داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ اٍل
داًشکذ :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی

تبسيخ اسائِ دسس 11/11/11 :
سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :هیکزٍاٍرگاًیسن ّای هْن در بْذاشت هَاد غذایی
ّذف کلی جلسِ  :آشٌایی با هیکزٍاٍرگاًیسن ّای هْن در بْذاشت هَاد غذایی
اّذاف اختصاصی :

-

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

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -5تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -6بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ دٍم
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

تبسيخ اسائِ دسس 11/11/26 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی

سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :اصَل ٍ سٍش ّبی ًگْذاسی هَاد غزايی

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب اصَل ًگبّذاسی هَاد غزايی ٍ سٍضْبی سٌتی ًگْذاسی هَاد غزايی
اّذاف اختصاصی :

-

ًحَُ اثز رٍضْای هختلف ًگاّذاری هَاد غذایی هاًٌذ اًجواد ،حزارت ،خطک کزدىً ،وک سَد کزدى ٍ دٍدی کزدى در
اس بیي بزدى یا جلَگیزی اس رضذ هیکزٍاٍرگاًیسن ّا
هشایا ٍ هعایب ّز رٍش
ضزایط استفادُ اس رٍضْای هختلف

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -7تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -8بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار




کلیات درس


بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ سَم
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 11/12/3 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش
هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :اداهِ هبحث اصَل ٍ رٍش ّای ًگْذاری هَاد

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب اصَل ًگبّذاسی هَاد غزايی ٍ سٍضْبی سٌتی ًگْذاسی هَاد غزايی
اّذاف اختصاصی :

-

ًحَُ اثز رٍضْای هختلف ًگاّذاری هَاد غذایی هاًٌذ اًجواد ،حزارت ،خطک کزدىً ،وک سَد کزدى ٍ دٍدی کزدى در
اس بیي بزدى یا جلَگیزی اس رضذ هیکزٍاٍرگاًیسن ّا
هشایا ٍ هعایب ّز رٍش
ضزایط استفادُ اس رٍضْای هختلف

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -5تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -6بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ چْبسم
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 11/12/10 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش
هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :هسوَهیت ّبی غزايی
ّذف کلی جلسِ  :شٌاخت هسوَهیت ّای هختلف هَاد غذایی
اّذاف اختصاصی :

-

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

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

1-Food safety and Quality Assurance, WT Hubber T. Isup, 1996.
2-Hand book of food toxicology, S. Desph pande, marcel Dekker, 2002.
بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ پٌجن
داًشکذ :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

تبسيخ اسائِ دسس 11/12/17 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی

سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :اداهِ هبحث هسوَهیت ّای غذایی
ّذف کلی جلسِ  :شٌاخت هسوَهیت ّای هختلف هَاد غذایی
اّذاف اختصاصی :

-

اًَاع کلی عفًَت ّا ٍ هسوَهیت ّای ًاضی اس هَاد غذایی را بیاى ًوایذ.
در هَ رد 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

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

1-Food safety and Quality Assurance, WT Hubber T. Isup, 1996.
2-Hand book of food toxicology, S. Desph pande, marcel Dekker, 2002.
 -3بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ ضطن
داًشکذ :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

تبسيخ اسائِ دسس 1400/1/15 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی

سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :آسهَى هیاى تزم
ّذف کلی جلسِ  :ارسشیابی داًشجَ
اّذاف اختصاصی  :ارسشیابی داًشجَ
رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -5تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -6بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ ّفتن
داًشکذ :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/1/22 :
سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ
تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

عٌَاى جلسِ ً :وًَِ بشادسی اص هَاد غزايی هطکَک
ّذف کلی جلسِ :

آضٌبيی بب ػولیبت هشبَط بِ ًوًَِ بشداسی اص هَاد غزايی هطکَک بِ فسبد ٍ تقلب
اّذاف اختصاصی :

-

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.

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -5تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -6بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ ّطتن
داًشکذ :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/1/21 :
سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :ببصسسی اهبکي

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب ببصسسی اهبکي تْیِ ،تَصيغ ٍ فشٍش هَاد غزايی
اّذاف اختصاصی :

-

اصَل بْذاضتی حبکن بش اهبکي تْیِ ،تَصيغ ٍ فشٍش هَاد غزايی

-

ًحَُ ببصسسی اص ايي اهبکي

-

ًحَُ تٌظین صَست جلسِ

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -5تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ ًْن
داًشکذ :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/2/5 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :تقلببت هَاد غزايی

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب تقلببت هَاد غزايی
اّذاف اختصاصی :

-

ضٌاخت جٌبِ ّای هختلف تقابلت هَاد غذایی

-

هثالْا یی اس اًَاع تقلبات در هَاد غذایی هختلف هاًٌذ فزآٍردُ ّای گَضتی ،فزآٍردُ ّای لبٌی... ٍ ،

-

دستِ بٌذی تقلب ّای هَاد غذایی

-

رٍضْای تطخیص تقلب ّای هَاد غذایی

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

. 1-Modern Food microbiology, James M jay. Physica verlag, 2005 .
 -2آالیٌذُ ّا ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -3تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -4بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ دّن
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

تبسيخ اسائِ دسس 1400/2/12 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی
ًَع ٍاحذً :ظشی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالس 40 :دقیقِ

سبػت14-16 :
يکطٌبِ
سٍص:
تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش
هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی
هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :بْذاضت ضیش ٍ فشآٍسدُ ّبی لبٌی

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب بْذاضت ضیش ٍ فشآٍسدُ ّبی لبٌی
اّذاف اختصاصی :

-

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.
رٍضْای بْذاضتی ًوَدى ضیز هاًٌذ جَضاًذى ،پاستَریشاسیَى ٍ استزیلیشاسیَى را ضزح دّذ.
ٍیژگی ّ ای استاًذارد کزُ ٍ خاهِ در ایزاى را ضزح دّذ ٍ خطزات بْذاضتی کزُ ٍ خاهِ غیز بْذاضتی را بیاى
ًوایذ.

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

 -1آالیٌذُ ّا ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -2تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -3بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ يبصدّن
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/2/11 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش
هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :اداهِ هبحث بْذاشت شیز ٍ فزآٍردُ ّای لبٌی

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب بْذاضت ضیش ٍ فشآٍسدُ ّبی لبٌی
اّذاف اختصاصی :

-

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.
رٍضْای بْذاضتی ًوَدى ضیز هاًٌذ جَضاًذى ،پاستَریشاسیَى ٍ استزیلیشاسیَى را ضزح دّذ.
ٍیژگی ّای استاًذارد کزُ ٍ خاهِ در ایزاى را ضزح دّذ ٍ خطزات بْذاضتی کزُ ٍ خاهِ غیز بْذاضتی را بیاى
ًوایذ

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

 -1آالیٌذُ ّا ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -2تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -3بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
 Planػول
گشٍُ اتبق
 )lessonتشکیبی
طشح دسس سٍصاًِ (
جلسِ دٍاصدّن
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/2/26 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش
هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :بْذاضت گَضت ٍ فشآٍسدُ ّبی گَضتی

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب ببصسسی ٍ بْذاضت گَضت ٍ فشآٍسدُ ّبی گَضتی
اّذاف اختصاصی :

-

اصَل کلی ببصسسی گَضت سا دس کطتبسگبُ بیبى ًوبيذ.

-

ٍيژگی ّبی ظبّشی گَضت سبلن سا بیبى ًوبيذ.

-

اصَل بْذاضتی کطتبسگبُ ّب ٍ ربح دام سا بیبى ًوبيذ.
بیوبسيْبی هٌتقلِ اص گَضت بِ اًسبى سا ضشح دّذ.

-

رٍش آهَسش  :حضَری

هجاسی

/

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 .


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ سیضدّن
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/3/2 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :ببصسسی ٍ بْذاضت هبّی

ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب ببصسسی ٍ بْذاضت هبّی
اّذاف اختصاصی :

-

هٌببغ آلَدگی هبّی قبل ٍ بؼذ اص صیذ سا بیبى ًوبيذ.

-

هطخصبت هبّی تبصُ ،هبّی گٌذيذُ يب فبسذ ٍ هبّی هٌجوذ سا بیبى ًوبيذ.

-

سٍش ًگْذاسی کَتبُ هذت ٍ بلٌذ هذت هبّی ّب

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381
 -5تغذیِ ٍ بْذاضت هَاد غذایی :آخزیي ٍیزایص
 -6بْذاضت هَاد غذایی :دکتز داٍٍد فزج سادُ آالى ،آخزیي اًتطار


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی دسهبًی السستبى
هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی
ٍاحذ بشًبهِ سيضی دسسی ٍ آهَصضی
گشٍُ اتبق ػول
طشح دسس سٍصاًِ ( )lesson Planتشکیبی
جلسِ چْبسم
داًشکذ  :بْذاشت اٍس

گزٍُ آهَسشی :بْذاشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-1311 :

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی -بْذاشت عوَهی

تبسيخ اسائِ دسس 1400/3/1 :
يکطٌبِ

سبػت14-16 :

ًبم دسس (ٍاحذ)  :بْذاضت هَاد غزايی

سٍص:

ًَع ٍاحذً :ظشی

تؼذاد داًطجَيبى ً 17 :فش

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل دسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

هذت کالس 40 :دقیقِ

هذسس :هٌْذس صّشُ بشيضی

تبسيخ تذٍيي  /ببصًگشی11/11/7 :
عٌَاى جلسِ  :افضٍدًی ّبی هَاد غزايی
ّذف کلی جلسِ  :آضٌبيی بب هَاد افضٍدًی بِ تشکیببت غزايی ٍ استبًذاسد ّبی آى
اّذاف اختصاصی :

-

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

رٍش آهَسش  :حضَری

/

هجاسی

/

تزکیبی

اهکاًات آهَسشی ً :زم افشار تَلیذ هحتَا ،ایٌتزًت ،کاهپیَتز
فعالیت آهَسشی  :تکلیف

/

پزٍصُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آسهَى  :آسهَى پایاى تزم -هجاسی (آًالیي)
هٌبع درس :

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 ،بْذاضت ٍ استاًذارد در هحیط سیست ،تألیف  :عباس اسواعیلی ساری ،اًتطارات ًقص هْز ،چاپ اٍل .1381


هقذهِ ( :ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد).



کلیات درس



هذت صهبى:

دقیقِ



بخص اٍل دسس

هذت صهبى  15 :دقیقِ



پشسص ٍ پبسخ ٍ استشاحت

هذت صهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم دسس

هذت صهبى 15 :دقیقِ

جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت صهبى  5 :دقیقِ

