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 غذاییصنایع تغذیه و علوم  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 صنایع غذ اییششم علوم و دانشجویان ترم   مخاطبان:                               مسمومیت های غذاییعنوان درس : 

 8-11 شنبه واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                             واحد 1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 مریم عزیزیدکتر  مدرس:              1911-1011 وم د مسالین   8-11شنبه )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(     زمان ارائه درس:

 ( و میکروبیولوژی مواد غذایی2شیمی مواد غذایی ) درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 میکروبی و غیر میکروبی در مواد غذایی مسمومیت هایآشنا کردن دانشجویان با 

 

  )هدف یک جلسه هر جهت  ( :جلسات کلی اهداف

 ADIو  50LD یاز نظر طبقه بند های حاد تیسم و مسموم فیتعر. آشنایی دانشجویان با 1

ها  تیمسموم نیا یکننده  نییمزمن و عوامل تع یها تیسموم از نظر مسموم یطبقه بند . آشنایی با روش های2

 انسان در
 ها و انگل ها( روسیها، قارچ ها، و ی)باکتر یکروبیم ییغذا یها تیمسموم. بررسی 3

ها و هورمون ها و  کیوتیب یآنت ،یخوراک یها یاز افزودن ی)ناش یکروبیم ریغ ییغذا یها تیمسموم. آشنایی با 4

 و دود دادن( یحرارت ده

 در غذا یعیو سموم طب ویاکت ویفات، مواد راداز فلزات، سموم دفع آ یناش یها تیمسموم. آشنایی با 5

مواد  ی)فراور یاهیگ باتیو ترک اهانیگ ان،یآبز ریسا ان،یماهو فراوری از مصرف  یناش یها تیمسموم. آشنایی با 6

 (ییغذا
 یکیپالست یاز بسته بند یخطرات ناش. آشنایی مراحل ایجاد 7

 . آزمون پایان ترم8

 

 

 جلسه اول 

 ADIو  50LDت از نظر طبقه بندی تعریف سم و مسمومی

 اهداف کلی

 ADIو  50LD یاز نظر طبقه بند های حاد تیسم و مسموم فیتعرا آشنایی دانشجویان ب

 اهداف ویژه

 اشراف دانشجویان به اهمیت درس

 نابع موجود جهت تدریس واحد مذکورم معرفی

 نحوه تدریس و امتحانات گرفته شده

 ADIو  50LD یاز نظر طبقه بند ادهای ح تیسم و مسموم فیتعربررسی 

 در پایان دانشجو:

 سر فصل ها را می شناسد (1

 منابع را می شناسد (2

 با دروس ارائه شده در هر جلسه آشنا می شود (3

 با نحوه تدریس آشنا می شود (4



2 

 

 داشته باشد ADIو  50LDدرک کاملی از واژه های  (5

 

 جلسه دوم

 سانتعیین کننده ی این مسمومیت ها در انطبقه بندی سموم از نظر مسمومیت های مزمن و عوامل 

 کلی فااهد

ها در  تیمسموم نیا یکننده  نییمزمن و عوامل تع یها تیسموم از نظر مسموم یطبقه بند آشنایی با روش های

 انسان

 اهداف ویژه

 مزمن یها تیسموم از نظر مسموم یطبقه بند یروش هاکاملی از درک 

 ها در انسان تیممسمو نیا یکننده  نییعوامل تعبررسی 

 در پایان دانشجو باید:

 نیا یکننده  نییمزمن و عوامل تع یها تیسموم از نظر مسموم یطبقه بند یروش هااطالعات کاملی از بتواند   

 را بشناسد. ها در انسان تیمسموم

 

 ومجلسه س

 مسمومیت های غذایی میکروبی )باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و انگل ها(

 کلی فااهد

 ها و انگل ها( روسیها، قارچ ها، و ی)باکتر یکروبیم ییغذا یها تیمسمومررسی ب

 اهداف ویژه

 (ها ی)باکتر یکروبیم ییغذا یها تیمسمومآشنایی اولیه با 

 (قارچ ها) یکروبیم ییغذا یها تیبا مسموم هیاول ییآشنا

 ها و انگل ها( روسیو) یکروبیم ییغذا یها تیبا مسموم هیاول ییآشنا

 ایان دانشجو باید:در پ

و عوامل موثر را شناسایی کند ها و انگل ها( روسیها، قارچ ها، و ی)باکتر یکروبیم ییغذا یها تیمسمومبتواند     

 بر آن ها را بشناسد.

 

 مجلسه چهار

مسمومیت های غذایی غیر میکروبی )ناشی از افزودنی های خوراکی، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها و حرارت دهی و 

 ود دادن(د

 کلی فااهد

ها و هورمون ها و  کیوتیب یآنت ،یخوراک یها یاز افزودن ی)ناش یکروبیم ریغ ییغذا یها تیمسمومآشنایی با 

 و دود دادن( یحرارت ده

 اهداف ویژه

 ها و هورمون ها  کیوتیب یآنت ،یخوراک یها یاز افزودن یناش ییغذا یها تیمسمومبررسی 

 در مواد غذایی و دود دادن یاز حرارت ده یشنا ییغذا یها تیمسمومبررسی 

 در پایان دانشجو باید:

ها و هورمون ها و حرارت  کیوتیب یآنت ،یخوراک یها یاز افزودن یاشن ییغذا یها تیمسموماطالعات کلی در مورد 

 داشته باشد. و دود دادن یده
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 مجلسه پنج

 کتیو و سموم طبیعی در غذامسمومیت های ناشی از فلزات، سموم دفع آفات، مواد رادیو ا

 کلی فااهد

 در غذا یعیو سموم طب ویاکت ویاز فلزات، سموم دفع آفات، مواد راد یناش یها تیمسمومآشنایی با 

 اهداف ویژه

 بررسی مسمومیت های ناشی از فلزات، سموم دفع آفات، مواد رادیو اکتیو 

 در غذا یعیاز سموم طب یناش یها تیمسموم یبررس

 نشجو باید:در پایان دا

 در غذا یعیو سموم طب ویاکت ویاز فلزات، سموم دفع آفات، مواد راد یناش یها تیمسموماطالعات جامعی در مورد 

 .داشته باشد

 

 مجلسه شش

 )فراوری مواد غذایی(  ماهیان، سایر آبزیان، گیاهان و ترکیبات گیاهیو فراوری مسمومیت های ناشی از مصرف 

 کلی فااهد

مواد  ی)فراور یاهیگ باتیو ترک اهانیگ ان،یآبز ریسا ان،یماهو فراوری از مصرف  یناش یها تیمسمومآشنایی با 

 (ییغذا

 اهداف ویژه

 انیآبز ریسا ان،یماه و فراوری از مصرف یناش یها تیمسمومبررسی 

 یاهیگ باتیو ترک اهانیگمصرف و فراوری از  یناش یها تیمسموم یبررس

 در پایان دانشجو باید:

 یاهیگ باتیو ترک اهانیگ ان،یآبز ریسا ان،یماهو فراوری از مصرف  یناش یها تیمسمومدر مورد  یالعات جامعاط

 داشته باشد.

 

 مجلسه هفت

 خطرات ناشی از بسته بندی پالستیکی

 کلی فااهد

 یکیپالست یاز بسته بند یخطرات ناشآشنایی مراحل ایجاد 

 اهداف ویژه

 یکیپالست یاز بسته بند یخطرات ناشبررسی 

 در پایان دانشجو باید:

 را بداند. یکیپالست یاز بسته بند یخطرات ناشاطاعات کلی در مورد 

 

 هشتمجلسه 

 آزمون پایان ترم

 کلی فااهد

 آزمون پایان ترم
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 اهداف ویژه

 پاسخ به تمامی سواالت مربوطه در امتحان

 تسلط کافی بر روش های تهیه و فراوری میوه و سبزی

 جو باید:در پایان دانش

 .به صورت کامال حرفه ایی بر مکاتبات علمی تسلط داشته باشد و آن ها را نقد و بررسی کند

 

 
 

 منابع:

 به بعد 2222استفاده از مقاالت علمی و تخصصی مرتبط با رشته از سال های 

 

 
 

 

 روش تدریس:

و فیلم های آموزشی صداگذاری شده  در صورت مجازی بودن: استفاده از سامانه نوید و ارائه دروس توسط پاورپوینت

 مرتبط به هر قسمت

 به صورت تکی و گروهی در سامانه نوید  شرکت دانشجویان در ارائه برخی از مطالب

طرح پرسش های مختلف از دانشجویان در رابطه با موضوعات مختلف درسی و ورود آن ها به بحث علمی از طریق 

 پرسش و پاسخ به صورت آنالین

 دقیقه قبل از شروع بحث جدید  5قبل مرور جلسه 

 یپرسش و پاسخ و بحث گروه ،یو عکسهای آموزش لمیف نت،یاستفاده از پاورپو ،یسخنراندر صورت حضوری بودن: 

 در کالس

 

 وسایل آموزشی : 

و  storylineنرم افزار  یکالس به صورت مجاز یو در صورت برگزار دئوپروژکتوریو و نتیبرد، نرم افزار پاورپو تیوا

 دیسامانه نو
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 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

پرسش و پاسخ  کوئیز

 شفاهی 

 8-12 تمامی جلسات %52

 8-12 18/11/99 22% تستی ترم آزمون میان 

حضور فعال در 

 کالس

ارائه فعالیت 

 های کالسی

 8-12 تمامی جلسات تشویقی

 13:32-15:32 9/3/1422 75% تستی پایان ترمآزمون  
 

 : مقررات کالس 

و احترام به کالس در  رعایت انظباط و عدم غیبت غیر موجه، حضور به موقع در کالسدر صورت حضوری بودن: 

 ساعت درسی
 در صورت مجازی بودن: تیک حضوری در سامانه نوید و پاسخگویی به سواالت و تکالیف مطرح شده

 

 

 انشجو:انتظارات از د 

 یطبقه بند ADIو  50LDاز نظر ها را  تیو مسمومرا بدانند سم  فیتعرانتظار می رود که در پایان ، دانشجویان 

ناشی از فاکتورهای  ییدر مواد غذا یکروبیم ریو غ یکروبیم یها تیمسمومبه مهم ترین مسائل مربوط به کنند و 

 تسلط کافی داشته باشد. یکیپالست یبنداز بسته  یخطرات ناشمختلف ذکر شده در جلسات و نیز 
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 صنایع سبزی، میوه و کنسرو جدول زمانبندی درس

 8-11شنبه  روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر عزیزی ADIو  50LD یاز نظر طبقه بند تیسم و مسموم فیعرت 27/12/99 1

 یکننده  نییمزمن و عوامل تع یها تیسموم از نظر مسموم یبقه بندط 4/11/99 2

 ها در انسان تیمسموم نیا

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی ها و انگل ها( روسیها، قارچ ها، و ی)باکتر یکروبیم ییغذا یها تیسمومم 11/11/99 3

 یآنت ،یخوراک یها یاز افزودن ی)ناش یکروبیم ریغ ییغذا یها تیسمومم 18/11/99 4

 و دود دادن( یها و هورمون ها و حرارت ده کیوتیب

 دکتر عزیزی

و سموم  ویاکت ویاز فلزات، سموم دفع آفات، مواد راد یناش یها تیسمومم 25/11/99 5

 در غذا یعیطب

 دکتر عزیزی

و  اهانیگ ان،یآبز ریسا ان،یماه یاز مصرف و فراور یناش یها تیمسموم 2/12/99 6

 (ییذامواد غ ی)فراور  یاهیگ باتیترک

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی یکیپالست یاز بسته بند یناش خطرات 9/12/99 7

 دکتر عزیزی ترم پایانزمون آ 9/3/1422 8

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول           نام و امضای مدرس: مریم عزیزی                           نام و امضای مدیر گروه:                      

 تاریخ ارسال :                        تاریخ تحویل:                                                           تاریخ ارسال:                                          

 


