
 

 علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشکده

 یی غذامواد استانداردها و قوانین عنوان درس : 

  2ترم یی مواد غذا یمنیارشد بهداشت و ا یکارشناس دانشجویان مخاطبان:

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

 عبدالملکی دکتر مدرس:             99-400تحصیلی  دومسال نیم ،12-10 هاشنبهزمان ارائه درس:  

  ندارد پیش نیاز:روس د

 

 ها در بازرسی مواد غذاییاستفاده از آنو  مواد غذاییملی و بین المللی ها و قوانین ایی دانشجویان با اصول استانداردآشن : هدف کلی درس

 

  )هدف یک جلسه هر جهت (:جلسات کلی اهداف

 مواد غذاییبا آشنایی با قوانین مرتبط اهمیت استانداردها و قوانین مواد غذایی/  /بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی .1

 کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون   .2

 کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون   .3

    استانداردهای مواد غذاییادامه  .4

 ملی مواد غذایی استانداردهای .5

 استانداردهای ملی مواد غذاییادامه  .6

 استانداردهای بین المللی .7

 استانداردهای بین المللیادامه  .8

 استاندارد بین المللی کدکس .9

 استانداردهای مربوط به مواد افزودنی .10

 استانداردها و قوانین مربوط به برچسب گذاری    .11

 قوانین و شرایط مربوط به صدور مجوز   .12

 های سموم   استانداردهای مربوط به باقی ماندهقوانین و  .13

    ییمربوط به صادرات و واردات مواد غذا نیقوان .14

 های بازرسی مواد غذایی  فرم .15

 غذایی مواد در آنها کنترل نحوه و تقلبات انواع شناخت .16

 آزمون پایان ترم .17

 

مواد با آشنایی با قوانین مرتبط اهمیت استانداردها و قوانین مواد غذایی/  /بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی  :جلسه اولهدف کلی 

 غذایی

 :ویژه هدفا



 بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی

 آشنایی با تعاریف مربوطه

 مواد غذایی  استانداردها و قوانین شناخت اهمیت 

 آشنایی با آیین نامه های اجرایی مواد خوردنی و آشامیدنی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 و منابع را بشناسد هافصل سر -

 با تعاریف مربوطه آشنا باشد -

 را بدانداستانداردها و قوانین  مواد غذایی  اهمیت  -

 آشنا باشد های اجرایی مواد خوردنی و آشامیدنیآیین نامه  با -

 

 کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون    :دومجلسه هدف کلی 

   :ویژه هدفا

 تاریخچه و مفاهیم استانداردآشنایی با 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 تعریف کندرا  استاندارد -

 آشنا باشد اهمیت استانداردسازیبا  -

 را بشناسد تاریخچه و معرفی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -

 کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون  ادامه   :سومجلسه  هدف کلی

  : ویژه هدفا

 هااستانداردسازی و آزمایشگاهشناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 آشنا باشد اصول استاندارد سازی با  -

  آزمایشگاه مرجع را بشناسد -

 آزمایشگاه همکار را بشناسد  -

    استانداردهای مواد غذایی  :چهارمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا
    استانداردهای مواد غذاییانواع شناخت 

 شد:در پایان دانشجو قادر با انتظار میرود
 را بشناسد استانداردهای اجباری -

 را بشناسد استانداردهای تشویقی -

 را بشناسد ایاستانداردهای کارخانه -

 



 استانداردهای ملی مواد غذایی  :پنجمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا

 و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استانداردهای ملی مواد غذاییشناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 را بداند ساختار موسسه -

 را بشناسد شورای عالی استاندارد -

 با ارکان موسسه استاندارد آشنا باشد -

  استانداردهای ملی مواد غذاییادامه  :ششمجلسه هدف کلی 

 : ویژه هدفا

 انواع خدمات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتیشناخت 

 اشد:در پایان دانشجو قادر ب انتظار میرود
 آشنا باشد اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیتبا  -

 را بشناسد لیست استانداردهای ملی مواد غذایی -

 

 استانداردهای بین المللی  جلسه هفتم:هدف کلی 

 :ویژههدف ا

 اهداف استاندارد کردن مواد غذایی و سازمان بین اللملی استاندارد تشخیص

 اشد:در پایان دانشجو قادر ب انتظار میرود
 آشنا باشد اهداف استانداردسازی مواد غذاییبا  -

 بسازمان بین المللی استاندارد را بشناسد -

 را بداند 9000استانداردهای سری ایزو  -

 را بداند 9000 ایزو مزایای به کار گیری استانداردهای سری -

 استانداردهای بین المللیادامه  :مهشتجلسه هدف کلی 

 :  ویژه هدفا

 14000استانداردهای سری ایزو شناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 را بداند 14000استانداردهای سری ایزو  -

 را بشناسد 14000اهداف اصلی سری ایزو  -

 را بداند 14000 استانداردهای سری ایزوگیری مزایای به کار -

 استاندارد بین المللی کدکس :نهمجلسه هدف کلی 

  :ویژه هدفا
  استاندارد بین المللی کدکس شناخت تاریخجه و اهداف

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود



 آشنا باشد اهداف کمیسیون کدکس غذاییبا  -

 داندروش تدوین استاندارد کدکس را ب -

 چهارچوب استاندارد کدکس مواد غذایی را بشناسد -

 اهم اقدامات انجام شده کدکس غذایی در ایران را بداند -

 استانداردهای مربوط به مواد افزودنی  :مدهجلسه هدف کلی 

 :  ویژه هدفا
 ها استانداردها و قوانین مربوط به انواع مختلف افزودنی شناخت

 :باشددر پایان دانشجو قادر  انتظار میرود
 آشنا باشدها استانداردها و قوانین مربوط به نگهدارندهبا  -

 آشنا باشدها استانداردها و قوانین مربوط آنتی اکسیدانبا  -

 آشنا باشدها رنگ دهندهو ها استانداردها و قوانین مربوط به طعم دهندهبا  -

 آشنا باشداستانداردها و قوانین مربوط به ترکیبات ضد میکروبی با  -

 استانداردها و قوانین مربوط به برچسب گذاری       :یازدهمجلسه هدف کلی 

 :  ویژه هدفا
      زنی محصوالت غذاییاستانداردها و قوانین مربوط به برچسب شناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 شنا باشدآحداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی با  -

 را بداند مواد غذاییاهمیت برچسپ گذاری  -

 قوانین و شرایط مربوط به صدور مجوز    :دوازدهمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا
 قوانین و شرایط مربوط به صدور پروانه بهداشتی برای واحدهای تولید کننده مواد غذایی شناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 بشناسدرا  قوانین و شرایط مربوط به صدور مجوز -

 را بداندحدود وظایف و مقرارت مربوط به مسئولین فنی مراکز تولیدی مواد خوراکی  -

 های سموم   قوانین و استانداردهای مربوط به باقی مانده  :سیزدهمجلسه هدف کلی 

 :ویژههدف ا
 سموم در مواد غذایی یهامانده یمربوط به باق هایاستانداردو  نیقوانشناخت 

 :پایان دانشجو قادر باشددر  انتظار میرود
 آشنا باشد ییدر مواد غذا هاآنتی بیوتیک یهامانده یمربوط به باق هایاستانداردو  نیقوان با -

 آشنا باشد ییدر مواد غذا کش قارچو  سموم حشره کش یهامانده یمربوط به باق هایاستانداردو  نیقوان با -

 آشنا باشد ییدر مواد غذا نیفلزات سنگ مربوط به هایاستانداردو  نیقوان با -



    ییمربوط به صادرات و واردات مواد غذا نیقوان  :چهاردهمجلسه هدف کلی 

 : ویژه هدفا

 غذاییمواد استانداردها و قوانین مربوط به واردات شناخت 

 غذاییمواد  صادراتاستانداردها و قوانین مربوط به شناخت 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 را بداندغذایی  و صادرات مواد استانداردها و قوانین مربوط به واردات -

 های بازرسی مواد غذایی  فرم  :پانزدهمجلسه هدف کلی 
 : ویژه هدفا

 های بازرسی در صنایع غذاییلزوم برقراری سیستم شناخت 

 قوانین اجرای و بازرسی در آنها نقش و غذایی مواد بر کننده نظارت آژانسهای و ادارات معرفی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 آشنا باشدقوانین  اجرای و بازرسی در آنها نقش و غذایی مواد بر کننده نظارت آژانسهای با -

 را بداندغذایی  مواد ایمنی و بهداشتی هایلیست چک از استفاده -

 غذایی مواد در آنها کنترل نحوه و تقلبات انواع  :شانزدهمجلسه هدف کلی 

 : ویژه هدفا
  غذایی مواد در آنها کنترل نحوه و تقلبات انواع شناخت

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
 را بشناسدها تقلب در انواع روغن -

 را بشناسدمحصوالت گوشتی تقلب در انواع  -

 را بشناسد محصوالت نانواییتقلب در انواع  -

 را بشناسد لبنیشیر و محصوالت قلب در انواع ت -

  :هفدهمجلسه هدف کلی 

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

 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

 12-10 11و  10، 9، 8جلسات  15%

 12-10 جلسه هفتم %15 تستی و تشریحی ترم میانآزمون 

 8:30 02/05/400 %65 تستی و تشریحی آزمون پایان ترم

 حضور فعال

 کالسدر 

پرسش و پاسخ و 

مشارکت در بحث 

 کالسی

 12-10 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
 

 نام و امضای مدیر گروه:                                     عبدالملکیدکتر نام و امضای مدرس: 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ تحویل:                                            تاریخ ارسال:        

                     



 استانداردها و قوانین مواد غذایی جدول زمانبندی درس

 12-10 هاشنبه ساعت جلسه : روز و
 

  روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

نرم افزار/ وسیله )

 کمک آموزشی(

اهمیت  /بیان سرفصل، اهداف و منابع درسی 20/12/1399 1

استانداردها و قوانین مواد غذایی/ آشنایی با قوانین 

 مرتبط با مواد غذایی

 افزارسامانه نوید و نرم  دکتر عبدالملکی
Camtasia 

2 18/01/400 
 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون  
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی ادامه کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون   25/01/400 3
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی    استانداردهای مواد غذایی 01/01/400 4
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی استانداردهای ملی مواد غذایی 08/02/400 5
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی استانداردهای ملی مواد غذایی ادامه  15/02/400 6
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی استانداردهای بین المللی 22/02/400 7
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی ادامه استانداردهای بین المللی 29/02/400 8
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی استاندارد بین المللی کدکس 05/03/400 9
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی استانداردهای مربوط به مواد افزودنی 12/03/400 10
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی استانداردها و قوانین مربوط به برچسب گذاری      19/03/400 11
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار عبدالملکیدکتر  قوانین و شرایط مربوط به صدور مجوز   26/03/400 12
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی های سموم   قوانین و استانداردهای مربوط به باقی مانده 02/02/400 13
Camtasia 

 افزارسامانه نوید و نرم  دکتر عبدالملکی    ییمربوط به صادرات و واردات مواد غذا نیقوان 09/04/400 14
Camtasia 

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی های بازرسی مواد غذایی  فرم 16/04/400 15
Camtasia 



 مواد در آنها کنترل نحوه و تقلبات انواع شناخت 22/04/400 16

 غذایی

 سامانه نوید و نرم افزار دکتر عبدالملکی
Camtasia 

 آزمون پایان ترم 17

 

 


