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 هقذهِ:

رٍشْای هختلف ًگْذاری  یکی اس عَاهل هَثز تز اهٌیت غذایی، اصَل ًگْذاری صحیح هَاد غذایی است لذا داًشجَیاى تغذیِ تایذ تا

 هَاد غذایی آشٌا تاشٌذ.

 

 ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ثبضذ :

 

 اّذاف داًطي 

 ّذف كلي 

 

 ضٌبخت تبريخچِ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذايي

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 تذاًذ تعاریف، تاریخچِ ٍ سیز تحَل تاریخی فزایٌذّای غذایی را 

 اّذاف فزایٌذ کزدى غذا در رٍسگار اهزٍس را تذاًذ ٍ اّویت آًْا را درک کٌذ 

 كبرضٌبسي ػلَم تغذيِ هقطغ ٍ رضتِ تحصیلي:           ػلَم تغذيِگزٍُ آهَسضي:                                  ثْذاضت اٍسداًطکذُ :

 3 :  تؼذاد ٍاحذ اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذايي :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 21-23دٍضٌجِ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری كالس:   هیکزٍة ضٌبسي ػوَهي، ثْذاضت ػوَهي پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل ثزًبهِ :  

 خبًن دكتز ػبضَرپَر هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرتْیِ ٍ تٌظین : 

 89 ثْوي ثبسًگزی: تذٍيي/ تبريخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ ثزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 

 ّذف كلي 

 

 فزايٌذّبی آهبدُ سبسی هَاد خبمضٌبسبيي 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  شزح دّذعَاهل تیواریشای تاکتزیایی هَاد غذایی را 

  تَضیح دّذعَاهل تیواریشای ٍیزٍسی هَاد غذایی را 

  شزح دّذعَاهل تیواریشای اًگلی هَاد غذایی را 

  تَضیح دّذعَاهل تیواریشای قارچی هَاد غذایی را 

 

 ّذف كلي 

 

 حزارتيضٌبسبيي فزايٌذّبی 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  تحلیل کٌذهٌاتع آلَدگی هیکزٍتی غذا )آلَدگی هیکزٍتی گیاّاى، حیَاًات، فاضالتْا، ...( را  

  تَضیح دّذعَاهل هَثز در رشذ هیکزٍب ّا را 

 ( تاثیز عَاهل درٍى گزا در رشذ هیکزٍب ّای هَاد غذاییPH را )...،تَضیح دّذ، آب آساد 

  تَضیح دّذتاثیز عَاهل تزٍى گزا در رشذ هیکزٍب ّای هَاد غذایی )حزارت هحیط، رطَتت ًسثی،...( را 

 

 ّذف كلي 

 

 استفبدُ اس سیستن ّبی هذرى سيستي در فزايٌذ حزارتي

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  شزح دّذهفَْم آلَدگی هَاد غذایی را 

  تَضیح دّذآلَدگی هَاد غذایی ًاشی اس هٌاتع هختلف )آب، خاک، َّا،...( را 

 

 ّذف كلي 

 

 ضٌبسبيي اصَل اًجوبد

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 فساد هَاد غذایی را تعزیف کٌذ 



  کٌذ تحلیلطثقِ تٌذی هَاد غذایی تز اساس فسادپذیزی آًْا را 

  شزح دّذعَاهل هسثة فساد هَاد غذایی را 

 

 

 ّذف كلي 

 

 غٌي سبسی

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  شزح دّذتَلیذ هَاد غذایی ٍ آًشین ّا تَسط هیکزٍارگاًیسن ّا را 

  شزح دّذتَلیذ هایِ کشت تزای تخویزّای غذایی را 

  شزح دّذهَاد غذایی ٍ آًشین ّای حاصل اس هیکزٍارگاًیسن ّا را 

 

 

 ّذف كلي 

 

 آضٌبيي ثب رٍضْبی هزجغ اًذاسُ گیزی هیکزٍثي هَاد غذايي

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  تَضیح دّذرٍشْای هتذاٍل شٌاسایی هیکزٍارگاًیسن ّا را 

  تحلیل کٌذرٍشْای هذرى شٌاسایی ٍ شوارش هیکزٍارگاًیسن ّا را 

 

 ضزايط اجزاء

 

  اهکبًبت آهَسضي ثخص 

  کاهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

   ُآهَسش دٌّذ 

   :ِدکتز هْکاهِ عاشَرپَراسبتیذهزثَط 

 

  هٌبثغ اصلي درسي: 

 New methods of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

 



  ارسشیاتی 

 

 ًحَُ ارسضیبثي         

 حضَر فعال ٍ هَثز در کالس 

 تحث گزٍّی 

 آسهَى هیاى تزم 

 آسهَى پایاى تزم 

 

 

  ًحَُ هحبسجِ ًوزُ كل 

  ًوزُ 1هٌظن در کالس: فعال ٍ حضَر 

  :ًوزُ 5آسهَى هیاى تزم 

  :ًوزُ 14آسهَى پایاى تزم 

 

 هقزرات 

                                10حذاقل ًوزُ قثَلی: 

 دفعات هجاس غیثت در کالس: تز اساس قَاًیي آهَسشی تعذاد 

 

 

 

 

 

 

 اصَل ٍ رٍضْبی ًگْذاری هَاد غذايي درس سهبًجٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبريخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثي

14/11/89 12-10 

 

تعااااریف ٍ تاریخچاااِ  

فزایٌااذّای غااذایی ٍ  

اّاااذاف فزایٌاااذّای  

فساااد هااَاد  ، غااذایی

 ییغذا

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

هیاى آسهَى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

21/11/89 12-10 

 

 

 ذیاااااجذ ْایرٍشااااا

 ییهَاد غذا یًگْذار

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 



 تزم

29/11/89 12-10 

 

 

 در سزها یًگْذار
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

5/12/89 12-10 

 

 

 ییهاَاد غاذا   یًگْذار

 یتا حزارت دّ
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

12/12/89 12-10 

 

 

 خشک کزدى
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

18/12/89 12-10 

 

 

 تثخیز ٍ تغلیظ
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

26/12/89 12-10 

 

 

 تستِ تٌذی هَاد غذایی
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

19/1/88 12-10 
 

 

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

حضَر 

هٌظن در 



 ییهاَاد غاذا   یًگْذار

 زیتخو لِیتَس

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

25/1/88 12-10 

 

 

 ییهاَاد غاذا   یًگْذار

 اشعِ لِیتَس
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

1/2/88 12-10 

 

 

اساااتفادُ اس سیساااتن 

ّای هذرى سیسیتی در 

 فزاٍری

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

9/2/88 12-10 

 

 

سیستن ّاای تکویلای   

در ًگْااااذاری هااااَاد 

 غذایی

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

15/2/88  
  آسهَى هیاى تزم

 
   

22/2/88 12-10 

 

 

 اًجواد
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

ٍیذئَ  سفیذ،

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

28/2/88 12-10 

 

 

استزیلیشاساایَى هااَاد  

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

حضَر 

هٌظن در 

 کالس



پزٍصکتَر ٍ ًزم  غذایی

 افشار پاٍرپَیٌت

آسهَى هیاى  افشار پاٍرپَیٌت

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

12/3/88 12-10 

 

 

ًگْذاری هاَاد غاذایی   

 تَسط هَاد افشٍدًی
دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

18/3/88 12-10 

 

 

اداهااِ ًگْااذاری هااَاد 

غااذایی تَسااط هااَاد   

 افشٍدًی

دکتااز هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

  
 آسهَى پایاى تزم

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


