
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:

 

  تولید مواد غذایی، اهمیت غذای سالم در حفظ سالمت انسان، علوم و فنون مختلف در

تغییرات نامطلوب مواد غذایی تحت تاثیر عوامل فیزیکی، نگهداری و تبدیل مواد غذایی،

 بیولوژیکی و ...، عفونت ها و مسمومیت مواد غذایی

 

 

 

 

 

 کارشناسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:    مهندسی بهداشت محیط      گروه آموزشی:      بهداشت    دانشکده :    

  :  نام درس

 کنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

 2 :  تعداد واحد

 و عملی تئوری نوع واحد :

اصول اپیدمیولوژی، میکروب شناسی محیط،  پیش نیاز:

 شیمی محیط

 8-10دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 مجازی برگزاری:مکان 

                                              مهندس علی پرویزیمسئول برنامه :  

 Aliparvizi69@Yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                           22211225:   دانشکده شماره تماس

                    مهندس علی پرویزی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Aliparvizi69@Yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                            22211225شماره تماس دانشکده:  

 مهندس علی پرویزیتهیه و تنظیم : 

 21/10/11بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 
 تعريف بهداشت مواد غذايی

 فن آوری و روش های نگهداری مواد غذايی

 آماده سازی و عرضه بهداشتی مواد غذايی

 آشنايی با افزودنی های مجاز و غیر مجاز مواد غذايی

 آشنايی با انواع روش های بهداشتی ضدعفونی تجهیزات و اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 آشنايی با روش های بهداشت فردی کارگران و کارکنان اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 زرسی مراکز تهیه و فروش مواد غذايیآشنايی با با

 آشنايی با قوانین و آيین نامه ها و استاندارد های مرتبط با اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 روش های پاستوريزاسیون و استريلیزاسیون 

 خصوصیات ساختمانی اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 تهويه در اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 آشامیدنی اماکن تهیه و توزيع مواد غذايیتامین آب 

 دفع زباله در اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 تصفیه و دفع فاضالب در اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 نمونه برداری از انواع مواد غذايی

 نمونه برداری از سطوح، وسايل و اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 اد غذايیآزمايشات میکروبی و شاخص در مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ف کلیاهدا 

 تعريف بهداشت مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. بهداشت مواد غذایی

 
 

 هدف کلی 

 فن آوری و روش های نگهداری مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. روش های نگهداری مواد غذایی فن آوری و 

 

 

 هدف کلی 

 آماده سازی و عرضه بهداشتی مواد غذايی
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد آماده سازی و عرضه بهداشتی مواد غذایی 

 
 

 اهداف کلی 

 آشنايی با افزودنی های مجاز و غیر مجاز مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آشنایی داشته باشد با افزودنی های مجاز و غیر مجاز مواد غذایی 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 اهداف کلی 

 آشنايی با انواع روش های بهداشتی ضدعفونی تجهیزات و اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 را شرح دهد انواع روش های بهداشتی ضدعفونی تجهیزات و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی 

 

 

 اهداف کلی 

 آشنايی با روش های بهداشت فردی کارگران و کارکنان اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توضیح دهد کارگران و کارکنان اماکن تهیه و توزیع مواد غذاییروش های بهداشت فردی 
 

 

 اهداف کلی 

 آشنايی با بازرسی مراکز تهیه و فروش مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بازرسی مراکز تهیه و فروش مواد غذایی را انجام دهد

 
 

 اهداف کلی 

 ها و استاندارد های مرتبط با اماکن تهیه و توزيع مواد غذايیآشنايی با قوانین و آيین نامه 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 قوانین و آیین نامه ها و استاندارد های مرتبط با اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را شرح دهد

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اهداف کلی 

 روش های پاستوريزاسیون و استريلیزاسیون 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 روش های پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون را تقسیم بندی کندانواع 

 

 
 

 اهداف کلی 

 خصوصیات ساختمانی اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهدخصوصیات ساختمانی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی 

 
 

 اهداف کلی 

 تهويه در اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تهویه در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را بررسی کند

 
 

 اهداف کلی 

 توزيع مواد غذايیتامین آب آشامیدنی اماکن تهیه و 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تامین آب آشامیدنی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را بررسی کند

 

 

 

 

 

 

 



 

 اهداف کلی 

 دفع زباله در اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تهیه و توزیع مواد غذایی را شرح دهددفع زباله در اماکن 

 

 

 اهداف کلی 

 تصفیه و دفع فاضالب در اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 روش های تصفیه و دفع فاضالب در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را شرح دهد

 

 

 اهداف کلی 

 مواد غذايینمونه برداری از انواع 

 

  اهداف اختصاصی 

 :نشجو  در پایان دوره باید بتوانددا

 روش های نمونه برداری از انواع مواد غذایی را بیان کند

 

 

 اهداف کلی 

 نمونه برداری از سطوح، وسايل و اماکن تهیه و توزيع مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 برداری از سطوح، وسایل و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را تشریح کندروش های نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهداف کلی 

 آزمايشات میکروبی و شاخص در مواد غذايی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آزمایشات میکروبی و شاخص در مواد غذایی را انجام دهد

 

 

 

 

 

 
 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپیوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع خاصی/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل كنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

Ray. B(2013), "Fundament food Microbiology", CRC Press: 5 edition. تمام فصول 
(، اصول بهداشت مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهرن1511رکنی نوردهر)  تمام فصول 

 (، بهداشت مواد غذایی، انتشارات نوردانش دانشگاه علوم پزشکی1582فرج زاده االن داود)

 بقیه اهلل)عج(

 تمام فصول

 

 

 



 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

1 

ی کنترل بهداشت

اماکن تهیه، 

توزیع و 

نگهداری مواد 

 غذایی

تستی و 

 تشریحی
 متعاقبا اعالم خواهد گردید متعاقبا اعالم خواهد گردید

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 

 

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 02 آزمون میان ترم

 02 آزمون پایان ترم

 - کالس و حضور و غیاب شرکت فعال در

 12 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

* 
تکلیف 

 کالسی

از  ایبنابر ارزیابی دانشجو و شناخت از فهم مطالب در پایان پاره 

قرار  جلسات تکلیف درسی به صورت حل تمرین در اختیار دانشجو

 داده خواهد شد

 متعاقبا اعالم

 خواهد شد

یک هفته از 

تاریخ 

 بارگذاری

فهم و تسلط 

بیشتر بر 

 مطالب درسی



 

 

 مقررات 

 01                       حداقل نمره قبولي                               

 4            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 

 

 

 

 

 غذاییکنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

11/11/99 12-8 

تعریف بهداشت 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

كامپیوتر و 

 سامانه نوید
میانترم و 

 پایانترم

02/11/99 12-8 

فن آوری و روش 

های نگهداری 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

00/11/99 12-8 

آماده سازی و 

عرضه بهداشتی 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

4/10/99 12-8 

آشنایی با 

افزودنی های 

مجاز و غیر مجاز 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

6/10/99 12-8 

آشنایی با انواع 

روش های 

بهداشتی 

ضدعفونی 

تجهیزات و اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی

 مجازی

 (فوق العاده)

 

 

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم



11/10/99 12-8 

آشنایی با روش 

های بهداشت 

فردی کارگران و 

کارکنان اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

 

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

18/10/99 12-8 

آشنایی با 

بازرسی مراکز 

تهیه و فروش 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

05/10/99 12-8 

آشنایی با قوانین 

و آیین نامه ها و 

استاندارد های 

مرتبط با اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید
میانترم و 

 پایانترم

01/1/1422 12-8 

روش های 

پاستوریزاسیون 

 و استریلیزاسیون

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

12/1/1422 12-8 

خصوصیات 

ساختمانی اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید
میانترم و 

 پایانترم

6/0/1422 12-8 

تهویه در اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

8/0/1422 12-8 

تامین آب 

آشامیدنی اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی

 مجازی

 (فوق العاده)

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید
میانترم و 

 پایانترم

11/0/1422 12-8 

دفع زباله در 

اماکن تهیه و 

توزیع مواد 

 غذایی

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم



 

02/0/1422 12-8 

تصفیه و دفع 

فاضالب در اماکن 

تهیه و توزیع 

 مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی
 مجازی

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید
میانترم و 

 پایانترم

00/0/1422 12-8 

نمونه برداری از 

 انواع مواد غذایی

 

مهندس 

 پرویزی

 مجازی

 )عملی(

 

كامپیوتر و 

 سامانه نوید

میانترم و 

 پایانترم

1/1/1422 12-8 

نمونه برداری از 

سطوح، وسایل و 

اماکن تهیه و 

توزیع مواد 

 غذایی

 

مهندس 

 پرویزی

 مجازی

 )عملی(

 

كامپیوتر و 

میانترم و  سامانه نوید

 پایانترم

5/1/1422 12-8 

آزمایشات 

میکروبی و 

شاخص در مواد 

 غذایی

 

مهندس 

 پرویزی

 مجازی

 )عملی(

 

 كامپیوتر و 

 سامانه نوید
میانترم و 

 پایانترم

 


