
 
 

 

 

   (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 17/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 غذايي مفاهيم کلي بهداشت مواد :  جلسهعنوان 

 آشنايي با مفاهيم کلي بهداشت مواد غذايي :   جلسههدف کلی 

 :   اختصاصیاهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 .برشماردبدون استفاده از کتاب و جزوه با اهميت بهداشت مواد غذايي آشنا شده و روش های آلودگي مواد غذايي را  -

 .بهداشت مواد غذايي مشتمل بر باکتری ها و کپک ها را توصيف نمايداهميت در  مخاطرات ميکروبي با -

 .   بدون استفاده از کتاب و جزوه تحليل نمايدبيماری های با منشا مواد غذايي را مورد از  6 -

 * ترکیبی       /     مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

 پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 دوم جلسه 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 24/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غذايي  با منشاء مواد غذايي، افزودني های مواد ماهيت بيماری های :  جلسهعنوان 

 غذايي افزودني های مواد با منشاء مواد غذايي و  ماهيت بيماری هایآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 .عوامل فساد بيولوژيک مواد غذايي را بدون استفاده از منبع به دقت نام ببرد -

 ها را بيان  ها بر سالمتي انسان آشنا شده و ميزان استاندارد آن  انواع افزودني های مواد غذايي را بشناسد، با اثرات آن -

 .نمايد

 . ببردنام دقت  غيرمجاز را بدون کمک بهعوارض افزودني  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 1401/ 1/12 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نگهداری مواد غذایی فناوری و روش های :  جلسهعنوان 

 آشنايي با فناوری و روش های نگهداری مواد غذايي:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

بدون از  با روش های سنتي و مدرن نگهداری و حفاظت از مواد غذايي آشنا شده و مزايا و محدوديت های هر روش را  -

 .بيان نمايداستفاده از کتاب 

 .های سنتي مواد غذايي را به تنهايي توضيح دهد کاربرد نگهدارنده -

 . ببردنام مزايای آبزدايي را بدون کمک بهدقت  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 پروژکتور و کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

Newstow, D (2016), Food Safety Management Programs: Applications, Best Practice, and Compliance, 
CRC Press; Reprint edition. 

 275-253، صفحه 16فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  درسکلیات  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 چهارم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 8/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: هيکارگا -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بهداشتي آماده سازی و عرضه مواد غذايي، شرايط محيطي بر انبارکردن، تأثير:  جلسهعنوان 

 بهداشتي آماده سازی و عرضه مواد غذايي، شرايط محيطي بر انبارکردن، تأثير آشنايي با شرايط:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
   .معيار از شرايط الزم محيطي برای انبارداری مواد غذايي را بدون کمک نام ببرد 4حداقل  -

 .مواد غذايي را هنگام انبارداری به تنهايي توضيح دهدعوامل مستعدکننده فساد  -

 . سازی در نگهداری با مواد غذايي توسط سرما را بدون کمک بهطور کامل شرح دهد آماده -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پنجم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 12/1401/ 15 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تجهيزات تهيه و توزيع مواد غذاييروش های ضدعفوني :  جلسهعنوان 

 آشنايي با روش های ضدعفوني تجهيزات تهيه و توزيع مواد غذايي:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصي : 
 انتظار مي رود دانشجو در پايان کالس بتواند: 

 .هدف برنامه گندزدايي در اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون کمک توضيح دهد 3حداقل  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ششم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 22/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 توزيع مواد غذايي  تهيه وبازرسي  بهداشت فردی،:  جلسهعنوان 

 توزيع مواد غذايي بهداشت فردی و بازرسي تهيه وآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

   .مراحل گرفتن کارت بهداشتي کارگران تهيه و توزيع مواد غذايي را به تنهايي توضيح دهد -

 .مرکز تهيه و توزيع مواد غذايي را بدون کمک بهطور کامل شرح دهدمراحل پلمپ  -

 حداقل يکي از ماده های تعزيرات حکومتي اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون کمک توضيح دهد.  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 نشگاه تهران (، اصول بهداشت مواد غذايي، انتشارات دا1391رکني نوردهر )  بع درس:من

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 14/01/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بهداشتي لبنيات استانداردهای پاستوريزاسيون، های شير، روش بازرسي بهداشتي :  جلسهعنوان 

 بهداشتي لبنيات استانداردهای پاستوريزاسيون، شير، روش های بازرسي بهداشتيآشنايي با روش های :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

   .های شير سالم را بدون کمک توضيح دهد حداقل يکي از ويژگي -

 .های پاستوريزاسيون شير را بدون کمک توضيح دهد حداقل يکي از روش -

 حداقل يکي از استانداردهای خامه را بدون کمک توضيح دهد  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 21/01/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سردخانه کنسرو، کاربرد بهداشتيبازرسي  ،HACCPاصول  :  جلسهعنوان 

 سردخانه کنسرو، کاربرد بازرسي بهداشتي ،HACCPاصول  آشنايي با:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .حداقل يکي از اصول تجزيه و تحليل خطر در نقاط کنترل بحراني را بدون کمک توضيح دهد -

 .يکي از ويژگي های کنسرو غيرقابل صالحيت مصرف را بدون کمک توضيح دهدحداقل  -

 حداقل يکي از ضوابط فني سردخانه را بدون کمک توضيح دهد.  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 28/01/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 طيور و تخم مرغ  آبزيان،گوشت،  بازرسي بهداشتي:  جلسهعنوان 

 طيور و تخم مرغ گوشت، آبزيان، بازرسي بهداشتيآشنايي با روش های :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .حداقل يکي از ويژگي های گوشت فاسدشده را بدون کمک توضيح دهد -

 .فاسدشده را بدون کمک توضيح دهدحداقل يکي از ويژگي های ماهي  -

 .حداقل يکي از ويژگي های مرغ فاسدشده را بدون کمک توضيح دهد -

 حداقل يکي از ويژگي های تخم مرغ فاسدشده را بدون کمک توضيح دهد.  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دهم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 11/02/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غذا مراکز تهيه و توزيع روشنايي و تهويه ساختماني، ويژگي های:  جلسهعنوان 

 غذا مراکز تهيه و توزيع روشنايي و تهويه ساختماني، ويژگي هایآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .های ساختماني اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون کمک توضيح دهد از ويژگي يک موردحداقل  -

 .استانداردهای روشنايي در اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون کمک توضيح دهد يک مورد ازحداقل  -

 . تهيه و توزيع غذا را بدون کمک توضيح دهد از استانداردهای تهويه در اماکن يک موردحداقل  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 



 

 يازدهم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 18/02/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غذا  مراکز تهيه و توزيع  دفع فاضالبزباله و  مين آب، دفعأت:  جلسهعنوان 

 غذا مراکز تهيه و توزيع زباله و دفع فاضالب تأمين آب، دفع آشنايي با اصول:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .ببردحداقل سطح کلر باقيمانده آب مصرفي اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون کمک نام  -

 .کمک نام ببرد تمام معيارهای مکان مناسب نگهداری موقت زباله در اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون  -

 .حداقل يکي از استانداردهای پساب خروجي از اماکن تهيه و توزيع غذا را بدون کمک نام ببرد -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 25/02/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نمونه برداری از مواد غذايي و سطوح :  جلسهعنوان 

 آشنايي با نمونه برداری از مواد غذايي و سطوح:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .درستي و به تنهايي انجام دهد نمونه برداری نان را به -

 .نمونه برداری گوشت را به درستي و به تنهايي انجام دهد -

 . نمونه برداری سطوح را به درستي و به تنهايي انجام دهد -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 پروژکتور و کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  درسکلیات  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 سيزدهم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 01/03/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کيفي نان افزودني و کنترل عنوان  و رنگ به مواد غذاييآلودگي  آزمايش تشخيص:  جلسهعنوان 

 کيفي نان افزودني و کنترل و رنگ به عنوان آلودگي مواد غذايي آزمايش تشخيصآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .تنهايي انجام دهددرستي و به  آزمايش تعيين ميزان نمک گوشت را به -

 .درستي و به تنهايي انجام دهد آزمايش تعيين رنگ در جوجه کباب را به -

 . درستي و به تنهايي انجام دهد آزمايش تعيين رطوبت نان را به -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 1402/ 8/3 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 موادغذايي  آزمايش ميکروبي مواد غذايي و آنتي بيوتيک در اندازه گيری :  جلسهعنوان 

 موادغذايي آزمايش ميکروبي مواد غذايي و آنتي بيوتيک در اندازه گيری روش های آشنايي با:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .به تنهايي انجام دهدو درستي  گيری تتراسايکلين مرغ را به آزمايش اندازه -

 .درستي و به تنهايي انجام دهد  آزمايش شمارش کليفرمها شير را به -

 .درستي و به تنهايي انجام دهد آزمايش شمارش کل ميکروبي شير را به -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

،  .Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition منبع درس :
 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 پانزدهم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 3/1402/ 15 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:



 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مواد غذايي  بازديد از کارخانه :  جلسهعنوان 

 مواد غذايي کارخانهآشنايي با اصول بازرسي :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
   .نمايد را پس از بازديد از کارخانه شير بهدرستي و به تنهايي تهيه HACCPسازی اصول  گزارش پياده -

به تنهايي تهيه ودرستي   شده را پس از بازديد از آزمايشگاه کارخانه شير را به  های ميکروبي انجام گزارش آزمايش -

 .نمايد

به تنهايي تهيه    ودرستي    بهشده را پس از بازديد از آزمايشگاه کارخانه شير را    های شيميايي انجام  گزارش آزمايش -

 .نمايد

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 بازدید از کارخانه  منبع درس :

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 22/3/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

کنترل بهداشتي اماکن تهيه، توزيع و نگهداری   نام درس )واحد(:
 مواد غذايي  

 10-12 ساعت:                              دوشنبه روز:

 10 تعداد دانشجويان: کارگاهي -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال :  جلسهعنوان 

 مرور مطالب تدريس شده در طول ترم و رفع اشکال:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 د. اشکاالت مربوط به تدريس را در شرايط فضای مجازی با کمک همکالسي خود رفع نماي -

 را در شرايط مجازی به درستي و بدون کمک ارائه نمايد  خود کنفرانس  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 ;Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons منبع درس : منبع درس :

5 edition. ، 1048-1184، صفحه 8فصل 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 هفدهم جلسه 

 آزمون پايان ترم

  
 


