
 

 علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشکده

ارشد  یکارشناس دانشجویان مخاطبان:            در شرایط اضطرارییی غذامواد  یمنیا بهداشت وعنوان درس : 

  2ترم یی مواد غذا یمنیبهداشت و ا

    هاشنبهسه سواالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به                           واحد نظری 2 :تعدادواحد )یا سهم استاد از واحد(

 دکتر عبدالملکی مدرس:             99-400تحصیلی  دومسال نیم ،10-8 هاشنبهدوزمان ارائه درس:  

( و 09) ییغذا موادی شناس کروبیم(، 07) ییغذا مواد(، اصول نگهداری 06اصول تغذیه انسان ) پیش نیاز:روس د

  (10) ییمواد غذا یمنیا

 

پیرامون نیازهای غذایی در  آشنایی دانشجویان با مسائل بهداشتی و ایمنی مواد غذایی در شرایط اضطراری  : هدف کلی درس

ها و شرایط اضطراری، چگونگی تهیه، نگهداری، انتقال توزیع، آماده سازی و عرضه مواد غذایی در شرایط بهداشتی و کنترل آلودگی

 های غذاییمسمومیت

 

  )هدف یک جلسه هر جهت (:جلسات کلی اهداف
اهمیت بهداشت در شرایط اضطراری،  /تعریف شرایط اضطراری، بحران و بالیای طبیعی /بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی .1

 بحران و بالیای طبیعی

 تامین مواد غذایی قبل از شرایط اضطراری تهیه و .2

 تهیه و تامین آب آشامیدنی و مورد مصرف برای شستشو و پختن غذا .3

 سازی آب در شرایط اضطراریسالم  .4

 های باردار در شرایط اضطراری و پس از آنهای مختلف سنی، بیماران، مجروحان و خانمتغذیه گروه .5

 تهیه و تولید مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از آن .6

 ارزیابی سالم بودن غذای داخل یخچال و غذای منجمد با قطع برق .7

 داخل ظروف در معرض سیالبکنسرو شده و مواد غذایی ارزیابی ایمنی مواد غذایی  .8

 سازی و انتقال دادن سالم مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از آن آماده .9

 زدودن بو از یخچال و فریزر -قطعی برقنگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط  .10

 نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط سیل و آتش سوزی .11

 در مراکز و انبارهای مواد غذاییدفع آفات و حشرات  .12

 نحوه مدیریت و بازرسی مواد غذایی در شرایط اضطراری .13

 نظارت و حفاظت مواد غذایی پس از شرایط اضطراری .14

 های غذاییها و مسمومیتکنترل آلودگی .15

 بیوتروریسم در آب و مواد غذایی .16

 آزمون پایان ترم .17



 

تعریف شرایط اضطراری، بحران و بالیای طبیعی/ اهمیت بهداشت در  /بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی   :جلسه اولهدف کلی 

 شرایط اضطراری، بحران و بالیای طبیعی

 :ویژه هدفا
 بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی

 آشنایی با تعاریف مربوطه

 شناخت اهمیت ایمنی مواد غذایی در شرایط اضطراری

 :پایان دانشجو قادر باشددر  انتظار میرود
 و منابع را بشناسد هافصل سر -

 با تعاریف مربوطه آشنا باشد -

 را بداند اهمیت بهداشت در شرایط اضطراری، بحران و بالیای طبیعی -

 انواع بالیا و اثار احتمالی ناشی از آنها آشنا باشد با -

 

  تهیه و تامین مواد غذایی قبل از شرایط اضطراری  :دومجلسه هدف کلی 

   :ویژه هدفا

 تهیه و تامین مواد غذایی قبل از شرایط اضطراریآشنایی با نحوه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 اهداف تهیه و تامین مواد غذایی قبل از شرایط اضطراری را بداند -

 آشنا باشد تهیه و تامین مواد غذایی قبل از شرایط اضطراری با چگونگی -

 تهیه و تامین آب آشامیدنی و مورد مصرف برای شستشو و پختن غذا  :سومجلسه  هدف کلی

  : ویژه هدفا

 نحوه تامین آنشناخت منابع سالم تامین آب و 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 آشنا باشد و مورد مصرف برای شستشو و پختن غذا های آب سالم با ویژگی -

 نحوه توزیع آن را در شرایط اضطراری بداند -

 سالم سازی آب در شرایط اضطراری  :چهارمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا
 های مربوط به آب و تفیه و سالم سازی آنشناخت آلودگی

 شد:در پایان دانشجو قادر با انتظار میرود
 آب در بحران را بشناسدهای انواع آلودگی -

 با چگونگی سالم سازی آب آشنا باشد -

 های باردار در شرایط اضطراری و پس از آنهای مختلف سنی، بیماران، مجروحان و خانمتغذیه گروه :پنجمجلسه هدف کلی 



 :ویژههدف ا
 شرایط اضطراری در ایتغذیه هایبرنامهشناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 تغذیه را بداند و غذا وضع بر بالیا اثرات -

 را بشناسد هادربحرانهای باردار بیماران، مجروحان و خانم کودکان تغذیه کلی اصول -

 تهیه و تولید مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از آن :ششمجلسه هدف کلی 

 : ویژه هدفا
   پس از آنتهیه و تولید مواد غذایی در شرایط اضطراری و شناخت نحوه 

 اشد:در پایان دانشجو قادر ب انتظار میرود

 آشنا باشد تهیه و تولید مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از آن با روشهای -

 

 غذای داخل یخچال و غذای منجمد با قطع برقبودن سالم  ارزیابی  جلسه هفتم:هدف کلی 

 :ویژههدف ا
 با قطع برق فاسد غذائی مواد تشخیص

 اشد:در پایان دانشجو قادر ب میرودانتظار 

 آشنا باشد قطع برق بعد ازغذای داخل یخچال و غذای منجمد بودن سالم  ارزیابی هایبا تکنیک

 

 ارزیابی ایمنی مواد غذایی کنسرو شده و مواد غذایی داخل ظروف در معرض سیالب :مهشتجلسه هدف کلی 

 :  ویژه هدفا
 ارزیابی ایمنی مواد غذایی کنسرو شده هایشناخت تکنیک

 داخل ظروف در معرض سیالب  ارزیابی ایمنی مواد غذایی هایشناخت تکنیک

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 معیوب را تشخیص دهد کنسروهای سالم و

 را بشناسد داخل ظروف در معرض سیالبسالم مواد غذایی 

 

 سازی و انتقال دادن سالم مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از آنآماده  :نهمجلسه هدف کلی 

  :ویژه هدفا

 سازی و انتقال دادن سالم مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از آنآماده شناخت چگونگی 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 سالم آشنا باشد غذایهای با ویژگی -

 در شرایط اضطراری بداندنحوه توزیع آن را  -

 زدودن بو از یخچال و فریزر -نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط قطعی برق  :مدهجلسه هدف کلی 

 :  ویژه هدفا



 زدودن بو از یخچال و فریزر -نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط قطعی برق شناخت چگونگی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 آشنا باشد نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط قطعی برق انواع روشهایبا  -

 را بداند زدودن بو از یخچال و فریزرنحوه  -

  نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط سیل و آتش سوزی  :یازدهمجلسه هدف کلی 

 :  ویژه هدفا
 سیل و آتش سوزی شرایط در غذائی مواد نگهداری شرایطشناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد میرودانتظار 
 شنا باشدآ سیل و آتش سوزی شرایط در غذائی مواد نگهداریبا انواع روشهای  -

 را بداند سیل و آتش سوزی شرایط در غذائی مواد نگهداری شرایط -

 دفع آفات و حشرات در مراکز و انبارهای مواد غذایی  :دوازدهمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا
 در مراکز و انبارهای مواد غذایی با انواع حشرات مبارزه هایراهشناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 انواع حشرات در مراکز و انبارهای مواد غذایی را بشناسد -

 های دفع آفات و حشرات در مراکز و انبارهای مواد غذایی را بداندراه -

 مواد غذایی در شرایط اضطرارینحوه مدیریت و بازرسی   :سیزدهمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا
 اقدامات در جهت کنترل کیفی مواد غذائی در بالیاشناخت 

 غذا توزیع و تهیه مراکز از بازرسیو نحوه مدیریت آشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 را بداندبرخورد با مواد غذائی مشکوک  مربوط به اقدامات -

 غذا آشنا باشد توزیع و تهیه مراکز از و بازرسیبا نحوه مدیریت  -

 نظارت و حفاظت مواد غذایی پس از شرایط اضطراری  :چهاردهمجلسه هدف کلی 

 : ویژه هدفا

 بالیا از بعد مانده باقی غذائی مواد حفاظت و کنترلشناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 شرایط اضطرار را بداندنحوه نظارت و حفاظت مواد غذایی پس از  -

 های غذاییها و مسمومیتکنترل آلودگی  :پانزدهمجلسه هدف کلی 
 : ویژه هدفا

 های کنترل آنو راه های غذاییها و مسمومیتآلودگی انواعشناخت 



 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 آشنا باشد آنها انتقال راههای و بحران در با انواع آلودیگها -

 را بداند غذائی مسمومیتهای بروز هنگام الزم اقدامات -

 های کنترل آنها را بشناسدراه -

 بیوتروریسم در آب و مواد غذایی  :شانزدهمجلسه هدف کلی 

 : ویژه هدفا
 بیوتروریسم در آب و مواد غذاییآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 را بشناسد بیوتروریسم در آب و مواد غذایی در دخیل سازمانهای و مدیریت -

 را بداند بیوتروریسم در آب و مواد غذاییچگونگی برخورد با  -

 را بداند بیوتروریسم در آب و مواد غذاییهای مقابله با راه -

  :هفدهمجلسه هدف کلی 

 آزمون پایان ترم
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 روش تدریس:
در کالس یا در صورت مجازی بودن در  آموزشی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی و عکسهای فیلم پاورپوینت، از سخنرانی، استفاده

 سامانه نوید

 

 وسایل آموزشی :
 و سامانه نوید camtasiaو در صورت برگزاری کالس به صورت مجازی نرم افزار  پاورپوینت و ویدئوپروژکتور افزار نرم وایت برد،

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

کیفیت سمینار  سمینار کالسی

 کالسی ارائه شده

 10-8 11و  10، 9، 8جلسات  15%

 10-8 هفتمجلسه  %15 تستی و تشریحی ترم میانآزمون 

 10:30 13/05/400 %65 تستی و تشریحی آزمون پایان ترم

 حضور فعال

 در کالس

پرسش و پاسخ و 

مشارکت در بحث 

 کالسی

 10-8 در تمام جلسات 5%

 

 

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

 موجه غیر غیبت عدم و انضباط رعایت

 درس ساعت در کالس به احترام

 مشارکت در بحث های کالس و فعالیت های آموزشی

 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:            نام و امضای مسئول                                 نام و امضای مدرس: 

 تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:                             
 

 

 



 

 ییغذامواد  یمنیا تیریمد یهاستمیس جدول زمانبندی درس

 10-8 هاشنبهدو روز و ساعت جلسه :

 

  روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 نرم افزار/ وسیله)

 کمک آموزشی(

تعریف شرایط  /بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی 18/12/1399 1

اضطراری، بحران و بالیای طبیعی/ اهمیت بهداشت در 

 شرایط اضطراری، بحران و بالیای طبیعی

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی
Camtasia 

2 16/01/400 
 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی اضطراریتهیه و تامین مواد غذایی قبل از شرایط 
Camtasia 

تهیه و تامین آب آشامیدنی و مورد مصرف برای  23/01/400 3

 شستشو و پختن غذا

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی
Camtasia 

 افزارسامانه نوید و نرم  دکتر عبدالملکی سالم سازی آب در شرایط اضطراری 30/01/400 4
Camtasia 

های مختلف سنی، بیماران، مجروحان و تغذیه گروه 06/02/400 5

 های باردار در شرایط اضطراری و پس از آنخانم

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی
Camtasia 

تهیه و تولید مواد غذایی در شرایط اضطراری و پس از  13/02/400 6

 آن

 و نرم افزار سامانه نوید دکتر عبدالملکی
Camtasia 

ارزیابی سالم بودن غذای داخل یخچال و غذای منجمد  20/02/400 7

 با قطع برق

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی
Camtasia 

ارزیابی ایمنی مواد غذایی  کنسرو شده و مواد غذایی  27/02/400 8

 داخل ظروف در معرض سیالب

 نرم افزارسامانه نوید و  دکتر عبدالملکی
Camtasia 

سازی و انتقال دادن سالم مواد غذایی در شرایط آماده 03/03/400 9

 اضطراری و پس از آن

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر 
Camtasia 

 -نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط قطعی برق 10/03/400 10

 زدودن بو از یخچال و فریزر

 نوید و نرم افزارسامانه  عبدالملکیدکتر 
Camtasia 

نگهداری و عرضه مواد غذایی در شرایط سیل و آتش  17/03/400 11

 سوزی

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر 
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر  دفع آفات و حشرات در مراکز و انبارهای مواد غذایی 24/03/400 12
Camtasia 

نحوه مدیریت و بازرسی مواد غذایی در شرایط  31/02/400 13

 اضطراری

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر 
Camtasia 



 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر  نظارت و حفاظت مواد غذایی پس از شرایط اضطراری 07/04/400 14
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر  غذاییهای ها و مسمومیتکنترل آلودگی 14/04/400 15
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر  بیوتروریسم در آب و مواد غذایی 21/04/400 16
Camtasia 

   دکتر عبدالملکی آزمون پایان ترم 13/05/400 17

 

 


