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 معرفی درس:
مختلف در تولید مواد غذایی،  اهمیت غذای سالم در حفظ سالمت انسان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین تعلیم علوم و فنون  

نگهداری و تبدیل مواد غذایی، تغییرات نامطلوب مواد غذایی تحت تأثیر عوامل فیزیکی، بیولوژیکی و مسمویت های مواد غذایی  

 می تواند در تولید غذای سالم و در نتیجه حفظ سالمت انسان مؤثر باشد.

 
 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 

 بهداشت مواد غذایی  تعریف -

 منشاء مواد غذایی تعریف و ماهیت بیماری های با  -

 فناوری و روش های نگهداری مواد غذایی  -

 نمونه برداری از گروه های مختلف مواد غذایی  -

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

 2 :  تعداد واحد  کنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی  :  نام درس

 کارگاهی  -نظری  نوع واحد :

 10-12دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:    شیمی محیط  –میکروب شناسی محیط  –اصول اپیدمیولوژی  پیش نیاز:

 227دانشکده بهداشت کالس  مکان برگزاری:

                                                  دکتر زهرا شمسی زاده مسئول برنامه :

  z_shamsizadeh69@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                                              52519273:  دانشکده  شماره تماس

                        دکتر زهرا شمسی زاده مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

  z_shamsizadeh69@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                                              52519273شماره تماس دانشکده:   

 دکتر زهرا شمسی زاده تهیه و تنظیم : 

 11/11/1401 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 و تأثیر شرایط محیطی بر مواد غذایی کنتری بهداشتی انبار کردن  -

 اصول نگهداری مواد غذایی به روش های سنتی و جدید  -

 آماده سازی و عرضه بهداشتی مواد غذایی  -

 آشنایی با افزودنی های مجاز و غیر مجاز مواد غذایی و اهمیت آن ها -

 ی ضدعفونی تجهیزات و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی آشنایی با انواع روش های بعداشت -

 اصول بازرسی از انواع مواد غذایی نظیر لبنیات، گوشت، نان و مواد غذایی بسته بندی شده  -

 های سنتی حفاظت از مواد غذایی  روش  -

 های نوین حفاظت از مواد غذایی  روش  -

 در ایمنی مواد غذایی HACCP  کاربرد سیستم  -

 غذایی تقلبات مواد   -

 آزمایشات شیمیایی و میکروبی مواد غذایی   -

 آیین نامه ها و استاندارد های ملی و بین المللی   -

 توزیع مواد غذایی روشنایی در اماکن تهیه و  -

 تهویه در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -

 تأمین آب آشامیدنی در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -

 دفع زباله در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی -

 تصفیه و دفع فاضالب در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -

 نمونه برداری از انواع مواد غذایی  -

 نمونه برداری از سطوح، وسایل و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -

 آزمایشات تشخیص آلودگی مواد غذایی شامل: رنگ، میزان نمک، وزن خالص، خاکستر و ... -

 اندازه گیری افزودنی های مواد غذایی  -

 اندازه گیری باقیمانده سموم، آنتی بیوتیک و هورمون ها در مواد غذایی  -

 آزمایشات میکروبی و شاخص در مواد غذایی  -

 

 هدف كلیا ❖

 لی بهداشت مواد غذایی کشنایی با مفاهیم آ -

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . شده و روش های آلودگی مواد غذایی را برشماردبا اهمیت بهداشت مواد غذایی آشنا  -

 . اهمیت در بهداشت مواد غذایی مشتمل بر باکتری ها و کپک ها را توصیف نماید مخاطرات میکروبی با -

   یی را شرح دهد. های با منشا مواد غذا بیماری -

 دف كلیه ❖

 آشنایی با فناوری و روش های نگهداری مواد غذایی  -

 
 



 هداف اختصاصی ا ❖

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو 

 . بیان نماید با روش های سنتی و مدرن نگهداری و حفاظت از مواد غذایی آشنا شده و مزایا و محدودیت های هر روش را -

 را شرح دهد.  کنترل بهداشتی انبارروش های  -

   را توصیف کند. ییثیر شرایط محیطی بر مواد غذاتأ -

 

 هدف كلی ❖

   ییهای مجاز و غیر مجاز مواد غذا افزودنیآشنایی با   -

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . نماید ها را بیان ها بر سالمتی انسان آشنا شده و میزان استاندارد آن انواع افزودنی های مواد غذایی را بشناسد، با اثرات آن -

 

 روش آموزش  ❖
 

 حضوری                   مجازی                                  تركیبی                            

 شرايط اجراء 

 

   :امکانات آموزشی ❖
 ، ماژيک، وايت برد كامپيوتر ، ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور  ▪

 

   :منابع درسي   ❖

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

 در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد:  •

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

 مطالعه مشخص شده برای 
Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& 

Sons; 5 edition. 
 1048-1184، صفحه 8فصل 

Newstow, D (2016), Food Safety Management Programs: Applications, Best 

Practice, and Compliance, CRC Press; Reprint edition. 
 253 -275، صفحه 16فصل 

Selamat, J Iqbal. S (2016), “Food Safety: Basic Concepts, Recent Issues, and 

FutureCallenges”, Springer; q1st ed. 
 3-31، 2فصل 

Ray, B (2013), “Fundament food Microbiology”, CRC Press; 5 edition.  1-23، 1فصل 

 33-52، 2فصل نشگاه تهران (، اصول بهداشت مواد غذایی، انتشارات دا1391رکنی نوردهر ) 

 102-78، 3فصل  (، کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران. 1392پروانه ویدا ) 

 

 

 



 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  
در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجويان معرفي كنيد   منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان  

 ضميمه نماييد: 

 
 و ... است.  های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ،  يجزوه، فيلم آموزشاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های   ❖

 خير   بلي  ◼  ايد؟ آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 

1 

کنترل  آزمون میان ترم 

بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و  

 نگهداری مواد غذایی 

تشریحی  -تستی   اعالم خواهد شد  

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه ❖

 طول ترم   ف یتکال ▪

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات 

آماده بودن فایل  

 اری ذ برای بارگ

** 

    

 شماره 
عنوان  

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ  

دانشجویان  توسط  

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  
 هدف از ارائه تکلیف 

1 
كنفرانس  

 علمي

دانشججو بايد در رابهه با يكي از ماجائل و مشجكالت 

 بهداشتي مواد غذايي كنفرانس علمي ارائه نمايد. 

طبق جدول زمان  

 بندي درس 

همزمان با ارائه  

 كنفرانس

آشججنايي دانشجججو با 

هجاي مختل    جنبجه 

بهداشجت مواد غذايي 

 مي باشد.

 

 

2 

ارائه گزارش  

 كار 

را پس از بازديد   HACCPگزارش پياده سازي اصول 

 .نمايد از كارخانه شير به درستي و به تنهايي تهيه

طبق جدول زمان  

 بندي درس 

يک هفته پس از  

 ارائه گزارش كار
اصول    با  آشنايي 

HACCP   



 

 پروژه درسی  ▪

 خير    بلي   ◼  ايد؟در نظر گرفتهميان ترم  /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويايد:            

دانشججو بايد در رابهه با يكي از ماجائل و مشجكالت بهداشجتي مواد غذايي كنفرانس علمي ارائه نمايد. هدف از اي   

 تكلي  آشنايي دانشجو با جنبه هاي مختل  بهداشت مواد غذايي مي باشد.

 ارزشیابي دانشجویان ❖

 بارم نمره  موارد ارزشیابی 

 نمره  6 آزمون میان ترم 

 نمره  10 آزمون پایان ترم 

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 نمره  2 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 مقررات  ❖

                                        10 :قبوليحداقل نمره  ▪

       مطابق قوانين آموزش :سدفعات مجاز غيبت در كل  تعداد ▪

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنترل بهداشتی اماکن تهیه توزیع و نگهداري مواد غذایی  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
موضوع  

 جلسه
 نحوه ارائه  مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

17/11/1401 10-12 

مفاهيم كلي  

بهداشت مواد  

 دكتر زهرا شماي زاده  غذايي 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

24/11/1401 10-12 

ماهيت بيماري  

با منشاء   هاي

مواد غذايي، 

افزودني هاي  

 غذايي  مواد

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

1/12 /1401 10-12 

فناوری و روش 

های نگهداری  

 دكتر زهرا شماي زاده  مواد غذایی 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 فعال وحضور 

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

8/12 /1401 10-12 

انباركردن، 

شرايط  تأثير

مواد  محيهي بر

آماده   غذايي،

  سازي و عرضه

 بهداشتي

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

15/12/1401 10-12 

هججججاي   روش 

ضججججدعجفجونجي  

تهيججه   تجهيزات 

مجواد   تجوزيجم  و 
 غذايي

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان
 ترم

22/12/1401 10-12 

 بهداشت فردي،

  بازرسي تهيه و

توزيم مواد  

 غذايي 

 شماي زاده دكتر زهرا 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

14/1 /1401 10-12 

بازرسي  

شير،   بهداشتي

  روش هاي

  پاستوريزاسيون،

  استانداردهاي

بهداشتي 

 لبنيات

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم



21/1 /1402 10-12 

اصول  

HACCP، 

بازرسي  
 بهداشتي

 كنارو، كاربرد

 سردخانه

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

18/01/1402 10-12 

ازرسي  ب 

 بهداشتي

 گوشت، آبزيان، 

طيور و تخم  

 مرغ

 

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

11/02/1402 10-12 

هاي ويژگي  

 ساختماني،

روشنايي و  

 تهويه

مراكز تهيه و 

 توزيم 

 غذا 

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

18/02/1402 10-12 

مي  آب، دفمأت  

زباله و دفم  

 فاضالب 

مراكز تهيه و 

 توزيم 

 غذا 

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 پاورپوينتافزار 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

نمونه برداري از   10-12 25/02/1402

مواد غذايي و 
 سهوح

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

انجام صحيح 

 ،نمونه برداري

تهيه گزارش  

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

1/3/1402 10-12 

آزمايش 
 تشخيص 

آلودگي مواد 

 غذايي 

  و رنگ به

 عنوان

افزودني و  

 كنترل

 كيفي نان

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

انجام صحيح 

تهيه  ،آزمايش

 گزارش كار، 

 آزمون پايان

 ترم

8/3/1402 10-12 
 اندازه گيري

آنتي بيوتيک  

 در 

 مواد غذايي و 

 دكتر زهرا شماي زاده 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

انجام صحيح 

تهيه  ،آزمايش

 گزارش كار، 



آزمايش 

 ميكروبي

 موادغذايي 
 

 آزمون پايان

 ترم

بازديد از  -  15/3/1402

 كارخانه

 مواد غذايي 

 - - دكتر زهرا شماي زاده 

تهيه گزارش  

كار، آزمون 

 پايان ترم

22/3/1402 10-12 

 دكتر زهرا شماي زاده  رفم اشكال 
سخنراني، سامانه  

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

تحويل ماائل  

 حل شده و ارائه

 كنفرانس

 

  
امتحان پايان 

 ترم
    دكتر زهرا شماي زاده 

 

 


