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 45-47ّوِ رٍسُ  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:            ٍاحذ 3366: احذ:)یب سْن استبد اس ٍاحذ(تؼذادٍ

 هٌْذس هؼیي بطیزی هذرس:       68-69یبل تحصیلس اٍلًیوسبل  سهبى ارائِ درس:

 ًذارد پیص ًیبس: درس

 

 ّذف کلی درس :

 .آؽٌایی داًؾجَیاى با هغائل هْن ٍ ًَیي در هباحث ایوٌی، تغذیِ ای، آسهایؾگاّی ٍ صٌؼتی غذا

 

 جلسِ اٍل

 غذاّای هذرى

 اّذاف کلی:

 .بَجَد آهذُ اًذهؼزفی غذاّای ًَیي کِ با تَجِ بِ پیؾزفت ػلوی ٍصٌؼتی در سهیٌِ غذا 

 .هؼزفی ٍ ؽزح غذاّای ػولگزا ٍ هکاًیغن ػولکزد آى ّا

 اّذاف ٍیژُ

 .بِ ػٌَاى یکی اس غذاّای هذرى پزٍبیتیکّا ٍ هحصَالت غذااؽٌایی با 

 .ِ ػٌَاى یکی اس غذاّای هذرىببیتیک ی اؽٌایی با غذاّا ٍ هحصَالت پز

 .س غذاّای هذرىبِ ػٌَاى یکی ا بیتیکعیي اؽٌایی با غذاّا ٍ هحصَالت 

 درپبیبى داًطجَ ببیذ:

 با غذاّا ٍ فزاٍردُ ّای پزٍبیَتیک آؽٌا باؽذ. .1

 با غذاّا ٍ فزاٍردُ ّای پزی بیَتیک آؽٌا باؽذ. .2

 با غذاّا ٍ فزاٍردُ ّای عیي بیَتیک آؽٌا باؽذ. .3

 هکاًیغن ػول غذاّای ػولگزا را بتَاًذ ؽزح دّذ. .4

 جلسِ دٍم

 غذاّای هذرى



 اّذاف کلی:

 ّای ًَیي کِ با تَجِ بِ پیؾزفت ػلوی ٍصٌؼتی در سهیٌِ غذا بَجَد آهذُ اًذهؼزفی غذا

 اّذاف ٍیژُ

 اؽٌایی با غذاّا ٍ هحصَالت تزاریختِ یا تغیز صًیک یافتِ بِ ػٌَاى یکی اس غذا ّای هذرى.

 آؽٌایی با غذاّا ٍ هحصَالت ارگاًیک.

 درپبیبى داًطجَ ببیذ:

 ا باؽذ.با غذاّا ٍ فزاٍردُ ّای تزاریختِ آؽٌ .1

 با غذاّا ٍ فزاٍردُ ّای ارگاًیک آؽٌا باؽذ. .2

 ؽزایظ تَلیذ فزاٍردُ ّای تزاریختِ ٍ ارگاًیک را بؾٌاعذ. .3

 جلسِ سَم

 .رٍػ ّای ًَیي کٌتزل کیفی هَاد غذایی

 ّذاف کلیا

 ٍ کٌتزل هیکزٍبی ٍ ؽیویایی غذاّا.آؽٌایی داًؾجَیاى با رٍػ ّای ًَیي جْت تؾخیص 

 در سهیٌِ کٌتزل کیفیت هَاد غذایی.ٍػ ّای عزیغ ٍ قابل اػتواد اؽٌایی داًؾجَیاى با ر

 اّذاف ٍیژُ

 آؽٌایی با رٍػ ّای جذیذ فیشیکی، ؽیویایی ٍ بیَلَصیکی در سهیٌِ کٌتزل کیفیت صٌیغ غذایی.

 در پبیبى داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ:

 .. ( را ؽزح دّذ.، االیشا ٍ .PCRاًَاع رٍػ ّای ًَیي در کٌتزل کیفیت هَاد غذایی )اهپذاًظ،  .1

 هٌببغ:

Genetically Engineered Crops in the United States, Jorge Fernandez-Cornejo; Seth Wechsler; Mike 

Livingston; Lorraine Mitchel. 2014. 

Food Politics: What Everyone Needs to Know, By Robert Paarlberg, Oxford University Press, 2010.  

 1331هیکزٍبیَلَصی هَاد غذایی آداهش، هتزجن دکتز ػلی هزتضَی، اًتؾارات داًؾگاُ هؾْذ، 
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 رٍش تذریس:

 (LECTUREارایِ هغالب بِ صَرت ؽفایی.)

 ؾگاّی ٍ صٌؼتی در رابغِ با هَضَػات هزتبظ.ارایِ تجزبیات ػولی آسهای

 ؽزکت داًؾجَیاى در ارائِ بزخی اس هغالب بِ صَرت تکی ٍ یا گزٍّی.

 در رابغِ با هَضَػات هختلف درعی ٍ ٍرٍد آًْا بِ بحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پاعخ عزح پزعؾْای هختلف اس داًؾجَیاى

 ٍسبیل آهَسضی :

 یَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پاٍرپَیٌت.ٍعایل کوک آهَسؽی هَرد ًیاس: کاهپ

 

 سٌجص ٍ ارسضیببی 

سْن اس ًوزُ کل)بز حسب  رٍش آسهَى

 درصذ(

 سبػت تبریخ

پزعؼ ٍ پاعخ  کَئیش

 ؽفایی

5% ////////////////////// /////////////////// 

 /////////////////////// ///////////////////// %5 //////////////////// حضَر فؼبل در کالس

 /////////////////////// ////////////////////// %10 کتبی تؾزیحی آسهَى پبیبى تزم

 

 

 :سهقزرات کال

 حضَر بِ هَقغ در کالط

 رػایت اًظباط ٍ ػذم غیبت غیز هَجِ

 احتزام بِ کالط در عاػت درط

 :اًتظبرات اس داًطجَ

غذاّای جذیذ ٍ هَرد تَجِ صٌؼت ٍ پضٍّؾگزاى آؽٌا باؽٌذ ٍ تَاًایی تجشیِ ٍ تحلیل  رٍد کِ داًؾجَیاى با اًَاعدر پایاى اًتظار هی

 هغالب هزبَط بِ ایي ًَع هحصَالت را داؽتِ باؽٌذ.

 



 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :      تبریخ تحَیل:                    



 بْذاضت هسکي )بْذاضت هَاد غذایی( جذٍل سهبًبٌذی درس

 رٍس ٍ سبػت جلسِ :                                    

 هذرس هَضَع ّز جلسِ              تبریخ جلسِ
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 هذرى یغذاّا
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 هٌْذط هؼیي بؾیزی
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 هذرى یغذاّا
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 هٌْذط هؼیي بؾیزی ییهَاد غذا یفیکٌتزل ک يیًَ یّا رٍػ

 


