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 ٍ اًَاع افشٍدًی ّب ٍ ًگْذارًذُ ّبی هَرد اعتفبدُ در صٌعت هَاد غذایی آؽٌب هی ؽَد ٍ عولیبت ثبسرعی هَاد غذائی اس گزٍُ ّبی هختلف هَاد غذایی، قَاًیي ٍ هقزراتٍ ًحَُ ًوًَِ ثزداری ل داًؾجَ ثب هفبّین، اصَ
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

آموزشی: شناختی،  اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

کلیاابت، اصااَل، هفاابّین ٍ   
تعزیف ثْذاؽت هَاد غاذائی  

 ٍ اصطالحبت هزتجط

هغااوَهیت ّاابی غااذائی،   
آؽااٌبیی ثااب عَاهااه آ ااَدُ ٍ 

ایی، فبعااذ کٌٌااذُ هااَاد غااذ
عَاهه ثیَ اَصییی، فیشییای،   
هیاااابًییی، ؽاااایویبیی ٍ   

 ثیَؽیویبیی

 دانشجو ببید بتواند
 حیطه شنبختی:

 اصطالح ثْذاؽت هَاد غذایی را تعزیف کٌذ  -1

 عله کوجَد تغذیِ ای را ًبم ثجزد -2

در پبیبى کالط ثب هغوَهیت ٍ ثیوبریْابی هٌتقلاِ اس هاَاد     -3
 غذائی آؽٌب ؽَد

در پیؾاگیزی اس هغاوَهیت   اّویت ثْذاؽت هَاد غذائی را  -4
 تؾزیح کٌذ

 حیطه عبطفی:

ثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزعیذُ هی ؽَد  -5
 پبعخ دّذ.ثب اًگیشُ 

 داؽتِ ثبؽذ. فعبل در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت -6

 ؽٌبختی
 عبطفی

عخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعخ 

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 زاًظارائِ کٌف
پبعخ ثِ عَاالت 

هطزح ؽذُ اس 
 جلغِ قجه

 ٍرٍدی

                                                 

 گزدش علمی، آسمبیطی  –پزسص و پبسخ  –حل مسئله  –گزوهی کوچک، نمبیطی  –ای ل: سخنزانی، مببحثهتوانذ ضبمیبدگیزی می –روش یبددهی   


یب تزاکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموسضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیون پبیبای یب تکوینی )در فزاینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آسمتواننذ به صورت آسمون ورودی )آگبهی اس سطح آمبدگی دانطجویبن( مزحلههب بز اسبس اهذاف میآسمون  

 دانطجویبن( بزگشار گزدد.
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2  

آضنبیی بب آلودگی هبی محیطی 
مواد غذایی )بقبیبی هورمون هب، 
آنتی بیوتیک هاب، سامود دفاع    

 آفبت و....(

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:

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

 هحیطی را تَضیح دّذراُ ّبی کٌتزل آ َدگی ّبی  -2

 حیطه عبطفی:

 داؽتِ ثبؽذ.فعبل در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت  -3

 ؽٌبختی
 عبطفی

عخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعخ 

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ
 کتبة

 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًظ
پبعخ ثِ عَاالت 

هطزح ؽذُ اس 
 جلغِ قجه

 تیَیٌی

3  
آؽٌبیی ثب افشٍدًی ّب ٍ هاَاد  

 ارًذُ ؽیویبییًگْذ

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
دعتِ ثٌذی افشٍدًی ّبی هَاد غذایی را ًبم ثزدُ ٍ ّز کذام  -1

 را ثِ اختصبر تَضیح دّذ

دعتِ ثٌذی ًگْذارًذُ ّبی هَاد غذایی را ًبم ثزدُ ٍ ّز  -2

 کذام را ثِ اختصبر تَضیح دّذ

 حیطه عبطفی:

 یذُ هی ؽَدثِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزع -3
 پبعخ دّذ. ثب اًگیشُ

 ؽٌبختی
 عبطفی

عخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعخ 

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًظ
پبعخ ثِ عَاالت 

هطزح ؽذُ اس 
 جلغِ قجه

 تیَیٌی

4  

آؽٌبئی ثب هقزرات ٍ 

ارسیبثی ٍ عولیبت 

 ثبسرعی هَاد غذائی

 

 دانشجو ببید بتواند
 حیطه شنبختی:

 ٍظبیف یک ثبسرط هَاد غذایی را ًبم ثجزد -1

داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ چٌذ هَرد اس قاَاًیي حابکن ثاز ثبسرعای      -2
 غذایی را ًبم ثجزد دهَا

 حیطه عبطفی:
 در هجبحث هطزح ؽذُ در کالط هؾبرکت فعبل داؽتِ ثبؽذ -3

 

 ؽٌبختی
 عبطفی

عخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعخ 

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 تپبٍرپَئیٌ
 هقب ِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًظ
پبعخ ثِ عَاالت 

هطزح ؽذُ اس 
 جلغِ قجه

 تیَیٌی

 13آؽٌبیی ثب قبًَى هبدُ   5

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 را تَضیح دّذ 13هزاحه ٍ هَاد قبًَى هبدُ  -1 -1

 ؽاااااٌبختی
 عبطفی

عااااااااخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعاخ  

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ

99 
 دقیقِ

 ارائااِ کٌفاازاًظ 
پبعخ ثِ عاَاالت  
هطاازح ؽاااذُ اس  

 تیَیٌی 
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را در  13داًؾجَ ثبیذ ثتَاًذ ًقؼ پیابدُ عابسی قابًَى هابدُ      -2 -2

 پیؾگیزی اس ثزٍس ثیوبری ّبی ًبؽی اس هَاد غذایی تؾزیح کٌذ

 حیطه عبطفی: -1

 در هجبحث هطزح ؽذُ در کالط هؾبرکت فعبل داؽتِ ثبؽذ -3 -4

 کتبة
 

 جلغِ قجه

6  
آؽٌبیی ثب ًحَُ ًوًَِ ثزداری 

 اس هَاد غذایی

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
هزاحه ًوًَِ ثزداری اس گزٍُ ّبی هختلف هَاد غذایی را ًابم   -1 -1

 ثجزد.

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

 حیطه عبطفی: -1

 در هجبحث هطزح ؽذُ در کالط هؾبرکت فعبل داؽتِ ثبؽذ -3 -4

 

 ؽٌبختی
 عبطفی

عخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعخ 

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًظ
پبعخ ثِ عَاالت 

هطزح ؽذُ اس 
 جلغِ قجه

 تیَیٌی

7  

تقلت ّبی غذائی ٍ آؽاٌبیی  
تْیِ، تَسیع  ثبسرعی اهبکيثب 

 ٍ فزٍػ هَاد غذایی

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 ثب تقلجبت در تْیِ هَاد غذائی آؽٌب ؽَد -1

رٍػ ّبی ؽٌبعبئی ٍ کؾف تقلات را ثاِ اختصابر تَضایح       -2
 دّذ.

 حیطه عبطفی:
 در هجبحث هطزح ؽذُ در کالط هؾبرکت داؽتِ ثبؽذ -3

 

 ؽٌبختی
 عبطفی

عخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعخ 

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 ارائِ کٌفزاًظ
پبعخ ثِ عَاالت 

هطزح ؽذُ اس 
 جلغِ قجه

 تیَیٌی

 HACCPآضنبیی یب سیستم   8

 دانشجو ببید بتواند

 حیطه شنبختی:
 را ًبم ثجزد HACCPاجشای عیغتن  -1

)تجشیِ ٍ تحلیه خطز در ًقاب    HACCPاّذاف عیغتن  -2
 ثحزاًی( را ًبم ثجزد.

 یطه عبطفی:ح
 در هجبحث هطزح ؽذُ در کالط هؾبرکت فعبل داؽتِ ثبؽذ -3

 ؽاااااٌبختی
 عبطفی

عااااااااخٌزاًی 
،پزعؼ ٍ پبعاخ  

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَئیٌت

 هقب ِ
 کتبة
 

99 
 دقیقِ

 
 ارائااِ کٌفاازاًظ 

پبعخ ثِ عاَاالت  
هطاازح ؽاااذُ اس  

 جلغِ قجه

 تیَیٌی
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 جمع بنذی مطبلب  9

 اس دانشجویبن انتظبر می رود:
   هطب ت ارائِ ؽذُ در طَل تزم را تَضیح جبهعی دّذ. -1
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی درک کزدُ ثبؽذ. -2

 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزکت کٌذ. -3

 ؽاااااٌبختی
 عبطفی

 ---- حه هغئلِ
99 

 دقیقِ
حه هغابئه دادُ  

 ؽذُ
 آسهَى پبیبًی

 
 

 نحوه ارزشیابی:

 گزدد. مبنذه در امتحبن پبیبن تزد محبسبه می% ببقی02و و تکبلیف درسی  ارائِ کٌفزاًظ% کل نمزه بب استفبده اس 02که  ارسضیببی به صورت کتبی
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمزه02        آسمون پبیبن تزد
 % کل نمزه02 ارائه کنفزانس و تکبلیف درسی 
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