
  

 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 
 

 
 هقذهَ:

 

 
 عٌاّيي كلي ايي درس ضاهم هْارد سيز هي باضذ :

 

 اُذاف داًطی 

 ُذف كلي 

 
 ًگِذاری هْاد غذايیضٌاخت تاريخچَ رّضِای 

 

  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

 تعاریف، تاریخچه و سیز تحول تاریخی فزاینذهای غذایی را تذانذ 

 اهذاف فزاینذ کزدى غذا در روسگار اهزوس را تذانذ و اهویت آنها را درک کنذ 

 
 ُذف كلي 

 
 فزايٌذُای آهادٍ ساسی هْاد خامضٌاسايی 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع و رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگزوه آموسشی:                                  بهداشت اوسدانشکده :

 3 :  تعداد ٍاحد اصَل ٍ رٍضهبی ًگهداری هَاد غذایی :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحد :

 21-23دٍضٌجِ رٍس ٍ سبعت ثزگشاری کالس:   هیکزٍة ضٌبسی عوَهی، ثهداضت عوَهی پیص ًیبس:

 داًطکدُ ثهداضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 دکتز ههکبهِ عبضَرپَرهسئَل ثزًبهِ :  

 خبًن دکتز عبضَرپَر هدرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 دکتز ههکبهِ عبضَرپَرتهیِ ٍ تٌظین : 

 89 ثهوي ثبسًگزی: تدٍیي/ تبریخ

 داًطکدُ علَم پشضکی ٍ خدهبت ثهداضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحد ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

  شزح دهذعواهل تیواریشای تاکتزیایی هواد غذایی را 

  توضیح دهذعواهل تیواریشای ویزوسی هواد غذایی را 

  شزح دهذعواهل تیواریشای انگلی هواد غذایی را 

  توضیح دهذعواهل تیواریشای قارچی هواد غذایی را 

 
 ُذف كلي 

 
 حزارتیضٌاسايی فزايٌذُای 

 

  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

  تحلیل کنذهناتع آلودگی هیکزوتی غذا )آلودگی هیکزوتی گیاهاى، حیوانات، فاضالتها، ...( را  

  توضیح دهذعواهل هوثز در رشذ هیکزوب ها را 

 ( تاثیز عواهل دروى گزا در رشذ هیکزوب های هواد غذاییPH را )...،توضیح دهذ، آب آساد 

  توضیح دهذتاثیز عواهل تزوى گزا در رشذ هیکزوب های هواد غذایی )حزارت هحیط، رطوتت نسثی،...( را 

 
 ُذف كلي 

 
 استفادٍ اس سیستن ُای هذرى سيستی در فزايٌذ حزارتی

  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

  شزح دهذهفهوم آلودگی هواد غذایی را 

  توضیح دهذآلودگی هواد غذایی ناشی اس هناتع هختلف )آب، خاک، هوا،...( را 

 
 ُذف كلي 

 
 ضٌاسايی اصْل اًجواد

 

  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

 فساد هواد غذایی را تعزیف کنذ 

  کنذ تحلیلطثقه تنذی هواد غذایی تز اساس فسادپذیزی آنها را 

  شزح دهذعواهل هسثة فساد هواد غذایی را 

 

 
 ُذف كلي 

 
 غٌی ساسی

  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

  شزح دهذتولیذ هواد غذایی و آنشین ها توسط هیکزوارگانیسن ها را 

  شزح دهذتولیذ هایه کشت تزای تخویزهای غذایی را 

  شزح دهذهواد غذایی و آنشین های حاصل اس هیکزوارگانیسن ها را 

 
 



 ُذف كلي 

 
 آضٌايی با رّضِای هزجع اًذاسٍ گیزی هیکزّبی هْاد غذايی

 

  اُذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایاى دوره تایذ تتوانذ:

  توضیح دهذروشهای هتذاول شناسایی هیکزوارگانیسن ها را 

  تحلیل کنذروشهای هذرى شناسایی و شوارش هیکزوارگانیسن ها را 

 

 ضزايط اجزاء
 
  اهكاًات آهْسضي بخص 

  و کاهپیوتز ویذوئو پزوصکتور ،اسالیذ پزوصکتور 

 

 
   ٍآهْسش دٌُذ 

   :ِدکتر هْکاهِ عاشَرپَراسبتیدهزثَط 

 
  هٌابع اصلي درسي: 

 New methods of food preservation 

 Food processing technology 

 Food processing: new development 

 

  ارزشيابي 

 

 ًحَُ ارسضیبثی         

 حضَر فعال ٍ هَثر در کالس 

 بحث گرٍّی 

 آزهَى هیاى ترم 

 آزهَى پایاى ترم 

 

 
  ًحٍْ هحاسبَ ًوزٍ كم 

  ًورُ 1کالس: هٌظن در فعال ٍ حضَر 

  :ًورُ 5آزهَى هیاى ترم 

  :ًورُ 11آزهَى پایاى ترم 

 

 هقزرات 

                                11حداقل ًورُ قبَلی: 

 دفعات هجاز غیبت در کالس: بر اساس قَاًیي آهَزشی تعداد 

 

 

 

 

 

 



 اصول و روشهاي نگهداري مواد غذایی درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

11/11/89 11-11 

 

تعااااری  ٍ تاری  اااِ  

فرایٌاادّاغ غاا ایی ٍ  

اّااادار فرایٌااادّاغ  

فساااد هااَاد  ، غاا ایی

 ییغ ا

دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

11/11/89 11-11 

 

 

 دیاااااجد ْاغرٍشااااا

 ییهَاد غ ا غًگْدار
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

 سفید، ٍیدئَ

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

19/11/89 11-11 

 

 

 در سرها غًگْدار
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 پاٍرپَیٌتافسار 

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

5/11/89 11-11 

 

 

 ییهاَاد غا ا   غًگْدار

 یبا حرارت دّ
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

11/11/89 11-11 

 

 

 خشک کردى
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

18/11/89 11-11 

 

 

دکتاار هْکاهااِ   تب یر ٍ تغلیظ

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 



 ترم

12/11/89 11-11 

 

 

 بستِ بٌدغ هَاد غ ایی
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

19/1/88 11-11 

 

 

 ییهاَاد غا ا   غًگْدار

 ریت و لِیبَس
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجازغ

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

15/1/88 11-11 

 

 

 ییهاَاد غا ا   غًگْدار

 اشعِ لِیبَس
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجازغ

کاهپیَتر، ت تِ 

ٍیدئَ سفید، 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

1/1/88 11-11 

 

 

اساااتفادُ از سیساااتن 

ّاغ هدرى زیسیتی در 

 فراٍرغ

دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجازغ

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

 آزهَى هیاى

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

9/1/88 11-11 

 

 

سیستن ّااغ تکویلای   

در ًگْاااادارغ هااااَاد 

 غ ایی

دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر
 هجازغ

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

15/1/88  
  آزهَى هیاى ترم

 
   

11/1/88 11-11 

 

 

دکتاار هْکاهااِ   اًجواد

 عاشَرپَر
 هجازغ

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 



 ترم

18/1/88 11-11 

 

 

استریلیساساایَى هااَاد  

 غ ایی
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

11/3/88 11-11 

 

 

ًگْدارغ هاَاد غا ایی   

 تَسط هَاد افسٍدًی
دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 پاٍرپَیٌتافسار 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

18/3/88 11-11 

 

 

اداهااِ ًگْاادارغ هااَاد 

غاا ایی تَسااط هااَاد   

 افسٍدًی

دکتاار هْکاهااِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 پاٍرپَیٌتافسار 

کاهپیَتر، ت تِ 

سفید، ٍیدئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

  
 آزهَى پایاى ترم

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


