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 اهداف کلی

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

 اهداف اختصاصی

 های مرتبط با غذا و شیمی مواد غذایی، اهمیت شیمی مواد غذایی آشنایی دانشجویان با حوزه -

های فیزیکی آب و یخ ، انواع آب، پدیده جذب و دفع آب، انجماد و ساختار آشنایی دانشجویان با ساختار مولکولی آب و ویژگی -

 یخ، فعالیت آبی و فساد مواد غذایی 

ای شدن غیر آنزیمی، ها، دناتوراسیون، قهوه، ساختار پروتئینهاپروتئینبندی آشنایی دانشجویان با اسیدهای آمینه، طبقه -

 های گیاهی )سویا و گندم( و خواص کاربردی پروتئین ها پروتئین وهای حیوانی ها، پروتئینتغییرات شیمیایی پروتئین

های حاصل کنندهیایی قندها، شیرینهای شیمالیگوساکاریدها، واکنشبا مونوساکاریدها و مشتقات قندی،  آشنایی دانشجویان -

 ها های اصلاح شده، گلیکوژن، سلولز، همی سلولز و پنتوزان ها، مواد پکتیکی و صمغاز ذرت، نشاسته، نشاسته

آشنایی دانشجویان با اسیدهای چرب، گلیسیریدها، اینتراستریفیکاسیون، اتواکسیداسیون، فتواکسیداسیون، اکسیداسیون کتونی،  -

 هاامولسیون و امولسیون کنندهدروژناسیون، خواص فیزیکی چربی ها، طعم، هیبرگشت 

 های گیاهی، عناصر ناچیز آشنایی دانشجویان با مواد معدنی اصلی، مواد معدنی شیر، مواد معدنی گوشت، مواد معدنی فرآورده -

 ها ، شرایط موثر در پایداری و ناپایداری ویتامینهای محلول در آبهای محلول در چربی، ویتامینآشنایی دانشجویان با ویتامین -

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

*   

 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

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 خلاق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

پرسش  وها در ترم جاری، پایش مداوم دانشجویان از طریق سامانه نوید نسبت به انجام تکالیف دلیل مجازی بودن کلاس به سایر:

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

مواد و وسایل 

 آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

1 
های مرتبط با تعریف شیمی مواد غذایی و حوزه

 شیمی مواد غذایی
83/07/1000 11-2 

اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

 پی دیپاورپوینت و 

 اف
 1و  3

 2-11 01/06/1000 آب و ساختار آن 2
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی
 پی دیپاورپوینت و 

 اف و فایل صوتی

 1-ب -(1)

، 8-الف-(1) 

3 ،1 

 2-11 18/06/1000  ادامه مبحث آب  3
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

 1-الف-(1)

، 8-الف-(1)

3 ،1 

 2-11 13/06/1000 پروتئین   4
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

 1-ب -(1)

3 ،1 

 2-11 87/06/1000 مبحث پروتئین   ادامه  5
اسلاید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی

 

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

 8-الف-(1)

، 3، 1-ب-(1)

1 

 2-11 03/02/1000 مبحث پروتئین   ادامه  6
اسلاید آموزشی 

 حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

، 8-الف-(1)

3 ،1 

 2-11 10/02/1000 هاکربوهیدرات 7
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی
 1-ب -(1)

 2-11 16/02/1000 ها ادامه مبحث کربوهیدرات 8
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

 1-ب -(1)

 1، 3و 

 2-11 80/02/1000 هاادامه مبحث کربوهیدرات 9
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 1-ب -(1)

 2-11 01/03/1000 هاادامه مبحث کربوهیدرات 11
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 1-ب -(1)

 2-11 02/03/1000 لیپیدها    11
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

و پی دی پاورپوینت 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 1-ب-(1) 

 2-11 11/03/1000 مبحث لیپیدها  ادامه 12
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 8-الف-(1) 



 2-11 88/03/1000 مبحث لیپیدها ادامه 13
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 صوتیاف و فایل 

3 ،1 

 1-ب -(1)

 2-11 83/03/1000 مبحث لیپیدها ادامه 14
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 8-الف-(1) 

 2-11 07/10/1000 مواد معدنی  15
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 1-ب-(1) 

 2-11 13/10/1000  ها ویتامین 16
اسلاید آموزشی 

  حاوی فایل صوتی

پاورپوینت و پی دی 

 اف و فایل صوتی

3 ،1 

 1-ب-(1) 

    2-11 80/10/1000 بندی و رفع اشکال جمع 17
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 آزمون کتبی :   -1
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