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واحدي)3ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
نداردیشنیاز:پعملی-نظريد:نوع واح3تعداد واحد:باکتري شناسی مواد غذایینام درس: 

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12- 10شنبهسه و دوشنبهزهاي روزمان برگزاري کالس: 
دکتر مسجدیانمسئول درس:نفر4تعداد دانشجویان:

.مسجدیان، دکتر دکترطالبیدکتر رضوي،دکتر دربان،دکتر ایراجیان، مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

ريدکترمیرکالنت
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

در این دوره دانشجو با کلیات شناسایی و کنترل کیفی مواد غذایی از نظر وجود یا عدم وجود آلودگی میکروبی و 
آشنا میشود.شناسایی باکتري هاي منتقله از طریق غذا

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
فساد مواد غذایی مختلف دخالت دارند و ضمنا افزایش آشنایی دانشجویان با میکروارگانیسم هاي مهمی که در

توانمندي دانشجو در تشخیص میکروارگانیسم هاي آلوده کننده مواد غذایی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
هاي اصلی برنامه را نشان می و محوراست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
شناسایی و جداسازي باکتري هاي منتقله از محصوالت لبنی.1
شناسایی و جداسازي باکتري هاي منتقله از محصوالت خشکبار.2
جداسازي باکتري هاي منتقله از محصوالت پروتئینی و گوشتیشناسایی و .3
شناسایی و جداسازي باکتري هاي منتقله از آب.4

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
----------------- م ببرید)(لطفاً ناسایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده 

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر دروس، جستجو و 

سرفصل درس مربوطه می باشد. 
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وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25ان ترم آزمون می
نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 

---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
1. Harrigan. E.F., laboratory methods in food microbiology academic press. Latest edition.
2. Leclerc, H. and mossel. D.A.A, microbiologic, le tube digestif Leau et les aliments, doin ed,

paris. Latest Ed.
3. Leo. M.L., handbook of food analysis, Nollet ed. Latest Ed.
4. Jay. J.M., Loessner, M.J. and Golden, D.A., Modern food microbiology, Latest Ed.
5. Frazier W.C. westhoff D.C. food microbiology. Latest Ed.
6. Adams M.R. moss mo food microbiology. Latest Ed.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

رضويدکتر مقدمه اي بر میکروبها در غذا1
رضويدکتر منبع باکتري ها و خصوصیات میکروارگانیسم هاي غالب در غذا2
مسجدیاندکتر کیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت خام و آماده مصرف3
مسجدیاندکتر کیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت خام و آماده مصرف4
درباندکترکیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت پروتئینی5
درباندکتریسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت پروتئینیکیفیت میکروارگان6

-ایراجیاندکتر کیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت لبنی و غالت7
دکتر میرکالنتري

-ایراجیاندکتر کیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت لبنی و غالت8
دکتر میرکالنتري

-ایراجیاندکتر یکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در غذاهاي کنسروي و فرآوري شدهکیفیت م9
دکتر میرکالنتري

-ایراجیاندکتر کیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در غذاهاي کنسروي و فرآوري شده10
دکتر میرکالنتري

11Food borne disease درباندکتر
12Food borne diseaseتر درباندک
مسجدیاندکتر آرایشی و بهداشتیکیفیت میکروارگانیسم هاي نرمال و پاتوژن در محصوالت13
رضويدکترگندیدگی میکروبی غذا14
طالبیدکتر پروبیوتیک ها، پربیوتیک ها و بیوپریزرواتیوها15
طالبیدکتر فواید استفاده از میکروارگانیسم ها در غذا16

دکتر -طالبیدکتر جدید در غذاپاتوژن هاي17
میرکالنتري


