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 علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشکده

 6 ترم غذایی صنایع کارشناسی دانشجویان مخاطبان:                                       مسمومیت های غذاییعنوان درس : 

 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                   نظری واحد 1 :)یا سهم استاد از واحد( تعدادواحد

 خدیجه عبدالملکی مدرس:                                                         01-8  ها شنبهرس:  زمان ارائه د

 روبیولوژی مواد غذاییشیمی مواد غذایی و میک درس و پیش نیاز:

 

یا عوارضی که به و عالیم بالینی و  مسمومیتهای میکروبی و غیر میکروبی در مواد غذایی آشنایی دانشجویان با  : هدف کلی درس

 دنبال مصرف مواد غذایی فاسد یا آلوده به سموم طبیعی، میکروبی یا شیمیایی در انسان یا حیوانات ظاهر میشود.
 

 کلیات سم شناسیو  مسمومیت های غذایی  درساز  هدفو  ضرورت مقدمه، :جلسه اول

  هدف:ا

 و منابع درسی بیان سرفصل

 تعریف سم، مسمومیت و عفونت

 بطه بین دز و پاسخ رابررسی 

 سوخت و ساز و دفع مواد سمیآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 بشناسد را ها و منابع فصل سر -

 باشد آشنا تدریس نحوه با -

 مسمومیت و عفونت در غذا را تعریف کند.  -

 را توضیح دهد 50LDطبقه بندی سموم از نظر  انواع مسمومیت های غذایی و -

 بشناسد حاد و مزمن را در انسانتعیین کننده مسمومیت های  عوامل -

 

 ومستریدیوم بوتولینمسمومیتهای ناشی از کل :دومجلسه 

  :هدفا
 باکتری )میکروبیواوژی( ویژگی های بررسی

 منشا باکتریآشنایی با 

 دسته بندی بوتولیسم انسانی

 عالئم بالینی بیماریآشنایی با 

 های پیشگیریآشنایی با روش

 :در پایان دانشجو قادر باشد تظار میرودان
 ویژگی های باکتری را بیان کند -

 منبا غذایی آن را بداند -

 را بشناسداز بیماری عالئم بالینی و راههای پیشگیری  -

 

 مسمومیتهای ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس :سومجلسه 

 اهداف:
 بیان ویژگی های باکتری )میکروبیواوژی(
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 م عمل آن در بدن انسانو مکانیس منشا باکتریآشنایی با 

 عالئم بالینی بیماریآشنایی با 

 های پیشگیریشناسایی روش

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 ویژگی های باکتری را بیان کند -

 منبا غذایی آن را بداند -

 را بشناسدار بیماری عالئم بالینی و راههای پیشگیری  -

 

 ز استافیلوس کوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوسمسمومیتهای ناشی ا :چهارمجلسه 

 اهداف:

 و مکانیسم ایجاد بیماری ویژگی های باکتری )میکروبیواوژی(آشنایی با 

 منشا باکتریآشنایی با 

 عالئم بالینی بیماریآشنایی با 

 راههای پیشگیریآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 ندویژگی های باکتری را بیان ک -

 منبا غذایی آن را بداند -

 عالئم بالینی و راههای پیشگیری را بشناسد -

 

 مسمومیتهای ناشی از کپک ها و سموم قارچی :پنجمجلسه 

  :هدف ا
 و پاتولین اکراتوکسین ،آفالتوکسینشناخت سموم 

 مواد غذایی در معرض خطر شناخت 

 سمیت اینها در بدنبررسی 

 اههای پیشگیریعالئم بالینی بیماری و رآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 آفالتوکسین، اکراتوکسین و پاتولین را بشناسد  -

 میکروارگانیسم تولید کننده اینها را بداند -

 را در بدن بشناسد ینهامکانسم عمل ا -

 

 مسمومیت اسکومبروئید و زیرالنونمسمومیتهای ناشی از   :ششمجلسه 
 هیستامین و زیرالنون ومشناخت سم

 مواد غذایی در معرض خطر شناخت 

 سمیت اینها در بدنبررسی 

 عالئم بالینی بیماری و راههای پیشگیریآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 را بشناسدزیرالنون و هیستامین   -

 زیرالنون و منشا هیستامین را بشناسدمیکروارگانیسم تولید کننده  -
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 آشنا باشدمکانسم عمل اینها را در بدن با  -

 عالئم بالینی بیماری و راههای پیشگیری را بداند -

 

 مسمومیتهای ناشی از فلزات سنگین کادمیوم و سرب :هفتمجلسه 

 :هدف ا
 بیان منشا و ویژگیهای شیمیایی این فلزات

 مکانیسم عمل آنهابررسی 

 عالئم مسمومیت در بدنشناخت 

 :ن دانشجو قادر باشددر پایا انتظار میرود

  منابع و ویژگیهای شیمیایی این فلزات را بشناسد -

 عالئم مسمومیت در بدن را بداند و مکانیسم عمل آنها -

 

 مسمومیتهای ناشی از فلزات سنگین جیوه و ارسنیک :هشتمجلسه 

 اهداف:
 بیان منشا و ویژگیهای شیمیایی این فلزات

 مکانیسم عمل آنهابررسی 

 مسمومیت در بدن عالئمآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

  منابع و ویژگیهای شیمیایی این فلزات را بشناسد -

 عالئم مسمومیت در بدن را آشنا باشدو مکانیسم عمل آنها با  -

 

 آزمون پایان ترم :نهمجلسه 

  

 منابع:
-1  A. Eley, Microbial food poisoning: Springer Science & Business Media, 1996 

-2  S. T. Omaye, Food and nutritional toxicology: CRC press, 2004  

-3  Deshpande S. Handbook of food toxicology: CRC Press; 2002 

 مشهدمسمومیتها و بیماریهای ناشی از غذا / مهندس حسین نیک پویان / معاونت غذا و داروی     -4

 / فرشاد نجومی مسمومیت های غذایی     -5

 

 روش تدریس:
 پرسش و پاسخ و بحث گروهیآموزشی،  و عکسهای فیلم پاورپوینت، از استفادهسخنرانی، 

 

 وسایل آموزشی :
 پاورپوینت و ویدئوپروژکتور افزار نرم ،وایت برد
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            نام و امضای مدیر گروه:                          نام و امضای مدرس:         

 تاریخ ارسال:                             تاریخ ارسال :                       تاریخ تحویل:                     
 

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// %5 ول ترمآزمون ط کوئیز

آزمون پایان 

 ترم

 /////////////////////////// /////////////////////////// %09 تستی و تشریحی

حضور فعال 

 در کالس

و  پرسش و پاسخ

مشارکت در بحث 

 کالسی

5% /////////////////////////// /////////////////////////// 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 کالس در موقع به حضور

 موجه غیر غیبت عدم و انضباط رعایت

 درس ساعت در کالس به احترام

 مشارکت در بحث های کالس و فعالیت های آموزشی
 

 

 

 ...............جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  
 

از درس مسمومیت های غذایی  و  ورت و هدفضر مقدمه،

 کلیات سم شناسی
 

 عبدالملکی

2  
 

 مسمومیتهای ناشی از کلستریدیوم بوتولینوم
 

 عبدالملکی

 عبدالملکی مسمومیتهای ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس  3

مسمومیتهای ناشی از استافیلوس کوکوس اورئوس و   4

 باسیلوس سرئوس

 عبدالملکی

 تهای ناشی از کپک ها و سموم قارچیمسمومی  5

 ) آفالتوکسین، اکراتوکسین و پاتولین(

 عبدالملکی
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مسمومیتهای ناشی از کپک ها و سموم قارچی )پاتولین( و    6

 مسمومیت اسکومبروئید

 عبدالملکی

 (کادمیوم و سرب)مسمومیتهای ناشی از فلزات سنگین   7
 

 عبدالملکی

 (جیوه و آرسنیک)سنگین مسمومیتهای ناشی از فلزات   8
 

 عبدالملکی

 عبدالملکی آزمون پایان ترم  9

 
 


