باسمه تعالی
دانشگبه آساد اعالمی واحد شهزکزد – دانشکده علوم پششکی
طزح درط بهداشت -مببرسه بب بیمبری هب ( )Course Plan

نبم درط :بهداشت مواد غذایی

کد درط 51

مقطع :کبردانی

تعداد واحد 2 :واحد تئوری
سمبن ارائه درط:

پیش نیبس :اصول تغذیه و میکزوبیولوصی  5و 2
مدرط :آقبی هبشمی
هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا هیکزٍارگاًیسن ّای فساد کٌٌذُ هَاد غذایی ،هسوَهیت ّای غذایی ٍ تقلة ّای غذایی ٍ ّن چٌیي ارسیاتی اس
اهاکي تْیِ ٍ تَسیع آى
اهداف ویضه عینی:
در پایاى ایي درس داًطجَ تایذ قادر تاضذ:
 ًقص هیکزٍارگاًیسن ّا ر ا در تْذاضت هَاد غذایی تیاى کٌذ. اصَل ًگْذاری اس هَاد غذایی را تذاًذ. تا هسوَهیت ّای غذایی آضٌا تاضذ.-

اصَل ارسیاتی اس اهاکي تْیِ ٍ تَسیع آى را تیاى کٌذ.

-

تْذاضت ضیز ٍ تیواری ّای هٌتقلِ اس آى را تذاًذ.

-

تا تْذاضت گَضت ٍ تیواری ّای هٌتقلِ اس آى آضٌا تاضذ.

 تا تْذاضت هاّی ٍ تیواری ّای هٌتقلِ اس آى آضٌا تاضذ.-

تا عولیات الک ٍ هْز ٍ تَثیف هَاد غذایی آضٌا تاضذ.

تکبلیف و وظبیف دانشجویبن:
 حضَر فعال ٍ هطارکت فعال در کالس ضزکت در تحث ٍ پزسص ٍ پاسخروش تدریظ:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ
الگوی تدریظ :
پیص ساسهاى دٌّذُ – تفکز استقزایی  -توزیي
وعبیل آموسشی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد

نحوه ارسشیببی:
حضَر ٍ غیاب هٌظن  -اهتحاى پایاى تزم (تزاکوی) ،پزٍصُ تحقیقاتی ارائِ ضذُ تَسط داًطجَیاى ٍ فعالیت ّای کالسی.
ًحَُ هحاسثِ ارسضیاتی:

رٍش ارسضیاتی

ًوزُ

حضَر ٍ غیاب

1

فعالیت ّای کالسی

1

آسهَى تزاکوی

18

تاریخ

ساعت

هحل تزگشاری آسهَى

هقزرات:
-

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  2جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش اس سقف تعيين شده منجز به حذف درس و غيبت غيز موجه منجز به كسب نمزه F
خواهد شد.

منببع:
 .1کتاب جاهع تْذاضت عوَهی ،تالیف اساتیذ داًطگاّْای علَم پشضکی کطَر ،جلذ سَم ،فصل یاسدّن ،اًتطارات ارجوٌذ ،سال1383
 .2تغذیِ ٍ تْذاضت هَاد غذایی ،دکتز داٍٍد فزج سادُ ،اًتطارات ًَر داًص ،آخزیي ٍیزایص

