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 صٌبیغ غذاییارضذ کبرضٌبسی  سْمتزم : هخبطجبى                                            ی مٌاد غذاییایمنػٌْاى درص  
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 دکتز ادسبى صبدقی : هذرسبى/ هذرص 

 
 

 : ضزح درس 

د غاذایی  ًوًْاَ ثازداری  ضاٌبخت گیاْد ی ُاب ّ ثیوابری ُابی هازتجظ ثاب غاذا ّ ه ازرا  داًطجْیبى هخابطزا  هْواْد در هاْادر ایي درص 

 .را فزا خْاٌُذ  زفتّثبسرسی هزاکش تِیَ ّتْسیغ هْاد غذایی ّکٌتزل گًِب

 

 : ىدف کلی 

ُاابی غااذایی   هسااوْهیتفساابد ّ ُااذک کلاای ایااي درص  فزا یاازی ّ کساات داًااص  سم اس هساابئ  پبیااَ ّ اسبساای ثِذاضاات هااْاد غااذایی  اًااْاع 

 .ثبسرسی هْاد غذایی ّ راٍ ُبی کٌتزل ّ پیطگیزی اس ثزّس ثیوبری ُبی هٌت لَ اس هْاد غذایی است

 

 :اىداف ًیژه 

 

 : اُذاک ّیژٍ گضٌبیی داًطجْیبى در ایي درص ثب

.داًطجْ تؼبریف ّت سین ثٌذی غذاُب را ثطٌبسذ -1  

.ذایی را ثطٌبسذداًطجْ رّضِبی کٌتزل ثِذاضتی ّکٌتزل کیفیت هْاد غ -2  

.داًطجْ ُبساردُبی فیشیکی  ضیویبیی ّ ثیْیْژیک در هْاد غذایی را ثطٌبسذ -3  

داًطجْ ثب اًْاع ت لت در  ْضت ّ فزاّردٍ ُبی  ْضتی  ضیز ّفزاّردٍ ُبی یجٌی  هزثبُب ّهبرهب د  تزضیِب ّضْریِب  گة هیٍْ ُب  -4

. تٌ ال  ّ خطکجبر  رة  ْوَ ّ گثلیوْگضٌب ضْد  

.اًطجْ رّش ُبی ثبسرسی  ثِذاضتی ّ کٌتزل تخن هزؽ  هبکبرًّی  سْیب  هبُی  صذفِب  اغذیَ دریبیی  کٌسزُّب ّ رّغي ُب را ثذاًذد-5  

.گضٌب ضْد GHP  GMP  HACCP 6- داًطجْ ثب  

.گضٌب ضْد  IDF  FDA  CODEX  ISO داًطجْ ثب استبًذاردُبی -7  

.یی گضٌب ضْدثب اصْل ثبسرسی اهبکي تِیَ ّ تْسیغ هْاد غذا-8  

 

 :اىداف رفتاری 

 

.داًطجْ ثتْاًذ تؼبریف ّت سین ثٌذی غذاُب را تْضیخ دُذ -1  

.داًطجْ ثتْاًذ رّضِبی کٌتزل ثِذاضتی ّکٌتزل کیفیت هْاد غذایی را ثیبى کٌذ -2  

.داًطجْ ثتْاًذ ُبساردُبی فیشیکی  ضیویبیی ّ ثیْیْژیک در هْاد غذایی را ثیبى کٌذ -3  

ًذ اًْاع ت لت ّ رّش ُبی ضٌبسبیی گًِب در  ْضت ّ فزاّردٍ ُبی  ْضتی  ضیز ّفزاّردٍ ُبی یجٌی  هزثبُب ّهبرهب د  داًطجْ ثتْا -4

.تزضیِب ّضْریِب  گة هیٍْ ُب  تٌ ال  ّ خطکجبر  رة  ْوَ ّ گثلیوْ را تْضیخ دُذ  

هبُی  صذفِب  اغذیَ دریبیی  کٌسزُّب ّ رّغي ُب  داًطجْ ثتْاًذ رّش ُبی ثبسرسی  ثِذاضتی ّ کٌتزل تخن هزؽ  هبکبرًّی  سْیب  -5

.را ثیبى کٌذ  

 



.را تْضیخ دُذ GHP  GMP  HACCP داًطجْ ثتْاًذ اصْل -6  

.را تْضیخ دُذ  IDF  FDA  CODEX  ISO داًطجْ ثتْاًذ هذذّدٍ ُّذک استبًذاردُبی -7  

.اصْل ثبسرسی اهبکي تِیَ ّ تْسیغ هْاد غذایی را ثیبى کٌذ -8  

 
 منابع 

 1387. اًتطبرا  داًطگبٍ تِزاى. اصْل ثِذاضت هْاد غذایی. رکٌی  ًْردُز -1

 1389.ضزکت چبپ ّ ًطز کتبة ُبی درسی ایزاى. تغذیَ ّ ثِذاضت هْاد غذایی. اهیذّار  ًسزیي  -2

 1390.اًتطبرا  ًْرثخص. ثِذاضت هْاد غذایی. فزج سادٍ  داّّد -3

 
 (د هذْر ّداًطجْهذْراستب)سخٌزاًی ّ پزسص ّ پبسخ  :رًش تدریس

 ّیذئْ پزّژکتْر  رایبًَ  یْح فطزدٍ دبّی پبّرپْیٌت  هْص پْیٌتز :ًسایل کمک آمٌسضی

 

 :تکالیف

 ارایَ ژّرًبل کالة-1

 ضزکت فؼبل درکالص درص ّگسهْى پبیبًی-2

 :سنجص ً ارسضیابی

ثغ هؼزفی ضذٍ ّ هطبیت ارایَ ضذٍ در اس هٌب اًجبم گسهْى پبیبى تزم ثَ ضک  سْا   چِبر شیٌَ ای  تطزیذی ّ وبی خبیی

 کالص

 

 سٌجص ّ ارسضیبثی

 ًوزٍ رّش گسهْى گسهْى

 15 تطزیذی  چِبر شیٌَ ای گسهْى پبیبى تزم

 5 سویٌبرّژّرًبل کالة فؼبییتِبی گهْسضی
 

 :سیاستيا

 

 : زهبییذکَ ثب تْوَ ثَ اُویت ایي ّادذ درسی ثَ ًکب  سیز تْوَ ف اس داًطجْیبى هذتزم اًتظبر هی رّد  

 .(ولسَ غیجت ًوزٍ صفز یذبظ هی  زدد3ثیص اس )دضْر هٌظن ّ دقیق در کالص  – 1

 ضزکت در فؼبییتِبی داخ  کالسی ّ ثذث  زُّی  –2

 روْع ثَ هٌبثغ هؼزفی ضذٍ  – 3

 بم ثَ هْقغ تکبییفجاً-4

 .استفبدٍ اس ْضی ُوزاٍ در کالص هوٌْع هی ثبضذ-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ندیجدًل سمانب

ضماره 

 جلسو
 ٌضٌعم

 کلیب   اصْل  هفبُین ّ تؼزیف ثِذاضت هْاد غذایی 1

 اصْل ًگِذاری سبین ّ ثِذاضتی هْاد غذایی 2

 رّش ُبی سٌتی ًگِذاری هْاد غذایی  3

 هْاد افشّدًی ّ قْاًیي هزثْط ثَ گى 4

 اًْاع هیکزّار بًیسن ُبی هِن در ثِذاضت هْاد غذایی 5

 بی هختلف غذاییاًْاع هسوْهیت ُ 6

 ت لت ُبی غذایی 7

 چگًْگی ًوًَْ ثزداری اس هْاد غذایی هطکْک ثَ فسبد ّ ت لت 8

 پبستْریشاسیْى ّ استزیلیشاسیْى ضیز ّ یجٌیب  9

 ثیوبری ُبی هٌت لَ اس ضیز ّ یجٌیب  10

 ثیوبری ُبی هٌت لَ اس  ْضت    11

 کطتبر بٍ ُب گضٌبیی ثب ًذٍْ کطتبر ّ رػبیت اصْل ثِذاضتی در 12

 رّش ُبی ثبسرسی ثِذاضتی  ْضت 13

 ثِذاضت اهبکي غذاخْری 14

 ثِذاضت کبر زاى در صٌبیغ غذایی 15
 سبسهبى ُبی هسئْل ّ هجبس در هزاقجت ّ ًظبر  ثز ثِذاضت هْاد غذایی 16
 (ژّرًبل کالة)سویٌبر 17

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


