داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى
هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

طزح دٍرُ ( )COURSE PLANتزکیجی یب هجبسی

داًشکذُ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

ًبم درس  :ثْذاضت هَاد غذایی

هقطع ٍ رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی
تؼذاد ٍاحذ ٍ 2 :احذ
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس :یکطٌجِ61-63 ،

پیص ًیبسً :ذارد

هکبى ثزگشاری :سبهبًِ ًَیذ
هسئَل ثزًبهِ  :هٌْذس ثزیشی
ضوبرُ توبس داًطکذُ22261245 :

آدرس پست الکتزًٍیکیZ.berizi@yahoo.com :

هذرسیي( ثِ تزتیت حزٍف الفجب) :هٌْذس ثزیشی
ضوبرُ توبس داًطکذُ:

22261245

آدرس پست الکتزًٍیکیZ.berizi@yahoo.com:

تْیِ ٍ تٌظین  :هٌْذس ثزیشی
تبریخ تذٍیي /ثبسًگزی11/66/6 :

هعزفی درس:

دس ایي دسع داًـجَیاى تا اصَل ،هفاّین ٍ اّویت تْذاؿت هَاد غزایی ٍ چگًَگی ًگْذاسی
ػالن آًْا آؿٌا ؿذُ ٍ ػلل ٍ ػَاهل هؼوَهیت ّای غزایی ٍ هیکشٍاسگاًیؼن ّای تَجَد
آٍسًذّذ آًْا ،هقشسات ٍ اسصیاتی ٍ ػولیات تاصسػی هَاد غزایی دس اهاکي تْیِ ٍ تَصیغ سا فشا
خَاٌّذ گشفت.

عٌاٍيي کلی ايي درس شاهل هَارد سيز هی باشذ :
 -1آؿٌایی تا هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای هْن دس تْذاؿت هَاد غزایی
 -2آؿٌایی تا اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی ٍ سٍؿْای ػٌتی ًگْذاسی هَاد غزایی
 -3هؼوَهیت ّای هختلف هَاد غزایی
 -4آؿٌایی تا ػولیات هشتَط تِ ًوًَِ تشداسی اص هَاد غزایی هـکَک تِ فؼاد ٍ تقلة
 -5آؿٌایی تا تاصسػی اهاکي تْیِ ،تَصیغ ٍ فشٍؽ هَاد غزایی
 -6آؿٌایی تا تقلثات هَاد غزایی
 -7آؿٌایی تا تْذاؿت ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای لثٌی
 -8آؿٌایی تا تاصسػی ٍ تْذاؿت گَؿت ٍ فشآٍسدُ ّای گَؿتی
 -9آؿٌایی تا تاصسػی ٍ تْذاؿت هاّی
-10آؿٌایی تا تْذاؿت گَؿت طیَس ٍ تخن هشؽ
 -10آؿٌایی تا ػولیات هشتَط تِ تٌظین صَست هجلغ ،الک ٍ هْش ٍ فک الک ٍ هْش ٍ تَقیف هَاد غزایی
 -11آؿٌایی تا افضٍدًی ّای هَاد غزایی

 اّذاف کلی
آشٌايی با هیکزٍاٍرگاًیسن ّای هْن در بْذاشت هَاد غذايی

 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ.
-

اًَاع هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای ػاهل فؼاد دس هَاد غزایی سا ًام تثشد.
هْوتشیي هیکشٍاٍسگاًیؼن ّای ػاهل هؼوَهیت ٍ ػفًَت ّای ًاؿی اص هَاد غزایی سا ًام تثشد.
ؿٌاػایی ؿشایط سؿذ ٍ تکثیش
سٍؿْای اص تیي تشدى هیکشٍتْا

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا اصَل ًگاّذاسی هَاد غزایی ٍ سٍؿْای ػٌتی ًگْذاسی هَاد غزایی
اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ًحَُ اثش سٍؿْای هختلف ًگاّذاسی هَاد غزایی هاًٌذ اًجواد ،حشاست ،خـک کشدىً ،وک ػَد کشدى ٍ دٍدی کشدى دس اص تیي
تشدى یا جلَگیشی اص سؿذ هیکشٍاٍسگاًیؼن ّا
هضایا ٍ هؼایة ّش سٍؽ

 -ؿشایط اػتفادُ اص سٍؿْای هختلف

-

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا اصَل ًگاّذاسی هَاد غزایی ٍ سٍؿْای ػٌتی ًگْذاسی هَاد غزایی
 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ًحَُ اثش سٍؿْای هختلف ًگاّذاسی هَاد غزایی هاًٌذ اًجواد ،حشاست ،خـک کشدىً ،وک ػَد کشدى ٍ دٍدی کشدى دس اص تیي
تشدى یا جلَگیشی اص سؿذ هیکشٍاٍسگاًیؼن ّا
هضایا ٍ هؼایة ّش سٍؽ

-

ؿشایط اػتفادُ اص سٍؿْای هختلف

-

ّ ذف کلی
شٌاخت هسوَهیت ّای هختلف هَاد غذايی

 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اًَاع کلی ػفًَت ّا ٍ هؼوَهیت ّای ًاؿی اص هَاد غزایی سا تیاى ًوایذ.
دس هَسد هؼوَهیت ّای هْن هَاد غزایی اص جولِ تَتَلیؼن ،هؼوَهیت تا اػتافیلَکَک اٍسئَع ،اؿشیـیاکلی ،تاػیلَع
ػشئَع ٍ  ...تَضیح دّذ.
هؼوَهیت ّای ًاؿی اص ػوَم ٍ آفتکـْا
هؼوَهیت ّای ًاؿی اص افضٍدًی ّا ٍ تشکیثات ؿیویایی

ّذف کلی

آؿٌایی تا ػولیات هشتَط تِ ًوًَِ تشداسی اص هَاد غزایی هـکَک تِ فؼاد ٍ تقلة


اّذاف اختصاصی

داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ػالئن ظاّشی فؼاد دس هَاد غزایی سا تیاى ًوایذ.
ًحَُ ًوًَِ تشداسی اص غزای فاػذ یا هـکَک تِ تقلة سا تیاى ًوایذ.
هقذاس ًوًَِ اخز ؿذُ ٍ ؿشایط ًگْذاسی ًوًَِ ٍ ًحَُ اسػال آى تِ آصهایـگاُ سا تیاى ًوایذ.

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا تاصسػی اهاکي تْیِ ،تَصیغ ٍ فشٍؽ هَاد غزایی
 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اصَل تْذاؿتی حاکن تش اهاکي تْیِ ،تَصیغ ٍ فشٍؽ هَاد غزایی
ًحَُ تاصسػی اص ایي اهاکي
ًحَُ تٌظین صَست جلؼِ

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا تقلثات هَاد غزایی

 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

ؿٌاخت جٌثِ ّای هختلف تقاتلت هَاد غزایی
هثالْا یی اص اًَاع تقلثات دس هَاد غزایی هختلف هاًٌذ فشآٍسدُ ّای گَؿتی ،فشآٍسدُ ّای لثٌی... ٍ ،
دػتِ تٌذی تقلة ّای هَاد غزایی

-

سٍؿْای تـخیص تقلة ّای هَاد غزایی

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا تْذاؿت ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای لثٌی
 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

خصَصیات یک ؿیش ػالن سا تش اػاع اػتاًذاسد ایشاى تیاى ًوایذ.
تیواسیْای هٌتقلِ اص ؿیش تِ اًؼاى هاًٌذ ػل ،تة هالت ،ػیاُ صخن ٍ ػالوًَلَص سا تیاى ًوایذ.
سٍؿْای تْذاؿتی ًوَدى ؿیش هاًٌذ جَؿاًذى ،پاػتَسیضاػیَى ٍ اػتشیلیضاػیَى سا ؿشح دّذ.
ٍیظگی ّ ای اػتاًذاسد کشُ ٍ خاهِ دس ایشاى سا ؿشح دّذ ٍ خطشات تْذاؿتی کشُ ٍ خاهِ غیش تْذاؿتی سا تیاى ًوایذ.

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا تاصسػی ٍ تْذاؿت گَؿت ٍ فشآٍسدُ ّای گَؿتی
 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

اصَل کلی تاصسػی گَؿت سا دس کـتاسگاُ تیاى ًوایذ.
ٍیظگی ّای ظاّشی گَؿت ػالن سا تیاى ًوایذ.
اصَل تْذاؿتی کـتاسگاُ ّا ٍ رتح دام سا تیاى ًوایذ.

-

تیواسیْای هٌتقلِ اص گَؿت تِ اًؼاى سا ؿشح دّذ.

ّ ذف کلی

آؿٌایی تا تاصسػی ٍ تْذاؿت هاّی
 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

هٌاتغ آلَدگی هاّی قثل ٍ تؼذ اص صیذ سا تیاى ًوایذ.
هـخصات هاّی تاصُ ،هاّی گٌذیذُ یا فاػذ ٍ هاّی هٌجوذ سا تیاى ًوایذ.
سٍؽ ًگْذاسی کَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت هاّی ّا

ّ ذف کلی
آؿٌایی تا هَاد افضٍدًی تِ تشکیثات غزایی ٍ اػتاًذاسد ّای آى

 اّذاف اختصاصی
داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
-

دػتِ تٌذی هَاد افضٍدًی
ًحَُ ٍ ؿشایط اػتفادُ اص افضٍدًی ّای هَاد غزایی
ػولکشد افضٍدًی ّا ٍ تاثیش آى تش هاًذگاسی هَاد غزایی

-

ػَاسض هصشف افضٍدًی ّای هَاد غزایی

 رٍش آهَسش
تزکیبی

هجاسی

حضَری

شزايط اجزاء
 اهکاًات آهَسشی:
کاهپیَتش – ایٌتشًتً -شم افضاسّای تَلیذ هحتَا
 هٌابع درسی :
آیب کتبة /هقبلِ خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ درسی در ًظز داریذ؟  ثلی

 دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ:

هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاىًَ ،یسٌذگبى،هتزجویي ،اًتطبرات ،سبل ٍ ًَثت چبح

 خیز

صفحبت ٍ فصلّبی هطخص
ضذُ ثزای هطبلؼِ

توام فصَل
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 .
 -4آالیٌذُ ّا ،تْذاؿت ٍ اػتاًذاسد دس هحیط صیؼت ،تألیف  :ػثاع اػواػیلی ػاسی ،اًتـاسات ًقؾ هْش،
چاج اٍل .1381
 -5تغزیِ ٍ تْذاؿت هَاد غزایی :آخشیي ٍیشایؾ
 -6تْذاؿت هَاد غزایی :دکتش داٍٍد فشج صادُ آالى ،آخشیي اًتـاس

 دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی (هاًٌذ فیلن ،هجوَػِ اػالیذ ٍ  )...ػالٍُ تش
کتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى هٌجغ درسی تِ داًـجَیاى هؼشفی کٌیذ ،هـخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ
ًَع هحتَا*

هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/
تْیِکٌٌذگبى

تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای
ثبرگذاری**

فبیل آى سا ضویوِ ًواییذ:

* هٌظَس اػالیذ پاٍس پَیٌت ،جضٍُ ،فیلن آهَصؿی ،هحتَای ثبرگذاری ضذُ ثز رٍی سبهبًِّبی دیگز داًطگبُ ٍ  ...اػت.

 دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی (هاًٌذ کتاب ،هجوَػِ اػالیذ ،جضٍُ ٍ  )...سا تِ ػٌَاى هٌجغ
هطبلؼِ ثیطتز تِ داًـجَیاى هؼشفی کٌیذ ،هـخصات کاهل آى سا رکش کٌیذ( .دس ػاهاًِ قؼوتی جذاگاًِ تشای
ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت).
.
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........................................................................................................................................................................................................4

 آسهَى ّای خَد ارسيابی
 .1آیا تشای دسع خَد آصهَى دس ًظش گشفتِایذ؟

 تلی

 خیش

 دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَىّا سا رکش کٌیذ.
ضوبرُ

ػٌَاى آسهَى

ًَع آسهَى

هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى

هثال

اصهَى هثحث
ًیاصػٌجی دس تشًاهِ
دسػی

تؼتی چْاس
جَاتی

اص  99/7/14تا 99/7/20

هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف
تا تاسیخ 99/7/24

 تکالیف ٍ پزٍصُّای داًشجَياى


ضوبرُ

1

2

تکبلیف طَل تزم

ػٌَاى
تکلیف

تکلیف اٍل
کالػی

تکلیف دٍم
کالػی

هْلت پبسخ
ضزح تکلیف

دادى
داًطجَیبى

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

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

هْلت فیذثک

ّذف اس ارائِ

دادى هذرس

تکلیف

 1400/1/31تا
1400/2/7

1400/1/25

1400/2/21

1400/2/15

هشٍس فصل
هشتَطِ اص هٌثغ
دسػی ٍ دسک
هفاّین هشتَطِ
هشٍس فصل
هشتَطِ اص هٌثغ
دسػی ٍ دسک
هفاّین هشتَطِ

 پزٍصُ درسی
 .1آیا تشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم /هیاى تشم دس ًظش گشفتِایذ؟

 تلی

 خیش

دس صَست پاػخ هثثت ؿشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیؼیذ:
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
 سايز فعالیت ّای يادگیزی
دس ػاهاًِ اهکاى فؼال ػاصی اتاق تحث (غیشّوضهاى)ٍ ،جَد داسد .اگش دس طشاحی ٍ ّذایت هثاحثِ دقت
کافی اًجام ؿَد هی-تَاًذ تِ پشٍسؽ تفکش اًتقادی دس داًـجَیاى کوک صیادی ًوایذ .دس صَست توایل تِ
اػتفادُ اص ایي اهکاى هَاسد صیش سا تکویل ًواییذ:
 اتاق تحث (فَسم)
هَضَع تحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارسشیابی داًشجَياى

هَارد ارسشیابی



بارم ًوزُ

آسهَى هیبى تزم

10

آسهَى پبیبى تزم

7

ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

1

تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

2

هقزرات
 حداقل نمره قبولي 01
 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس

مطابق قوانين آموزشي

جدول زمانبندي درس بهداشت مواد غذایی
تبریخ ارائِ

سبػت ارائِ

99/11/19

14-16

99/11/26

14-16

99/12/3

14-16

99/12/10

14-16

99/12/17

14-16

هَضَع جلسِ

هذرس

ًحَُ ارائِ

بْذاشت هَاد

هَرد ًیبس

ارسضیبثی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

هیکزٍاٍرگاًیسن
ّای هْن در

اهکبًبت

رٍش

هٌْذع تشیضی

هجاصی

تکلیف
آزمون پایانی

غذايی
اصَل ٍ رٍش ّای
ًگْذاری هَاد

هٌْذع تشیضی

هجبسی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

غذايی
اداهِ هبحث اصَل
ٍ رٍش ّای

هٌْذع تشیضی

هجبسی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

ًگْذاری هَاد
هسوَهیت ّای
غذايی

هٌْذع تشیضی

هجبسی

اداهِ هبحث
هسوَهیت ّای

هٌْذع تشیضی

هجبسی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

غذايی

تکلیف
آزمون پایانی

تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی

اهتحاى هیاى تشم

ًوًَِ بزادری اس

1400/1/15

14-16

1400/1/22

14-16

باسرسی اهاکي

1400/1/29

14-16

تقلبات هَاد غذايی

1400/2/5

14-16

بْذاشت شیز ٍ

1400/2/12

14-16

1400/2/19

14-16

هَاد غذايی

هجبسی
هٌْذع تشیضی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

تکلیف
آزمون پایانی

هشکَک

هٌْذع تشیضی

هٌْذع تشیضی

فزآٍردُ ّای لبٌی

هٌْذع تشیضی

هجبسی

هجبسی

هجبسی

اداهِ هبحث
بْذاشت شیز ٍ

هٌْذع تشیضی

هجبسی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

فزآٍردُ ّای لبٌی
بْذاشت گَشت ٍ
فزآٍردُ ّای
گَشتی

هٌْذع تشیضی

هجبسی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی

تکلیف
آزمون پایانی

1400/2/26

14-16

1400/3/2

14-16

1400/3/9

14-16

1400/3/10

14-16

باسرسی ٍ بْذاشت

هبّی

هٌْذع تشیضی

هجبسی

تقلبات هَاد
غذايی

هٌْذع تشیضی

هجبسی

افشٍدًی ّای هَاد
غذايی

هٌْذع تشیضی

هجبسی

رفع اشکال
داًشجَياى

هٌْذع تشیضی

جلؼِ ّفذّن ; آصهَى پایاى تشم

هجبسی

ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش
ًشم افضاس تَلیذ
هحتَا -کاهپیَتش

تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی
تکلیف
آزمون پایانی

