
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 علوم و صنایع غذایی گروه آموزشی 

 گرایش کنترل کیفی و بهداشتی-علوم و صنایع غذایی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 (2کنترل کیفیت آماری ) عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              عملی          تئوری نوع واحد درسی

 43:  ( ساعت زمان )                                   2تعداد واحد :     تعداد واحد/ ساعت

 7742355 کد درس

 (2کنترل کیفیت آماری ) پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 مجتبی یوسفی اصلی

 علوم و صنایع غذایی مدرس  رشته تحصیلی

 پی اچ دی مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 m.yousefi@semums.ac.ir پست الکترونیک

  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

صرف م یموجود مانند بازرس یبا انواع بازرس یینظارت، آشنا یو چگونگ تیفیکنترل ک هیاول میبا مفاه ییآشنا

 یحس یابیارز یبا اصول و مبان ییکننده گرا، محصول گرا و آشنا

 اهداف اختصاصی

 ییغذا عیدر صنا تیفیک تیهمآشنایی با 

 احتمالی( غیر گیری احتمالی، )نمونه آشنایی با انواع نمونه گیری

 کمی بازرسی و وصفی بازرسیآشنایی با 

 های نمونه گیریطرحآشنایی با 

 کننده دیمصرف کننده و تول سکیر یبرا یرینمونه گ هایطرحآشنایی با 

 کننده دیو تول کنندهمصرف  ریسک برای گیری نمونه های جفت طرحآشنایی با 

 آشنایی با بررسی و معرفی جداول داج و رومینگ و جداول  بازرسی

 CSP-2و  CSP-1آشنایی با طرح های مربوط به 

 های آنالیز حسیآشنایی با مفهوم ارزیابی حسی، ویژگی های حسی مواد غذایی و روش

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی شناختیحیطه  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 نقش ایفای

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 کاظم نقندریان کنترل کیفیت آماری

 رسول پایان مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی

. 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

5 

  تبا کنترل کیفیمقدمه و اشنایی معرفی منابع 

 82/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

  شفاهی

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  3و  8-ب-0

5 

2 

 گیری نمونه های روش با آشنایی

60/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

همکاری 

دانشجویان در 

پیشبرد بخشی از 

 مطالب

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

4 

 ای نمونه بازرسی معرفی

00/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

3 

  OCآشنایی با منحنی مشخصه عمکرد

02/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

 نظر کلاسی

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

7 

در طرح های یکبار  OCاستفاده از منحنی 

  نمونه گیری

85/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و   شفاهی

همکاری 

دانشجویان در 

پیشبرد بخشی از 

 مطالب

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

6 

در طرح های جفت   OCاستفاده از منحنی 

 نمونه گیری

 
68/62/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

عکس و  و پی دی اف،

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 



سرچ توسط 

 دانشجویان

5 

در طرح های چندبار   OCاستفاده از منحنی 

 نمونه گیری
60/62/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

 نظر کلاسی

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  3و  8-ب-0

5 

8 

 AOQمتوسط کیفیت خروجی 

00/62/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  3و  8-ب-0

5 

9 

 AOQLمفهوم 

83/62/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

54 

 بازرسی و جداول داج و رومینگ جداول

36/62/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

55 

 متوسط کل بازرسی و متوسط تعداد نمونه

60/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

52 

 هب بهر پذیرش منظور به گیری نمونه های طرح

 ها وصفی برای بهر

00/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و و پی دی اف، عکس 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

54 

 پیوسته تولید برای گیری نمونه های طرح

(CSP) 

80/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

53 

 دوام قابلیت

 
82/60/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 



سرچ توسط 

 دانشجویان

57 

 ارزیابی حسی

65/06/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

 و -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

56 

 ادامه ارزیابی حسی

08/06/0066 00-00 

 آموزشیاسلاید 

توضیحات 

و تبادل  شفاهی

نظر کلاسی و 

سرچ توسط 

 دانشجویان

 

و پی دی اف، عکس و 

 فایل صوتی

و  -8الف-0

و  3و  8-ب-0

5 

 جمع بندی مطالب، رفع اشکال 55

 سمینار کلاسی
00/06/0066 00-00 

و پی دی اف، عکس و  

 فایل صوتی
- 

 26/54/5344تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -3 انجام تکالیف عملی و پروژه -4 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 5 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -7

 امضاء :                                                                                                                                27/46/5344تاریخ تکمیل فرم :        

 


