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 )شرح توصیف درس(
 مواد غذایی و کاربرد آن در زمینه های مرتبط با صنعت غذاو تجزیه آشنایی دانشجویان با  علم شیمی 

 اهداف اختصاصی

 های فیزیکی و شیمیایی آن که در کیفیت مواد غذایی موثر هستند. آشنایی دانشجویان با ساختار مولکول آب و ویژگی -

  های غذایی های عملکردی موجود در گروه، پروتئینساختار پروتئین و عوامل فرآیند موثر بر آن آشنایی دانشجویان با -

ها بعنوان های صمغها و ویژگیهای اثرگذار بر آنها، واکنشوهیدراتآشنایی دانشجویان با ساختار و عملکرد کرب -

 های عملکردیکربوهیدرات

 های فیزیکی لیپیدهاهای اکسیداسیون، هیدروژناسیون، ویژگیآشنایی دانشجویان با ساختار لیپیدها، انواع واکنش -

های موجود در مواد غذایی و اثر فرآیند بر د معدنی و ویتامینها و مواد معدنی، انواع مواآشنایی دانشجویان با ساختار ویتامین -

 ها ارزش غذایی آن

 ها های مواد غذایی و عوامل اثرگذار بر پایداری آنآشنایی دانشجویان با انواع رنگدانه -

ها و انواع بو و طعم ها های آنها و برهمکنشبا رابطه ساختمان شیمیایی با مزه مواد غذایی، انواع طعمآشنایی دانشجویان با  -

 در مواد غذایی

ای شدن آنزیمی و عوامل های مختلف، واکنش قهوهها، با خصوصیات آنزیمبندی و نامگذاری آنزیمآشنایی دانشجویان با طبقه -

 موثر بر آن  

گهدارنده، امولسیفایرها و ها، اسیدها و بازها، انواع ترکیبات نکنندههای طعم، شیریندهندهآشنایی دانشجویان با افزایش -

 های چربیجایگزین

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

*   

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی            حضور و غیاب 

رسش تکالیف و پم دانشجویان از طریق سامانه نوید نسبت به انجام ها در ترم جاری، پایش مداودلیل مجازی بودن کالس به سایر:

در هر جلسه تکالیفی متناسب با مبحث تدریس شده مطرح و برای انجام آن زمان مشخصی شود. و پاسخ در هر جلسه انجام می

 شود. شود. پس از دریافت تکالیف دانشجویان، بحث و تبادل نظر گروهی انجام میتعیین می

 منابع اصلی درس : 

 شیمی مواد غذایی تالیف دکتر حسن فاطمی . 1
2. Principles of food chemistry by John. M. Deman  

3. Food chemistry by O.R Fennema 

4. Food chemistry by H. Belitz  

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

7 
های مرتبط با تعریف شیمی مواد غذایی و حوزه

 ، آب و ساختار آن شیمی مواد غذایی
11/16/22 19-11 

اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی 
استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی 

 9-( الف1)

، 9، 1-ب( 1)

5 

 11-19 95/16/22 پروتئین   2
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی
استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی

 9-( الف1)

، 9، 1-ب( 1)

5 

 11-19 11/10/22 مبحث پروتئین ادامه  3
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی

استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی
 1-( الف1)

 11-19 11/10/22 هاکربوهیدرات 4
اسالید آموزشی 

 صوتیحاوی فایل 

استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی
و  1-( الف1)

9 ،9 ،5 

 11-19 15/10/22 لیپیدها 5
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی
استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی

 1-الف( 1)

 9-الف( 1)

 5و  9

 11-19 99/10/22 هامواد معدنی و ویتامین 6
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی
از پاورپوینت و استفاده 

 فیلم آموزشی

 1-الف( 1)

، 9-الف( 1)

9 ،5 

 11-19 92/10/22 های غذایی   رنگدانه 1
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی

استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی
 1-الف( 1)

 1-ب( 1)

 11-19 16/11/22 هاآنزیم 8
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی
استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی

 1-الف( 1)

 9-الف( 1)

9 ،5 

 11-19 91/11/22 مواد افزودنی   9
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی

استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی
، 9، 1-ب( 1)

5 



 11-19 90/11/22 عطر و طعم در مواد غذایی 71
اسالید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی

استفاده از پاورپوینت و 

 فیلم آموزشی
، 9، 1-ب( 1)

5 

   پرسش و پاسخ  11-19 10/12/22 بندی مطالب و رفع اشکالجمع 77
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