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 :)و  ییبهداشت مواد غذا یتاهمو  یممفاه ،با اصول یاندانشجودر این درس  مقدمه)شرح درس

به  یکروارگانیسم هایو م ییغذا یها یتنا شده و علل و عوامل مسمومسالم و آنها آش ینگهدار یچگونگ
د نرا فرا خواه یعو توز یهدر اماکن ته ییمواد غذا یبازرس یاتو عمل یابیمقررات و ارز ،هاوجود آورنده آن

 .گرفت

 :که یمهم یها یکروارگانیسمم ،ییبا اصول بهداشت مواد غذا ییآشنادانشجویان در این درس   هدف کلی 

مواد  یصتشخ یروشها ،ییغذا یها یتمسموم، دنشو یم ییمواد غذا یمیاییش ییراتتغ و موجب فساد
، ییغذا وادم یبازرس یاتو عمل یابیمقررات و ارز ،ییغذا یتقلب ها ،فاسد و مشکوک به فساد ییغذا

 آشنا می گردند. ییمواد غذا یعو توز یهاماکن ته یبازرس
 

 رفصلها و جلسات هدف نوشته شود()به تعداد ساهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

  ییبهداشت مواد غذا یفتعر و یممفاه ، اصول،یاتکل .1

  ییمواد غذا یسالم و بهداشت یدارنگهاصول  .2

  ییمواد غذا ینگهدار یسنت یروشها .3

  (یددر برابر فوا خطر ها)مربوط به آن  ینو قوان یمواد افزودن .4

  .دندار یتاهم ییکه در بهداشت مواد غذا ییها میکروارگانیزم .5

  بوتولیسم و ...( نندها ما مسمومیتانواع ) ییمواد مختلف غذا یتهایمسموم .6

  ییغذا یتقلبها .7

  تقلببه فساد و  مشکوک ییاز مواد غذا ینمونه بردار یچگونگ .8

، سیاه زخم و تب مالت ،سل یماریب) رشی یلهمنتقله به وس یماریهایبو  یرش بهداشت .9

پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیر و فراورده های شیری )کره، خامه، پنیر  سالمونلوز(،

 و ...(

 یعفونتها ،پهن یبه کرم ها یآلودگ)منتقله توسط گوشت  یماریهایبو  گوشت بهداشت .10

  (ییغذا یتمسمومیاه زخ، سل، س ،یکروبیم

 مواد غذاییبهداشت   نام درس:

                                                                        فیزیک عمومیدروس پیش نیاز:  46 شماره درس: واحد )نظری(2تعداد و نوع واحد:

 یعمومبهداشت  گروه آموزشی: بهداشت دانشکده: کارشناسی - عمومیبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 1399-1400 ال تحصیلی:س بهداشت عمومی 4  ترم تحصیلی: دکتر محمد حسین ساقی نام مدرس:

  وز و ساعت برگزاری کالس :ر جلسه 8 تعداد جلسات:

 

 : تاریخ امتحان
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 گوشت ناسالم  یصتشخ یچگونگ .11

  (یکشتارگاه بهداشت ،قبل و بعد از کشتار دامها ینهمعا) بازرسی گوشت .12

 (آن یابیارز یو چگونگ چک لیست های مصوبشاخصها و ) یاماکن غذاخور داشتبه .13

  (و مقررات مربوطه ینقوان)د نسر کار دار ییکه با مواد غذا یبهداشت کارگران .14

 یینظارت بر بهداشت مواد غذامجاز در مراقبت و سازمان های مسئول و  .15

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  سخنرانی          کنفرانس            یگروه بحث                کوچک    های بحث در گروه              
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشی□

Morning Report □                         غیره 
 

 ویدئو پروژکتور، سامانه نوید، اپلیکیشن های کتابخانه باما و امتحان باما: وسایل کمک آموزشی 
                

 :به صورت ارایه، بحث و  انجام تکالیف در قالب فعالیت های گروهی و فردی وظایف و تکالیف دانشجو

 شرکت در ارزیابی های کالسی و امتحانی شرکت در بحث های گروهی، ،حل تمرین
 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  پایانی                   مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهایی 5 حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 20 انجام تکالیف کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی 35 رمامتحان میان ت
 درصد از نمره نهایی 40 امتحان پایان ترم
  جور کردنی □            صحیح و غلط □         چند گزینه ای            تشریحی           شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        ی    چند گزینه ا        تشریحی         شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :آالندکتر داوود فرج زاده ،ییبهداشت مواد غذامنابع ، 

 یرانا یدرس یشرکت چاپ و نشر کتابها ،یدوارام دکتر نسرین ،ییو بهداشت مواد غذا تغذیه 

 


