
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طشح دسس سٍصاًِ 

 

 جلسِ اٍل
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  11/  13  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

. 

 ییمهم در بهداشت مواد غذا یها سمیکزواورگانیمعنوان درس : 

 ییمهم در بهداشت مواد غذا یها سمیکزواورگانیبا م ییآشنا هدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 اًَاع هیکزٍاٍرگاًیسن ّای عاهل فساد در هَاد غذایی را ًام ببزد.  -

 هْوتزیي هیکزٍاٍرگاًیسن ّای عاهل هسوَهیت ٍ عفًَت ّای ًاضی اس هَاد غذایی را ًام ببزد.  -

 ضٌاسایی ضزایط رضذ ٍ تکثیز  -

 رٍضْای اس بیي بزدى هیکزٍبْا -
            بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىسخٌشاًي ، روش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفید امکانات آموسشی :

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

 

 داًطکذُ ػلَم پضضکي ٍ خذهبت بْذاضتي دسهبًي السستبى

 هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکي

 ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسي ٍ آهَصضي

 



 
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 جلسِ دٍم

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  11/  20  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 ییمهم در بهداشت مواد غذا یها سمیکزواورگانیمعنوان درس : 

 ییمهم در بهداشت مواد غذا یها سمیکزواورگانیبا م ییآشنا -1هدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 اًَاع هیکزٍاٍرگاًیسن ّای عاهل فساد در هَاد غذایی را ًام ببزد.  -

 هْوتزیي هیکزٍاٍرگاًیسن ّای عاهل هسوَهیت ٍ عفًَت ّای ًاضی اس هَاد غذایی را ًام ببزد.  -

 ضٌاسایی ضزایط رضذ ٍ تکثیز  -

 رٍضْای اس بیي بزدى هیکزٍبْا -
            داًطجَيبى سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 
 

  



 
 
 

 
 
 
 

 سَمجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  11/  27  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

  
 
 

 اصَل ٍ سٍش ّبی ًگْذاسی هَاد غزاييعنوان درس : 

  آضٌبيي بب اصَل ًگبّذاسی هَاد غزايي ٍ سٍضْبی سٌتي ًگْذاسی هَاد غزاييهدف کلی درس : 

 

 
 اّذاف جضئي : 

ًحَُ اثز رٍضْای هختلف ًگاّذاری هَاد غذایی هاًٌذ اًجواد، حزارت، خطک کزدى، ًوک سَد کزدى ٍ دٍدی  -

 کزدى در اس بیي بزدى یا جلَگیزی اس رضذ هیکزٍاٍرگاًیسن ّا 

 هشایا ٍ هعایب ّز رٍش -

 ضزایط استفادُ اس رٍضْای هختلف -

 

            داًطجَيبىسخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ روش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 جلسِ چْبسم

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  12/  04  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 اصَل ٍ سٍش ّبی ًگْذاسی هَاد غزاييعنوان درس : 

  آضٌبيي بب اصَل ًگبّذاسی هَاد غزايي ٍ سٍضْبی سٌتي ًگْذاسی هَاد غزاييهدف کلی درس : 

 

 
 اّذاف جضئي : 

ًحَُ اثز رٍضْای هختلف ًگاّذاری هَاد غذایی هاًٌذ اًجواد، حزارت، خطک کزدى، ًوک سَد کزدى ٍ دٍدی  -

 کزدى در اس بیي بزدى یا جلَگیزی اس رضذ هیکزٍاٍرگاًیسن ّا 

 هشایا ٍ هعایب ّز رٍش -

 ضزایط استفادُ اس رٍضْای هختلف -

 

            داًطجَيبىسخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ روش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 
 

 
 

 پٌجنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  12/  11  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 هسوَهيت ّبی غزاييعنوان درس : 

 هسوَهيت ّبی هختلف هَاد غزاييهدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 اًَاع کلی عفًَت ّا ٍ هسوَهیت ّای ًاضی اس هَاد غذایی را بیاى ًوایذ.  -

در هَرد هسوَهیت ّای هْن هَاد غذایی اس جولِ بَتَلیسن، هسوَهیت با استافیلَکَک اٍرئَس، اضزیطیاکلی،  -

 باسیلَس سزئَس ٍ ... تَضیح دّذ. 

 هسوَهیت ّای ًاضی اس سوَم ٍ آفتکطْا -

 هسوَهیت ّای ًاضی اس افشٍدًی ّا ٍ تزکیبات ضیویایی -

 

           هجبصیروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 ٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍ -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 
 
 

 ضطنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  12/  18  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 هسوَهيت ّبی غزاييعنوان درس : 

 هسوَهيت ّبی هختلف هَاد غزاييهدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 اًَاع کلی عفًَت ّا ٍ هسوَهیت ّای ًاضی اس هَاد غذایی را بیاى ًوایذ.  -

در هَرد هسوَهیت ّای هْن هَاد غذایی اس جولِ بَتَلیسن، هسوَهیت با استافیلَکَک اٍرئَس، اضزیطیاکلی،  -

 باسیلَس سزئَس ٍ ... تَضیح دّذ. 

 هسوَهیت ّای ًاضی اس سوَم ٍ آفتکطْا -

 هسوَهیت ّای ًاضی اس افشٍدًی ّا ٍ تزکیبات ضیویایی -

 

           هجبصیروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایصتغذیِ ٍ  -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 
 
 

 ّفتنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  12/  25  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 کبسضٌبسي بْذاضت ػوَهيعنوان درس : 

 آصهَى هيبى تشمهدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 آسهَى کتبی هیاى تزم -

 

         آصهَى کتبيروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

  درسکلیات  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ



  هذت صهبى:      دقيقِ بخص دٍم دسس 

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 
 

 
 
 

 نتطّجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  01/  17  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 غزايي هطکَک ًوًَِ بشادسی اص هَادعنوان درس : 

 آضٌبيي بب ػوليبت هشبَط بِ ًوًَِ بشداسی اص هَاد غزايي هطکَک بِ فسبد ٍ تقلبهدف کلی درس :  

 
 اّذاف جضئي : 

 

 عالئن ظاّزی فساد در هَاد غذایی را بیاى ًوایذ.  -

 ًحَُ ًوًَِ بزداری اس غذای فاسذ یا هطکَک بِ تقلب را بیاى ًوایذ.  -

 هقذار ًوًَِ اخذ ضذُ ٍ ضزایط ًگْذاری ًوًَِ ٍ ًحَُ ارسال آى بِ آسهایطگاُ را بیاى ًوایذ.  -

 

            هجبصیروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 .1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص تغذیِ ٍ -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 
 

 ًْنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  01/  24  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 ببصسسي اهبکيعنوان درس : 

  آضٌبيي بب ببصسسي اهبکي تْيِ، تَصيغ ٍ فشٍش هَاد غزاييهدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 اصَل بْذاضتي حبکن بش اهبکي تْيِ، تَصيغ ٍ فشٍش هَاد غزايي  -
 ًحَُ ببصسسي اص ايي اهبکي  -

 ًحَُ تٌظين صَست جلسِ -

 ًحَُ گضاسش دّي تخلفبت -

        هجبصیروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 :    دقيقِهذت صهبى 

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 

 دّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  01/  31  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 تقلببت هَاد غزاييعنوان درس : 

 تقلببت هَاد غزاييآضٌبيي بب هدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 هَاد غزاييضٌبخت جٌبِ ّبی هختلف تقببلت  -

 هثبلْبيي اص اًَاع تقلببت دس هَاد غزايي هختلف هبًٌذ فشآٍسدُ ّبی گَضتي، فشآٍسدُ ّبی لبٌي، ٍ ...  -

 دستِ بٌذی تقلب ّبی هَاد غزايي -

 سٍضْبی تطخيص تقلب ّبی هَاد غزايي -

 ػَاسض تشکيب ّبی غيش هجبص دس هَاد غزايي -

            هجبصیروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 
 

 يبصدّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  02/  07  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 ّبی لبٌيبْذاضت ضيش ٍ فشآٍسدُ عنوان درس : 

 آضٌبيي بب بْذاضت ضيش ٍ فشآٍسدُ ّبی لبٌيهدف کلی درس : 

 

 
 اّذاف جضئي : 

 خصَصیات یک ضیز سالن را بز اساس استاًذارد ایزاى بیاى ًوایذ.  -

 بیواریْای هٌتقلِ اس ضیز بِ اًساى هاًٌذ سل، تب هالت، سیاُ سخن ٍ سالوًَلَس را بیاى ًوایذ.  -

 هاًٌذ جَضاًذى، پاستَریشاسیَى ٍ استزیلیشاسیَى را ضزح دّذ.رٍضْای بْذاضتی ًوَدى ضیز  -

ٍیژگی ّای استاًذارد کزُ ٍ خاهِ در ایزاى را ضزح دّذ ٍ خطزات بْذاضتی کزُ ٍ خاهِ غیز بْذاضتی را بیاى  -

 ًوایذ. 

 

            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 

 دٍاصدّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  02/  14  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 ّبی لبٌيبْذاضت ضيش ٍ فشآٍسدُ عنوان درس : 

 آضٌبيي بب بْذاضت ضيش ٍ فشآٍسدُ ّبی لبٌيهدف کلی درس : 

 

 
 اّذاف جضئي : 

 خصَصیات یک ضیز سالن را بز اساس استاًذارد ایزاى بیاى ًوایذ.  -

 بیواریْای هٌتقلِ اس ضیز بِ اًساى هاًٌذ سل، تب هالت، سیاُ سخن ٍ سالوًَلَس را بیاى ًوایذ.  -

 هاًٌذ جَضاًذى، پاستَریشاسیَى ٍ استزیلیشاسیَى را ضزح دّذ.رٍضْای بْذاضتی ًوَدى ضیز  -

ٍیژگی ّای استاًذارد کزُ ٍ خاهِ در ایزاى را ضزح دّذ ٍ خطزات بْذاضتی کزُ ٍ خاهِ غیز بْذاضتی را بیاى  -

 ًوایذ. 

 

            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 

 

 
 سيضدّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  02/  21  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 گَضتيبْذاضت گَضت ٍ فشآٍسدُ ّبی عنوان درس : 

 آضٌبيي بب ببصسسي ٍ بْذاضت گَضت ٍ فشآٍسدُ ّبی گَضتي هدف کلی درس :  

 

 
 اّذاف جضئي : 

 اصَل کلي ببصسسي گَضت سا دس کطتبسگبُ بيبى ًوبيذ.  -

 ٍيژگي ّبی ظبّشی گَضت سبلن سا بيبى ًوبيذ.  -

 اصَل بْذاضتي کطتبسگبُ ّب ٍ ربح دام سا بيبى ًوبيذ.  -

 بيوبسيْبی هٌتقلِ اص گَضت بِ اًسبى سا ضشح دّذ.   -
            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایصتغذیِ ٍ بْذاضت  -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ



  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 

 چْبسدّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  02/  28  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 ببصسسي ٍ بْذاضت هبّيعنوان درس : 

 يٍ بْذاضت هبّ يبب ببصسس ييآضٌب هدف کلی درس : 

 

 
 اّذاف جضئي : 

 هٌببغ آلَدگي هبّي قبل ٍ بؼذ اص صيذ سا بيبى ًوبيذ.  -

 هطخصبت هبّي تبصُ، هبّي گٌذيذُ يب فبسذ ٍ هبّي هٌجوذ سا بيبى ًوبيذ.  -

 سٍش ًگْذاسی کَتبُ هذت ٍ بلٌذ هذت هبّي ّب  -

            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 
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 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5
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  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ



  هذت صهبى:      دقيقِ بخص دٍم دسس 

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 
 

 
 پبًضدّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  03/  11  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 بْذاضت گَضت طيَس ٍ تخن هشؽعنوان درس : 

 تخن هشؽآضٌبيي بب ببصسسي گَضت طيَس ٍ هدف کلی درس :  

 
 اّذاف جشئی : -

 ٍیژگی ّای ظاّزی یک تخن هزغ سالن را بیاى ًوایذ.   -

 ٍیژگی ّای گَضت سالن طیَر را بیاى ًوایذ.  -

 عالئن ظاّزی فساد در گَضت طیَر ٍ تخن هزغ را بیاى ًوایذ.  -

 ًحَُ باسرسی گَضت طیَر ٍ تطخیص سالن بَدى یا ًبَدى آى را ضزح دّذ.  -

 

 

            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

 هٌبغ دسس  : 
   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 . 

 1331اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 
 

 
 ضبًضدّنجلسِ 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                       بهداشت عمومیگزوه آموسشی:           بهداشت اوس:  دانشکده

 98/  03/  18  تبسيخ اسائِ دسس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 16-18 سبػت: ضٌبِ يکسٍص:                               َاد غزاييهبْذاضت  ًبم دسس )ٍاحذ(  :  

 ًظشیًَع ٍاحذ:
 

 28تؼذاد داًطجَيبى  :

 دکتش سويِ يَسبيي دسس:هسئَل  2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتش سويِ يَسبيي هذسسيي) بِ تشتيب حشٍف الفبب(: دقيقِ 90هذت کالس: 

 98/  11/  07تبسيخ تذٍيي/ببصًگشی: 

 
 

 افضٍدًي ّبی غزاييعنوان درس : 

 مواد افشودنی به تزکیبات غذایی و استاندارد های آن اشنایی باهدف کلی درس : 

 
 اّذاف جضئي : 

 دستِ بٌذی هَاد افشٍدًی -

 غذاییًحَُ ٍ ضزایط استفادُ اس افشٍدًی ّای هَاد  -

 عولکزد افشٍدًی ّا ٍ تاثیز آى بز هاًذگاری هَاد غذایی -

 عَارض هصزف افشٍدًی ّای هَاد غذایی -

 استاًذارد ّای هزبَط بِ افشٍدًی ّای هَاد غذایی -

            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 سفید پاور پوینت،پروژکتور، تختهامکانات آموسشی : 

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 . 

 .133اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 
 

  



 

 

 

 
 

 ّفذّنجلسِ 

 افضٍدًي ّبی غزاييعنوان درس : 

 استاندارد های آنمواد افشودنی به تزکیبات غذایی و  اشنایی باهدف کلی درس : 

 
 اّذاف جضئي : 

 دستِ بٌذی هَاد افشٍدًی -

 ًحَُ ٍ ضزایط استفادُ اس افشٍدًی ّای هَاد غذایی -

 عولکزد افشٍدًی ّا ٍ تاثیز آى بز هاًذگاری هَاد غذایی -

 عَارض هصزف افشٍدًی ّای هَاد غذایی -

 استاًذارد ّای هزبَط بِ افشٍدًی ّای هَاد غذایی -

            سخٌشاًي ، بحث گشٍّي ٍ اسائِ داًطجَيبىروش آموسش :              

 پاور پوینت،پروژکتور، تخته سفیدامکانات آموسشی : 

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 . 

 .133اًتطارات ًقص هْز، چاپ اٍل  ،یسار یلی: عباس اسواع فیتأل ست،یس طیّا، بْذاضت ٍ استاًذارد در هح ٌذُیآال -4
 تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی: آخزیي ٍیزایص -5

 بْذاضت هَاد غذایی: دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى، آخزیي اًتطار   -6
 

  دقيقِ    20هذت صهبى:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل دسس 

  پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت 

  بخص دٍم دسس 

 دقيقِ  40هذت صهبى :  

 هذت صهبى :    دقيقِ

 هذت صهبى:      دقيقِ

  دقيقِ  20هذت صهبى :   جمع بندی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت صهبى :    ارسشیابی درس 

 
 



 


