّب ػَاهل ایجبد دًبتَراعیَى در پز

 اّذاف 

 ػَاهل هَثز در ایجبد دًبتَراعیَى) دهب، اًجوبد، ًَر ٍ ...( -

 داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 آؽٌب خَاّذ ؽذ ثب ػَاهل هَثز ثز پذیذُ دًبتَراعیَى

 



 جلسِ ّطتن

 ػَاهل ایجبد دًبتَراعیَى در پزٍتئیي ّب 

 اّذاف 

 ّیذراعیَى پزٍتئیي ّبتؼزیف  -

 پزٍتیي ّب ّیذراعیَىثز  هْوتزیي ػَاهل هَثز -

 کبرثزد ّبی آى

 داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 ٍ ّوچٌیي ثب ثزخی اس ٍیضگی ّبی کبرثزدی پزٍ تئیي ّب آؽٌب خَاّذ ؽذ ٍ ًقؼ آى در هَاد غذایی هختلف ّیذراعیَىاّویت ثب 

 

 جلسِ ًْن

 حاللیت پزٍتئیي ّب ٍ ػَاهل هَثز ثز آى 

 اّذاف 

 پزٍتئیي ّب حاللیت تؼزیف - 

 پزٍتئیي  حاللیت ثزرعی -

 ػَاهل هَثز ثز حاللیت پزٍتئیي ّب -

 :داًطجَ بب ایي جلسِ در پبیبى

  حاللیت پزٍتئیي ّب ٍ ػَاهل هَثز ثز آى آؽٌب خَاّذ ؽذ.

 جلسِ دّن

 اداهِ ػَاهل هَثز ثز حاللیت پزٍتئیي ّب

 اّذاف 

 هؼزفی عبیز ػَاهل هَثز ثز حاللیت پزٍتئیي ّب -

 ي ػَاهلهقبیغِ اثز ای - 

 :داًطجَ ببایي جلسِ  در پبیبى 

 عبیز ػَاهل هَثز ثز حاللیت پزٍتئیي ّب آؽٌب هی ؽَد.

 

 جلسِ یبسدّن

 ثزرعی اثز دهبّبی هختلف)کن، هتَعظ ٍ ثبال(ثز رٍی عبختبر ٍ ػولکزد پزٍتئیي ّب



 اّذاف 

 ثزرعی اثز دهبّبی پبییي ثز رٍی عبختبر پزٍتئیي -

 رٍی عبختبر پزٍتئیي ثز هتَعظزرعی اثز دهبّبی ث -

 ثزرعی اثز دهبّبی ثبال ثز رٍی عبختبر پزٍتئیي -

 :داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 تئیي ّب ٍ کبرثزد آًْب را درک کٌذ.ثبیذ اثزات دهبّبی هختلف را ثز رٍی عبختبر پزٍ

 جلسِ دٍاسدّن

 تؼزیف صل، اًَاع ٍ هحزکْبی تؾکیل آى

 اّذاف 

 ثب تؼزیف صل آؽٌبیی -

 صل هؼزفی اًَاع -

 هؼزفی هحزک ّبی تؾکیل صل -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 تؼزیف صل، اًَاع ٍ هحزک ّبی تؾکیل آ آؽٌب هی ؽَد. ثب

 

 سیشدّنجلسِ 

 ثزّوکٌؼ ّبی پزٍتئیي ٍ پلی عبکبریذ ّب ٍ ػَاهل هَثز ثز ایي ثزّوکٌؼ ّب در عی تؾکیل صل

 اّذاف 

 عبکبریذ ّب ثزّوکٌؼ ّبی ثیي پزٍتئیي ّب ٍ پلی آؽٌبیی ثب اًَاع -

 ػَاهل هَثز ثز ایي ثزّوکٌؼ ّب در عی تؾکیل صل -

 

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ثب ثزّوکٌؼ ّبی پزٍتئیي ٍ پلی عبکبریذ ّب ٍ ػَاهل هَثز ثز ایي ثزّوکٌؼ ّب در عی تؾکیل صل آؽٌب هی ؽَد.

 

 چْبردّنجلسِ 

 (chapter of book review)بى در قبلت ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلت رائِ عویٌبر کالعی داًؾجَی

 



 اّذاف 

 هغبلؼِ یک فقل هؾخـ اس کتبة -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری  -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ثب یک فقل اس کتبة آؽٌب ؽذُ ٍ هْبرت ّبی گفتبری خَیؼ را تقَیت هی کٌذ.

 جلسِ پبًشدّن

 (chapter of book review) )کبرثزد فوغ ّب( در قبلت رائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلتارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى 

 اّذاف

 هغبلؼِ یک فقل هؾخـ اس کتبة -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ثب یک فقل اس کتبة آؽٌب ؽذُ ٍ هْبرت ّبی گفتبری خَیؼ را تقَیت هی کٌذ.

 

 جلسِ ضبًشدّن

 (chapter of book review) )کبرثزد فوغ ّب(ویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلت رائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلتارائِ ع

 اّذاف

 هغبلؼِ یک فقل هؾخـ اس کتبة -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ثب یک فقل اس کتبة آؽٌب ؽذُ ٍ هْبرت ّبی گفتبری خَیؼ را تقَیت هی کٌذ.

 جلسِ ّفذّن

 (chapter of book review) )کبرثزد فوغ ّب(ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلت رائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلت 

 اّذاف

 هغبلؼِ یک فقل هؾخـ اس کتبة -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ؼ را تقَیت هی کٌذ.ثب یک فقل اس کتبة آؽٌب ؽذُ ٍ هْبرت ّبی گفتبری خَی



 

 ّجذّن جلسِ 

 (chapter of book review) )کبرثزد فوغ ّب(ارائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلت رائِ عویٌبر کالعی داًؾجَیبى در قبلت

 اّذاف

 هغبلؼِ یک فقل هؾخـ اس کتبة -

 تقَیت هْبرت ّبی گفتبری -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ٍ هْبرت ّبی گفتبری خَیؼ را تقَیت هی کٌذ.ثب یک فقل اس کتبة آؽٌب ؽذُ   

 

 

 هٌببغ:

 Food Chemistry, H.-D. Belitz , Springer : 2008, pp 1114 

principles_of_food_chemistry  Deman, 3rd_edition,  1999. Pp 460 

 ؽیوی هَاد غذایی / حغي فبعوی/ داًؾگبُ تْزاى

 

 رٍش تذریس:

 بی آهَسضی هزبَط بِ ّز قسوتاستفبدُ اس پبٍر پَیٌت ٍ فیلن ّ

 ؽزکت داًؾجَیبى در ارائِ ثزخی اس هغبلت ثِ فَرت تکی ٍ یب گزٍّی.

 در راثغِ ثب هَضَػبت هختلف درعی ٍ ٍرٍد آًْب ثِ ثحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پبعخ عزح پزعؾْبی هختلف اس داًؾجَیبى

 پزعؼ اس داًؾجَیبى در راثغِ جلغِ قجل کِ تذریظ ؽذُ -

 دقیقِ 5ِ قجل ثِ هذت هزٍر جلغ -

 ٍسبیل آهَسضی :

 ٍ دعتگبُ پزسًتز ٍعبیل کوک آهَسؽی هَرد ًیبس: کبهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پبٍرپَیٌت

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سٌجص ٍ ارسضیببی

سْن اس ًوزُ کل)بز حسب  رٍش آسهَى

 درصذ(

 سبػت تبریخ

پزعؼ ٍ پبعخ  کَئیش

 ؽفبیی

5% ////////////////////// /////////////////// 

 ثؼذ اس اتوبم فقل  %20 کتجی تزمآسهَى هیبى 

 آة ٍ پزٍتئیي ّبی

//////////////////// 

ٍ  6102هقبالت  ارائِ 

در ارتببط بب  6102

بزخی اس هببحث 

 اسبسی درس

 ///////////////////// ///////////////////// تؾَیقی  عخٌزاًی

 /////////////////////// ////////////////////// %75 تغتی  آسهَى پبیبى تزم

 

 :هقزرات کالس

 حضَر ثِ هَقغ در کالط

 رػبیت اًظجبط ٍ ػذم غیجت غیز هَجِ

 احتزام ثِ کالط در عبػت درط

 :اًتظبرات اس داًطجَ

رت پیؾزفتِ تز آهَسػ ثِ فَ کزثَّیذرات ّب ٍ  هزثَط ثِ ؽیوی پزٍتئیي ّب اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى داًؾجَیبى ثب هْوتزیي هغبئل 

پیذا کٌذ کِ ػٌَاى پبیبى ًبهِ ثِ آى کوک کٌذ  ٍ ّوچٌیي ثب هقبالت جذیذ ٍ کبر ّبی تحقیقبتی کِ در ایي سهیٌِ در دًیب اًجبم هی ؽَد 

 آؽٌب ؽَد

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 خ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :تبری



 0ضیوی هَاد غذایی  جذٍل سهبًبٌذی درس

                                 

 جلسِ

 هذرس هَضَع ّز جلسِ              تبریخ

 دکتز هحوذی  هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درط  1

 دکتز هحوذی هؼزفی پزٍتئیي ّب ٍ اًَاع آًْب -  2

 دکتز هحوذی اعیذ ّبی آهیٌِ  3

 دکتز هحوذی ثزرعی عبختبر پزٍتئیي ّب  4

 دکتز هحوذی اداهِ ثزرعی عبختبر پزٍتئیي ّب   5

 دکتز هحوذی دًبتَراعیَى پزٍتئیي ّب ٍ تبثیزات آى  6

 تز هحوذیدک ػَاهل ایجبد دًبتَراعیَى در پزٍتئیي ّب   7

 دکتز هحوذی ػَاهل ایجبد دًبتَراعیَى در پزٍتئیي ّب   8

 دکتز هحوذی حاللیت پزٍتئیي ّب ٍ ػَاهل هَثز ثز آى  9

 دکتز هحوذی اداهِ ػَاهل هَثز ثز حاللیت پزٍتئیي ّب  10

11  
 

ثزرعی اثز دهبّبی هختلف)کن، هتَعظ ٍ ثبال(ثز رٍی 

 عبختبر ٍ ػولکزد پزٍتئیي ّب

 وذیدکتز هح

 دکتز هحوذی تؼزیف صل، اًَاع ٍ هحزکْبی تؾکیل آى  12

13  
 

ثزّوکٌؼ ّبی پزٍتئیي ٍ پلی عبکبریذ ّب ٍ ػَاهل هَثز ثز 

 ایي ثزّوکٌؼ ّب در عی تؾکیل صل

 دکتز هحوذی

14  
 

  chapter of book)ارائِ عویٌبر کالعی در قبلت 

review) )کبرثزد فوغ ّب( 

 

 داًؾجَ

 

15 
 

 

 

  chapter of book)بر کالعی در قبلت ارائِ عویٌ

review) )کبرثزد فوغ ّب( 

 

 داًؾجَ

16  
 

  chapter of book)ارائِ عویٌبر کالعی در قبلت 

review) )کبرثزد فوغ ّب( 

 داًؾجَ

17  
 

  chapter of book)ارائِ عویٌبر کالعی در قبلت 

review) )کبرثزد فوغ ّب( 

 

 داًؾجَ

 chapter of book)در قبلت ارائِ عویٌبر کالعی   18

review) )کبرثزد فوغ ّب( 

 داًؾجَ



 


