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 بسوه تؼالی

 کزهانطاهو خذهات بهذاضتی درهانی دانطگاه ػلوم پشضکی 

 دانطکذه بهذاضت

 گزوه صنایغ غذایی

 قالب نگارش طزح درس
 

  اصَل اقتصاد ٍ هذیزیت صٌؼتی: ػنواى درس

  صٌایغ غذاییکارضٌاسی پیَستِ  سَمتزم  داًطجَیاى: هخاطباى

                                                                                                 ًذارد:  درس پیص نیاس       ٍاحذ ًظزی  2 :تؼذاد و نوع واحذ

 95-94ًیوسال دٍم                             15/8-15/10ساػت  یکطٌبِ : سهاى ارائه درس

                                                                                             ستار رضایی: هذرس

 

 : هذف کلی درس

 آضنایی با هفاهین اقتصاد صنؼتی، انواع باسارها در صنؼت و روش های هذیزیت صنؼتی در صنایغ غذایی  

 

 :ضزح درس

رٍش ّای هذیزیت در صٌؼت ٍ اًَاع باسارّاا   صٌؼتی، اقتصاداصَل ،  با اصَل اقتصاد ٍ هذیزیت صٌؼتی ٍاحذبا گذراًذى داًطجَیاى رضتِ صٌایغ غذایی 

    .آضٌا خَاٌّذ ضذدر بخص صٌؼت غذایی 

 ( جْت ّز جلسِ یک ّذف: )لی جلساتاهذاف ک

 یاقتصاد ٍ اقتصاد صٌؼت اتیکل

 ٍ ػٌاصز آى  باسار

 ٍ ػَاهل هَثز بز آى  ییٍ تقاضا در باسار صٌؼت غذا ػزضِ

 کاهل یٍ اًحصار یبز رقابت ذیباسارّا با تاک اًَاع

  ییآًْا بز کارا زیٍ اًحصار ٍ تاث رقابت

 تؼییي قیوت ٍ هکاًیشم باسار

 آى یزیاًذاسُ گ یباسار ٍ ضاخص ّا توزکش

 تزم  اىیه

 ٍرٍد بِ باسار  هَاًغ

 بٌگاُ  کیآى بز ػولکزد  زیٍ تاث غاتیتبل

 )صٌؼت(  یصٌؼت ساسهاى

 یٍ صٌؼت یػوَه تیزیهذ

 )اداهِ جلسِ قبل( یٍ صٌؼت یػوَه تیزیهذ

 ذیکارخاًِ ٍ تَل تیزیهذ

 ّا یهَجَد تیزیٍ هذ یشیر بزًاهِ
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 : تاری به تفکیک اهذاف کلی هز جلسهاهذاف ویژه رف

 جلسه اول 

 صٌؼتیکلیات اقتصاد ٍ اقتصاد : هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 اقتصاد  را بذاًذ.هفَْم  -1

 اًَاع سیز هجوَػِ اقتصاد را ضزح بذّذ.     -2

 .اقتصاد صٌؼتی ٍ تفاٍت آى با اقتصاد خزد را ضزح دّذ -3

 سَاالت اساسی اقتصاد صٌؼتی را بتَاًذ تطزیح کٌذ.   -4

 

 دومجلسه  

 باسار ٍ ػٌاصز آى  : هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 باسار را درک کٌذ.   1

 هؼیارّای طبقِ بٌذی باسار را ضزح دّذ.   2

 هالک ّای تؼییي باسار را تَضیح دّذ.   3

 

 سومجلسه 

 ر صٌؼت غذایی ٍ ػَاهل هَثز بز آىػزضِ ٍ تقاضا در باسا : هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 

 

     را بتَاًذ درک کٌذ. ػزضِهفَْم  1

 هفَْم تقاضا را بتَاًذ ضزح دّذ.   2

 ػزضِ را تَضیح دّذ.تفاٍت بیي تقاضا ٍ  3

  

 چهارمجلسه 

 اًَاع باسارّا با تاکیذ بز رقابتی ٍ اًحصاری کاهل: هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 اًَاع باسارّا را بطٌاسذ. 1

 ٍیضگی ّای ّز کذام اس باسارّا را تَضیح دّذ. 2

 باسار رقابتی ٍ اًحصاری را بذاًذ. پیاهذّای 3
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   پنجنجلسه 

 رقابت ٍ اًحصار ٍ تاثیز آًْا بز کارایی   : هذف کلی

 

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 

 رقابت را تؼزیف ٍ درک کٌذ. -1

 اًحصار را ضزح دّذ. -2

 تفاٍت بیي اًحصار ٍ رقابت را تَضیح دّذ. -3

 کارایی ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ. -4

 تَضیح دّذ.ٍضؼیت کارایی ٍ اًَاع آى در ّز کذام اس باسارّا را  -5

 

 جلسه ضطن

 ًحَُ ی تؼییي قیوت در باسار: هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 

 هفَْم قیوت را درک کٌذ. -1

 تفاٍت بیي قیوت ٍ ّشیٌِ را ضزح دّذ. -2

 رٍش ّای هزسَم بزای تؼییي قیوت در باسار را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ. -3

 هشایا ٍ هؼایب ّز کذام اس رٍش ّا را بذاًذ.   -4

 

 هفتنجلسه 

 : توزکش باسار ٍ ضاخص ّای اًذاسُ گیزی آىهذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 

 اصطالحات ٍ هفاّین توزکش صٌؼتی را بذاًذ. -5

 ضاخص ّای اًذاسُ گیزی توزکش را تَضیح دّذ. -6

 هؼایب ٍ هشایای ّز کذام اس ضاخص ّا را تَضیح دّذ. -7

 

 
 

   هطتن جلسه 

 هیاى تزم و رفغ اضکال
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   نهنجلسه 

 هَاًغ ٍرٍد بِ باسار : هذف کلی

 

 

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 را بذاًذ ٍ ضزح دّذ. هَاًغ ٍرٍد بِ باسارهفَْم  -1

 را بذاًذ. هَاًغ ٍرٍد بِ باساراًَاع  -2

 را ضزح دّذ. هذلْای هَاًغ ٍرٍد بِ باسار -3

 

   دهنجلسه 

 ٍ تاثیز آى بز ػولکزد یک بٌگاُتبلیغات  : هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 

 تبلیغات را تَضیح ٍ ضزح دّذ. -1

 تاثیز تبلیغات بز اًَاع ضاخص ّا بٌگاُ را درک کٌذ ٍ بذاًذ.   -2

   تاثیز تبلیغات بزا اًَاع کطص ّای قیوتی بذاًذ.  -3

 

 یاسدهن  جلسه 

 ساسهاى صٌؼتی )صٌؼت(: هذف کلی

 :پایاى دانطجو قادر باضذ در

  

 با هفَْم صٌؼت آضٌا ضَد. -1

 گزُ بٌذی صٌایغ بز اساط هاّیت تَلیذ را تَضیح دّذ. -2

 با ػَاهل صٌؼت آضٌا ضًَذ.  -3

 با ػَاهل هَثز بز ٍضؼیت ساسهاى ّای صٌؼتی آضٌا ضًَذ.   -4

  

 

  دواسدهنجلسه 

 صٌؼتیػوَهی ٍ هذیزیت : هذف کلی

 :پایاى دانطجو قادر باضذ در

  

 با هفَْم هذیزیت صٌؼتی آضٌا ضَد. -5

 بِ ضزٍرٍت ٍ اّویت هذیزیت صٌؼتی پی ببزًذ.   -6

 با ٍظایف هذیزیت صٌؼتی آضٌا ضًَذ. -7

  تجشیِ ٍ تحلیل هْارت ّای هَرد ًیاس بزای یک هذیز صٌؼتی را تَضیح دٌّذ.   -8
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 سیشدهن  جلسه 

 هذیزیت ػوَهی ٍ صٌؼتی )اداهِ جلسِ قبل(: هذف کلی

 :پایاى دانطجو قادر باضذ در

  

 آضٌا ضَد. با هفَْم هذیزیت صٌؼتی -1

 بِ ضزٍرٍت ٍ اّویت هذیزیت صٌؼتی پی ببزًذ.   -2

 با ٍظایف هذیزیت صٌؼتی آضٌا ضًَذ. -3

  تجشیِ ٍ تحلیل هْارت ّای هَرد ًیاس بزای یک هذیز صٌؼتی را تَضیح دٌّذ.   -4

 

   چهاردهنجلسه 

 هذیزیت کارخاًِ ٍ تَلیذ:  هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 

 تطزیح ًوایذ.هفَْم هذیزیت تَلیذ را  -1

 .تَلیذ را بتَاًذ تؼزیف ًوایذ  -2

 .با کارخاًِ ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى آضٌا ضَد -3

 بِ ضزٍرت ٍ اّویت هذیزیت کارخاًِ ّا پی ببزًذ.   -4

   با اًَاع سیستن ّای تَلیذ آضٌا ضًَذ. -5

 

 پانشدهنجلسه 

 بزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت هَجَدی ّا : هذف کلی

 

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 ّشیٌِ ّای تَلیذ آضٌا ضَد.با  -1

 تصوین گیزی در ضزایط ػذم اطویٌاى را تطزیح کٌذ. -2

 تکٌیک ّای پیص بیٌی ٍ رٍش آهاری پیص بیٌی را تَضیح دّذ ٍ با آًْا آضٌا ضَد.  -3

 

 

   ضانشدهنجلسه 

 رفغ اضکال ٍ تَضیح در هَرد ضیَُ اهتحاى : هذف کلی
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 : هنابغ

 کاضی اقتصاد صٌؼتی )ًظزیِ ٍ کاربزد( دکتز (1

 اقتصاد صٌؼتی  دکتز جَاّزی (2

 هباًی هذیزیت صٌؼتی دکتز حسٌی ٍ دکتز حسیٌی (3

 

 

 «سخٌزاًی، بحث گزٍّی»: روش تذریس

 

 «ٍایت بزد، ٍیذیَ پزٍصکتَر، کاهپیَتز»: رسانه های کوک آهوسضی

 

 سنجص و ارسضیابی 

 ساػت تاریخ نوزه روش آسهوى  آسهوى

  الطکّز جلسِ  2 اسخپزسص ٍ پ الطکٍ حضَر فؼال در  السیکلیف کات

  8جلسِ  3 تطزیحیتستی،  آسهَى هیاى دٍرُ

    2 ارایِ در کالط ارایِ کالسی

   13 یحیتطز ،یتست آسهَى پایاى دٍرُ

 

 :هقزرات درس و انتظارات اس دانطجو

  :رود اس دانطجویاى هحتزم انتظار هی

 .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلسات درط داضتِ باضٌذ -1

 .ّای گزٍّی ٍ فؼالیت ّای آهَسضی هطارکت ًوایٌذدر بحث  -2

 .در ّز جلسِ آهادگی پاسخ گَیی بِ سؤاالت هبحث قبلی را داضتِ باضٌذ -3

 .اس دیگز هٌابغ ٍ سایت ّای هؼتبز ػلوی استفادُ ًوایٌذ -4

   .تلفي ّوزاُ خَد را در کالط خاهَش ًوایٌذ -5
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 بسوه تؼالی

 جذول سهانبنذی درس

 ................کالس ضواره                                       15/8-15/10ساػت  یکطٌبِ روس و ساػت جلسه : 

 

 وسیله کوک آهوسضی روش تذریس هذرس هوضوع درس جلسه

+ بحث گزٍّی سخٌزاًی ستار رضایی کلیات اقتصاد ٍ اقتصاد صٌؼتی 1  ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت بزد  

 // // // باسار ٍ ػٌاصز آى  2

3 
ػزضِ ٍ تقاضا در باسار صٌؼت غذایی ٍ ػَاهل هَثز بز 

 آى 
// 

// 
// 

 // // // اًَاع باسارّا با تاکیذ بز رقابتی ٍ اًحصاری کاهل 4

 // // // رقابت ٍ اًحصار ٍ تاثیز آًْا بز کارایی   5

 // // // تؼییي قیوت ٍ هکاًیشم باسار 6

 // // // توزکش باسار ٍ ضاخص ّای اًذاسُ گیزی آى 7

 // // // هیاى تزم  8

 // // // هَاًغ ٍرٍد بِ باسار  9

 // // // تاثیز آى بز ػولکزد یک بٌگاُ  ٍ تبلیغات  11

 // // // ساسهاى صٌؼتی )صٌؼت(  11

 // // // هذیزیت ػوَهی ٍ صٌؼتی 12

 // // // هذیزیت ػوَهی ٍ صٌؼتی )اداهِ جلسِ قبل( 13

 // // // تَلیذهذیزیت کارخاًِ ٍ  14

 // // // بزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت هَجَدی ّا 15

 // // // رفغ اضکال  16

 
 


