
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 
 

 

 مقدمه:

 

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 

 آؿٌایی با هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای هْن دس بْذاؿت هَاد غزایی  -1

 آؿٌایی با اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی ٍ سٍؿْای ػٌتی ًگْذاسی هَاد غزایی -2

 هَاد غزاییهؼوَهیت ّای هختلف  -3

 آؿٌایی با ػولیات هشبَط بِ ًوًَِ بشداسی اص هَاد غزایی هـکَک بِ فؼاد ٍ تقلب -4

 آؿٌایی با باصسػی اهاکي تْیِ، تَصیغ ٍ فشٍؽ هَاد غزایی -5

 آؿٌایی با تقلبات هَاد غزایی -6

 بْذاضت ػوَهیهقطغ ٍ رضتِ تحصیلی: کبرضٌبسی/                 ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:              بْذاضت داًطکذُ :  

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد ٍاحذ هَاد غذاییبْذاضت  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 رٍس ٍ سبػت بزگشاری کالس:  ًذارد ًیبس: ّن

 داًطکذُ بْذاضت اٍس هکبى بزگشاری:

 

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل بزًبهِ :  

 دکتز سویِ یَسبیی الفبب(:هذرسیي) بِ تزتیب حزٍف 

 تْیِ ٍ تٌظین : دکتز سویِ یَسبیی

 98/  11/  07تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 آؿٌایی با بْذاؿت ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای لبٌی  -7

 ی آؿٌایی با باصسػی ٍ بْذاؿت گَؿت ٍ فشآٍسدُ ّای گَؿت -8

 آؿٌایی با باصسػی ٍ بْذاؿت هاّی  -9

 آؿٌایی با بْذاؿت گَؿت عیَس ٍ تخن هشؽ -11

 آؿٌایی با ػولیات هشبَط بِ تٌظین صَست هجلغ، الک ٍ هْش ٍ فک الک ٍ هْش ٍ تَقیف هَاد غزایی -11

 آؿٌایی با افضٍدًی ّای هَاد غزایی -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آؿٌایی با هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای هْن دس بْذاؿت هَاد غزایی: هدف كلي  

 
  :اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 اًَاع هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای ػاهل فؼاد دس هَاد غزایی سا ًام ببشد.  -

 هْوتشیي هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای ػاهل هؼوَهیت ٍ ػفًَت ّای ًاؿی اص هَاد غزایی سا ًام ببشد.  -

 

 :هَاد غزاییآؿٌایی با اصَل ًگاّذاسی هَاد غزایی ٍ سٍؿْای ػٌتی ًگْذاسی   هدف كلي  

 

  :اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

کشدى   -ًحَُ اثش سٍؿْای هختلف ًگاّذاسی هَاد غزایی هاًٌذ اًجواد، حشاست، خـک کشدى، ًوک ػَد کشدى ٍ دٍدی  -

 دس اص بیي بشدى یا جلَگیشی اص سؿذ هیکشٍاٍسگاًیؼن ّا سا تَضیح دّذ. 

 

 :هؼوَهیت ّای هختلف هَاد غزایی هدف كلي 

 

  :اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 اًَاع کلی ػفًَت ّا ٍ هؼوَهیت ّای ًاؿی اص هَاد غزایی سا بیاى ًوایذ.  -



دس هَسد هؼوَهیت ّای هْن هَاد غزایی اص جولِ بَتَلیؼن، هؼوَهیت با اػتافیلَکَک اٍسئَع، اؿشیـیاکلی، باػیلَع  -

 ػشئَع ٍ ... تَضیح دّذ. 

 

 :لیات هشبَط بِ ًوًَِ بشداسی اص هَاد غزایی هـکَک بِ فؼاد ٍ آؿٌایی با ػو هدف كلي

 تقلب

 

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 ػالئن ظاّشی فؼاد دس هَاد غزایی سا بیاى ًوایذ.  -

 ًحَُ ًوًَِ بشداسی اص غزای فاػذ یا هـکَک بِ تقلب سا بیاى ًوایذ.  -

 هقذاس ًوًَِ اخز ؿذُ ٍ ؿشایظ ًگْذاسی ًوًَِ ٍ ًحَُ اسػال آى بِ آصهایـگاُ سا بیاى ًوایذ.  -
 

 

 :آؿٌایی با باصسػی اهاکي تْیِ، تَصیغ ٍ فشٍؽ هَاد غزایی هدف كلي 

 

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 اصَل بْذاؿتی حاکن بش اهاکي تْیِ، تَصیغ ٍ فشٍؽ هَاد غزایی سا بیاى ًوایذ.  -

 ًحَُ باصسػی اص ایي اهاکي سا تَضیح دّذ.  -
 

 

 آؿٌایی با تقلبات دس هَاد غزاییكلي:  ّذف 

 

 ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 هثالْایی اص اًَاع تقلبات دس هَاد غزایی هختلف هاًٌذ فشآٍسدُ ّای گَؿتی، فشآٍسدُ ّای لبٌی، ٍ ... سا بیاى ًوایذ.  -

 

 :آؿٌایی با بْذاؿت ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای لبٌی ّذف کلی 

 

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 خصَصیات یک ؿیش ػالن سا بش اػاع اػتاًذاسد ایشاى بیاى ًوایذ.  -

 بیواسیْای هٌتقلِ اص ؿیش بِ اًؼاى هاًٌذ ػل، تب هالت، ػیاُ صخن ٍ ػالوًَلَص سا بیاى ًوایذ.  -

 سٍؿْای بْذاؿتی ًوَدى ؿیش هاًٌذ جَؿاًذى، پاػتَسیضاػیَى ٍ اػتشیلیضاػیَى سا ؿشح دّذ. -

 اؿتی سا بیاى ًوایذ. ٍیظگی ّای اػتاًذاسد کشُ ٍ خاهِ دس ایشاى سا ؿشح دّذ ٍ خغشات بْذاؿتی کشُ ٍ خاهِ غیش بْذ -

 



 :آؿٌایی با باصسػی ٍ بْذاؿت گَؿت ٍ فشآٍسدُ ّای گَؿتی ّذف کلی  

 

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 اصَل کلی باصسػی گَؿت سا دس کـتاسگاُ بیاى ًوایذ.  -

 ٍیظگی ّای ظاّشی گَؿت ػالن سا بیاى ًوایذ.  -

 اصَل بْذاؿتی کـتاسگاُ ّا ٍ ربح دام سا بیاى ًوایذ.  -

 بیواسیْای هٌتقلِ اص گَؿت بِ اًؼاى سا ؿشح دّذ.   -

 

 :آؿٌایی با باصسػی ٍ بْذاؿت هاّی ّذف کلی 

 

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 هٌابغ آلَدگی هاّی قبل ٍ بؼذ اص صیذ سا بیاى ًوایذ.  -

 هـخصات هاّی تاصُ، هاّی گٌذیذُ یا فاػذ ٍ هاّی هٌجوذ سا بیاى ًوایذ.  -
 

 

 :آؿٌایی با باصسػی گَؿت عیَس ٍ تخن هشؽ ّذف کلی 

 

 ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 ٍیظگی ّای ظاّشی یک تخن هشؽ ػالن سا بیاى ًوایذ.  -

 ٍیظگی ّای گَؿت ػالن عیَس سا بیاى ًوایذ.  -

 ػالئن ظاّشی فؼاد دس گَؿت عیَس ٍ تخن هشؽ سا بیاى ًوایذ.  -

 ًحَُ باصسػی گَؿت عیَس ٍ تـخیص ػالن بَدى یا ًبَدى آى سا ؿشح دّذ.  -
 

 

 :آؿٌایی با ػولیات هشبَط بِ تٌظین صَست هجلغ، الک ٍ هْش ٍ فک الک ٍ هْش  ّذف کلی

 ٍ تَقیف هَاد غزایی

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

سٍؽ تٌظین صَست هجلغ، الک ٍ هْش ٍ فک الک ٍ هْش ٍ تَقیف هَاد غزایی دس ؿشایغی کِ تخلفی صَست گشفتِ سا  -

 بیاى ًوایذ. 

  



 

 :افضٍدًی ّای هَاد غزاییآؿٌایی با  ّذف کلی 

 :ّذف اختصبصی 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ: 

 اًَاع افضٍدًی هَاد غزایی سا بـٌاػذ ٍ ًام ببشد. -

 کاسبشد ٍ ٍیظگی ّش یک اص افضٍدًی ّای غزایی سا بـٌاػذ. -

 خغشات ٍ ػَاسض اػتفادُ بیؾ اص حذ اص افضٍدًی ّای غزایی سا بذاًذ. -

 

 

 

 
 رٍش آهَسش 
 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ با بْشُ گیشی اص ٍػایل کوک آهَصؿی )اٍسّذ، اػالیذ ٍ ٍیذئَپشٍطکتَس(  -

 

 ضزایط اجزاء

 

  اهکبًبت آهَسضی بخص 

  کاهپیَتش ٍیذٍئَ پشٍطکتَس ،اػالیذ پشٍطکتَس ٍ 

 
 

   ُآهَسش دٌّذ 

   :ِدکتش ػویِ یَػاییاػاتیذهشبَع 

 

  هٌببغ اصلی درسی: 

 
1- Food safety and Quality Assurance, WT Hubber T. Isup, 1996. 

2- Hand book of food toxicology, S. Desph pande, marcel Dekker, 2002. 

3- Modern Food microbiology, James M jay. Physica verlag, 2005.  

 .1381آالیٌذُ ّا، بْذاؿت ٍ اػتاًذاسد دس هحیظ صیؼت، تألیف : ػباع اػواػیلی ػاسی، اًتـاسات ًقؾ هْش، چاپ اٍل  -4
 تغزیِ ٍ بْذاؿت هَاد غزایی: آخشیي ٍیشایؾ -5

   بْذاؿت هَاد غزایی: دکتش داٍٍد فشج صادُ آالى، آخشیي اًتـاس -6
 

  



 
 

 ارسضیببی 
 

 :ًحَُ ارسضیببی 

 حضَس فؼال ٍ هَثش دس کالع -

 آصهَى هیاى تشم -

 آصهَى پایاى تشم -
 

 :ًحَُ هحبسبِ ًوزُ کل 

 ًوشُ 5آصهَى هیاى تشم:  -

 ًوشُ  15آصهَى پایاى تشم:  -

 

 هقزرات 

  : 11 حذاقل ًوزُ قبَلی                                        

  :بشاػاع  قَاًیي آهَصؿی  تؼذاد دفؼبت هجبس غیبت در کالس 

 

  



 

 

 

 

 ...... درس سهبًبٌذی جذٍل

 تبریخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 جلسِهَضَع 
 ًحَُ ارائِ هذرس

اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیببی

13  /11  /98 18-16 

هقذهِ ٍ آضٌبیی بب 

هیکزٍاٍرگبًیسن ّبی 

هْن در بْذاضت هَاد 

 غذایی

 یَسبییدکتز 
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

20  /11  /98 

آضٌبیی بب  18-16

هیکزٍاٍرگبًیسن ّبی 

هْن در بْذاضت هَاد 

 غذایی

 دکتز یَسبیی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

27  /11  /98 

آضٌبیی بب اصَل  18-16

ًگْذاری هَاد غذایی ٍ 

رٍضْبی سٌتی ًگْذاری 

 هَاد غذایی

 دکتز یَسبیی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

04  /12  /98 

آضٌبیی بب اصَل  18-16

ًگْذاری هَاد غذایی ٍ 

رٍضْبی سٌتی ًگْذاری 

 هَاد غذایی

 دکتز یَسبیی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

11  /12  /98 

هسوَهیت ّبی هختلف  18-16

 هجبسی دکتز یَسبیی هَاد غذایی

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

18  /12  /98 

هسوَهیت ّبی هختلف  18-16

 هجبسی دکتز یَسبیی هَاد غذایی

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

25  /12  /98 
 آصهَى هیاى تشم 18-16

 دکتز یَسبیی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

پزسص 

پبسخ، 



 اهتحبى پزٍصکتَر

17  /01  /99 

آضٌبیی بب ػولیبت هزبَط  18-16

بِ ًوًَِ بزداری اس هَاد 

هطکَک بِ فسبد غذایی 

 ٍ تقلب

 هجبسی دکتز یَسبیی

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

24  /01  /99 

آضٌبیی بب ببسرسی اهبکي  18-16

تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍش 

 هَاد غذایی

 هجبسی دکتز یَسبیی

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

31 /01  /99 

آضٌبیی بب تقلببت هَاد  18-16

 هجبسی دکتز یَسبیی غذایی

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

07  /02  /98 

آضٌبیی بب بْذاضت ضیز  18-16

 دکتز یَسبیی ٍ فزآٍردُ ّبی لبٌی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

14  /02  /98 

آضٌبیی بِ بْذاضت ضیز  18-16

 دکتز یَسبیی ٍ فزآٍردُ ّبی لبٌی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

21  /02  /98 

آضٌبیی بب ببسرسی ٍ  18-16

بْذاضت گَضت ٍ 

 فزآٍردُ ّبی گَضتی

 دکتز یَسبیی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

28  /02  /98 

آضٌبیی بب ببسرسی ٍ  18-16

 دکتز یَسبیی بْذاضت هبّی
پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

11  /03  /98 

آضٌبیی بب ببسرسی  18-16

 دکتز یَسبیی گَضت طیَر ٍ تخن هزؽ

پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

18  /03  /98 

اضٌبیی بب هَاد افشٍدًی  18-16

بِ تزکیببت غذایی ٍ 

 استبًذارد ّبی آى

 دکتز یَسبیی

پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى



25  /03  /98 

اضٌبیی بب هَاد افشٍدًی  18-16

بِ تزکیببت غذایی ٍ 

 استبًذارد ّبی آى

 دکتز یَسبیی

پزسص -سخٌزاًی

 پبسخ

 -کبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


