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 ٍ اًَاع افشٍدًی ّب ٍ ًگْذارًذُ ّبی هَرد استفبدُ در صٌعت هَاد غذایی آضٌب هی ضَد ٍ عولیبت ثبسرسی هَاد غذائی اس گزٍُ ّبی هختلف هَاد غذایی، قَاًیي ٍ هقزراتٍ ًحَُ ًوًَِ ثزداری َل داًطجَ ثب هفبّین، اص
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 عاطفی، روان حرکتی(
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 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

کلیبت، اصَل، هفبّین ٍ 
تعزیف ثْذاضت هَاد غذائی 

 ٍ اصطالحبت 

 دانشجو ببید بتواند
 حیطه شنبختی:

 ف کٌذاصطالح ثْذاضت هَاد غذایی را تعزی  -1

 علل کوجَد تغذیِ ای را ًبم ثجزد -2

در پبیبى کالس ثب هسوَهیت ٍ ثیوبریْابی هٌتقلاِ اس هاَاد     -3
 غذائی آضٌب ضَد

اّویت ثْذاضت هَاد غذائی را در پیطاگیزی اس هساوَهیت    -4
 تطزیح کٌذ

 حیطه عبطفی:

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی ضَد  -5
 پبسخ دّذ.ثب اًگیشُ 

 داضتِ ثبضذ. فعبل طزح ضذُ هطبرکتدر هجبحث ه -6

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ قجل

 آسهَى آغبسیي

                                                 

 گزدش علوی، آسهبیطی  –پزسص و پبسخ  –حل هسئله  –گزوهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنزانی، هببحثهیبدگیزی هی –روش یبددهی   


یب تزاکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوسضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فزاینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آسهوى پبیباس سطح آهبدگی دانطجویبى( هزحلهتواننذ به صورت آسهوى ورودی )آگبهی هب بز اسبس اهذاف هیآسهوى  

 دانطجویبى( بزگشار گزدد.
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2  

آضنبیی بب آلودگی هبی هحیطی 
هواد غذایی )بقبیبی هورهوى هب، 

ک هب، سووم دفع آنتی بیوتی
 آفبت و....(

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:

 چٌذ هَرد اس آلَدگی ّبی هحیطی هَاد غذایی را ًبم ثجزد.  -1

 راُ ّبی کٌتزل آلَدگی ّبی هحیطی را تَضیح دّذ -2

 حیطه عبطفی:

 داضتِ ثبضذ.فعبل در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت  -3

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة

 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ قجل

 تکَیٌی

3  
آضٌبیی ثب افشٍدًی ّب ٍ هَاد 

 ًگْذارًذُ ضیویبیی

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 .جزددستِ ثٌذی افشٍدًی ّبی هَاد غذایی را ًبم ث -1

ح ثِ اختصبر تَضیدستِ ثٌذی افشٍدًی ّبی هَاد غذایی را  -2

 .دّذ

 حیطه عبطفی:

 ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی ضَد -3
 پبسخ دّذ. ثب اًگیشُ

 

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة
 

99 
 یقِدق

 ارائِ کٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ قجل

 تکَیٌی

4  

آضٌبئی ثب هقزرات ٍ 

ارسیبثی ٍ عولیبت 

 ثبسرسی هَاد غذائی

 

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 ٍظبیف یک ثبسرس هَاد غذایی را ًبم ثجزد -1

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ چٌذ هَرد اس قاَاًیي حابکن ثاز ثبسرسای      -2
 ًبم ثجزد غذایی را دهَا

 حیطه عبطفی:
 در هجبحث هطزح ضذُ در کالس هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ -3

 

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ قجل

 تکَیٌی

 13آضٌبیی ثب قبًَى هبدُ   5

 ید بتوانددانشجو بب
 حیطه شنبختی:

 را تَضیح دّذ 13هزاحل ٍ هَاد قبًَى هبدُ  -1 -1

 ضاااااٌبختی
 عبطفی

سااااااااخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبساخ  
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ

99 
 دقیقِ

 ارائااِ کٌفاازاًس 
پبسخ ثِ ساَاالت  
هطاازح ضاااذُ اس  

 تکَیٌی 
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را در  13داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ ًقص پیابدُ سابسی قابًَى هابدُ      -2 -2

 پیطگیزی اس ثزٍس ثیوبری ّبی ًبضی اس هَاد غذایی تطزیح کٌذ

 حیطه عبطفی: -1

 در هجبحث هطزح ضذُ در کالس هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ -3 -4

5-  

 کتبة
 

 جلسِ قجل
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آضٌبیی ثب ًحَُ ًوًَِ ثزداری 

 اس هَاد غذایی

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
اد غذایی را ًابم  هزاحل ًوًَِ ثزداری اس گزٍُ ّبی هختلف هَ -1 -1

 ثجزد.

 عَاهل هَثز ثز کیفیت ًوًَِ ثزداری را تَضیح دّذ -2 -2

 حیطه عبطفی: -1

 در هجبحث هطزح ضذُ در کالس هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ -3 -4

 

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 

طزح ضذُ اس ه
 جلسِ قجل

 تکَیٌی

7  

تقلت ّبی غذائی ٍ آضٌبیی 
ثبسرسی اهبکي تْیِ، تَسیع ثب 

 ٍ فزٍش هَاد غذایی

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 ثب تقلجبت در تْیِ هَاد غذائی آضٌب ضَد -1

رٍش ّبی ضٌبسبئی ٍ کطف تقلات را ثاِ اختصابر تَضایح       -2
 دّذ.

 حیطه عبطفی:
 کالس هطبرکت داضتِ ثبضذدر هجبحث هطزح ضذُ در  -3

 

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ قجل

 تکَیٌی

 HACCPآضنبیی یب سیستن   8

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 زدرا ًبم ثج HACCPاجشای سیستن  -1

)تجشیِ ٍ تحلیل خطز در ًقاب    HACCPاّذاف سیستن  -2
 ثحزاًی( را ًبم ثجزد.

 حیطه عبطفی:

 ضاااااٌبختی
 عبطفی

سااااااااخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبساخ  
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت
 هقبلِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 
 ارائااِ کٌفاازاًس 
پبسخ ثِ ساَاالت  

ضاااذُ اس هطاازح  
 جلسِ قجل

 تکَیٌی
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 در هجبحث هطزح ضذُ در کالس هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ -3

 

 اهتحبى پبیبى تزم  9

 اس دانشجویبن انتظبر می رود:
   هطبلت ارائِ ضذُ در طَل تزم را تَضیح جبهعی دّذ. -1
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کزدُ ثبضذ. -2

 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزکت کٌذ. -3

 ضاااااٌبختی
 عبطفی

 --- حل هسئلِ
99 

 دقیقِ
حل هسابئل دادُ  

 ضذُ
 آسهَى پبیبًی
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