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1  

هعبرفهههِ ٍ آضهههٌب ی ثهههب 
داًطجَیبى، ثیبى لهَاًیي  
ٍ همزرات والس، ولیبت، 
اصَل، هفبّین ٍ تعزیه   
ثْذاضههت هههَاد غههذا ی ٍ 

 اصطالحبت هزتجط

 دانشجو باید بتواند
 حیطه شناختی:

 اصطالح ثْذاضت هَاد غذایی را تعزی  وٌذ  -1

 علل ووجَد تغذیِ ای را ًبم ثجزد -2

 حیطه عاطفی:

ثهب  ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد     -3
 پبسخ دّذ.اًگیشُ 

 ثبضذ.داضتِ  فعبل در هجبحث هطزح ضذُ هطبروت -4

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 ٍرٍدی

2  

هسوَهیت ّبی غهذا ی،  
آضٌبیی ثب عَاهل آلَدُ ٍ 
فبسذ وٌٌذُ هَاد غذایی، 
عَاهههههل ثیَلههههَصیىی،  

 دانشجو باید بتواند
 حیطه شناختی:

در پبیبى والس ثب هسوَهیت ٍ ثیوبریْبی هٌتملهِ اس ههَاد غهذا ی     -1
 آضٌب ضَد

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی
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فیشیىههههی، هىههههبًیىی، 
 ضیویبیی ٍ ثیَضیویبیی

اّویت ثْذاضت هَاد غذا ی را در پیطگیزی اس هسوَهیت تطهزی    -2
 وٌذ

 حیطه عاطفی:

ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی ضَد پبسخ  -3
 دّذ.

 جبحث هطزح ضذُ هطبروت داضتِ ثبضذ.در ه -4

 

3  

آضٌبیی ثب هیىزٍة ّهبی  
ٍ  هْهههن ههههَاد غهههذایی 

ثیوبری ّهبی هٌتملهِ اس   
 طزیك آًْب

 بتواند:شجو دان
 حیطه شناختی:

ثب در دست داضتي لیستی اس ثبوتزی ّبی هَجَد در هَاد غذا ی،   -1
هْوتزیي آًْب را ًبم ثزدُ ٍ اّویت آًْب را ثز سالهتی اًسبى ثِ 

 .طَر هختصز تَضی  دّذ
رٍش ّبی وٌتزل هیىزٍارگبًیسن ّب در هَاد غذایی را ًبم ثزدُ ٍ  -2

 ثِ طَر هختصز تَضی  دّذ.

 ی:حیطه عاطف

ثهب  ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد     -3
 پبسخ دّذ.اًگیشُ 

 داضتِ ثبضذ.فعبل در هجبحث هطزح ضذُ هطبروت  -4

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

4  

آضٌبیی ثب هیىزٍة ّهبی  
ٍ  هْهههن ههههَاد غهههذایی 

ثیوبری ّهبی هٌتملهِ اس   
) اداهِ جلسِ  طزیك آًْب

 لجل(

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
ثب در دست داضتي لیستی اس ثبوتزی ّبی هَجَد در هَاد  -1

غذا ی، هْوتزیي آًْب را ًبم ثزدُ ٍ اّویت آًْب را ثز سالهتی 
 .  دّذاًسبى ثِ طَر هختصز تَضی

رٍش ّبی وٌتزل هیىزٍارگبًیسن ّب در هَاد غذایی را ًبم ثزدُ  -2
 ٍ ثِ طَر هختصز تَضی  دّذ.

 حیطه عاطفی:
ثهب  ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسیذُ هی ضهَد   -3

 پبسخ دّذ.اًگیشُ 
 داضتِ ثبضذ.فعبل در هجبحث هطزح ضذُ هطبروت  -4

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 

 زٍّیٍ ثحث گ

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی
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5  

آضنننبیی بننب آیننودگی هننبی 
محیطنننی منننواد  ننن ایی  
)بقبیبی هورمون هنب، آنینی   
بیوتیننک هننب، سننمو  دفننع 

 آفبت و....(

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:

 ّبی هحیطی هَاد غذایی را ًبم ثجزد.هَرد اس آلَدگی چٌذ   -1

 راُ ّبی وٌتزل آلَدگی ّبی هحیطی را تَضی  دّذ -2

 حیطه عاطفی:

 داضتِ ثبضذ.فعبل در هجبحث هطزح ضذُ هطبروت  -3

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 

ضذُ اس هطزح 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی 

6  

ثْذاضههت ضههیزم ثیوههبری 
ّهههههههبی هٌتملهههههههِ، 
پبستَریشاسههههههههیَى ٍ 
استزیلیشاسههیَى ضههیز ٍ  
 فزاٍردُ ّبی ضیزی ٍ ...

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
 را ًبم ثجزدثیوبری ّبی هٌتملِ اس طزیك ضیزٍلجٌیبت   -1

 راُ ّبی پیطگیزی اس اًتمبل آى را تَضی  دّذ  -2

 حیطه عاطفی:
 داضتِ ثبضذ.فعبل ر هجبحث هطزح ضذُ هطبروت د -3

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

7  

ثْذاضت گَضتم ثیوبری 
چگههًَگی  ّههبی هٌتملههِ،

تطخیص گَضت ًبسبلن، 
 گَضت ثبسرسی

 دانشجو باید بتواند
 حیطه شناختی:

ثیوبری ّبی هٌتملهِ اس طزیهك گَضهت ٍ راُ ّهبی پیطهگیزی اس        -1
 اًتمبل آى را تَضی  دّذ

 گَضت سبلن را اس ًبسبلن تطخیص دّذ -2

 حیطه عاطفی:
ثهب  ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد     -3

 پبسخ دّذ.اًگیشُ 

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
ٍ پبسخ  ،پزسص

 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

8  

ثْذاضههت هههزا، هههبّی ٍ 
تخن هزا، ثیوهبری ّهبی   

 هٌتملِ ٍ ...

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
اس اًتمهبل   ثیوبری ّبی هٌتملِ اس طزیك هزا ٍ راُ ّبی پیطهگیزی  -1

 آى را تَضی  دّذ

ثیوبری ّبی هٌتملِ اس طزیك تخهن ههزا ٍ راُ ّهبی پیطهگیزی اس      -2
 اًتمبل آى را تَضی  دّذ

 حیطه عاطفی:

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه و توسعه آموزش پسشکی اتمرکس مطالع

 
ثهب  ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد     -3

 پبسخ دّذ.اًگیشُ 

9  
آضٌبیی ثب افشٍدًهی ّهب ٍ   
 هَاد ًگْذارًذُ ضیویبیی

 دانشجو باید بتواند
 حیطه شناختی:

دستِ ثٌذی افشٍدًی ّبی هَاد غذایی را ًبم ثزدُ ٍ ّز وذام را ثِ  -1

 اختصبر تَضی  دّذ

دستِ ثٌذی ًگْذارًذُ ّبی هَاد غذایی را ًبم ثزدُ ٍ ّز وذام را  -2

 ثِ اختصبر تَضی  دّذ

 حیطه عاطفی:

ثهب   ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد    -3
 پبسخ دّذ. اًگیشُ

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

  ِ وٌفزاًسارا
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

11  

آضٌبیی ثب اصهَل ٍ رٍش  
ّهههبی ًگْهههذاری ههههَاد 

 غذایی

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
 رٍش  ًگْذاری هَاد غذا ی را ًبم ثجزد 5حذالل  -1

هشایب ٍهعبیت رٍش ّبی هتذاٍل ًگْذاری ههَاد غهذایی را ثهب ّهن      -2
 همبیسِ وٌذ

 ٍضْبی هختل  ًگْذاری هَاد غذا ی را ضزح دّذاسبس وبر ر -3

 حیطه عاطفی:
ثهب   ثِ سَاالتی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد    -4

 پبسخ دّذ. اًگیشُ

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

11  

آضٌبیی ثب اصهَل ٍ رٍش  
ّبی ًَیي ًگْذاری هَاد 

 غذایی

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
 رٍش ّبی ًَیي ًگْذاری اس هَاد غذایی را ًبم ثجزد -1
هشایب ٍ هعبیهت رٍش ّهبی ًهَیي ًگْهذاری اس ههَاد غهذایی را در        -2

 همبیسِ ثب رٍش ّبی هعوَل تَضی  دّذ

 حیطه عاطفی:
ثهب  التی وِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پزسهیذُ ههی ضهَد    ثِ سَا -3

 پبسخ دّذ.اًگیشُ 

 ضهههٌبختی
 عبطفی

سههههههههخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسهخ  
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ههِ وٌفههزاًس 
پبسخ ثِ سهَاالت  
هطههزح ضهههذُ اس  

 جلسِ لجل

 تىَیٌی
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12  

آضٌب ی ثب همزرات ٍ 

ارسیبثی ٍ عولیبت 

 رسی هَاد غذا یثبس

 

 دانشجو باید بتواند
 حیطه شناختی:

 ٍظبی  یه ثبسرس هَاد غذایی را ًبم ثجزد -1

 دداًطجَ ثبیذ ثتَاًذ چٌذ هَرد اس لهَاًیي حهبون ثهز ثبسرسهی ههَا      -2
 غذایی را ًبم ثجزد

 حیطه عاطفی:
 در هجبحث هطزح ضذُ در والس هطبروت فعبل داضتِ ثبضذ -3

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
 ،پزسص ٍ پبسخ
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

 13آضٌبیی ثب لبًَى هبدُ   13

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
 را تَضی  دّذ 13هزاحل ٍ هَاد لبًَى هبدُ  -1 -1

را در  13بًَى هههبدُ داًطههجَ ثبیههذ ثتَاًههذ ًمههص پیههبدُ سههبسی لهه   -2 -2
 پیطگیزی اس ثزٍس ثیوبری ّبی ًبضی اس هَاد غذایی تطزی  وٌذ

 حیطه عاطفی: -1

 در هجبحث هطزح ضذُ در والس هطبروت فعبل داضتِ ثبضذ -3 -4

 ضهههٌبختی
 عبطفی

سههههههههخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسهخ  
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ههِ وٌفههزاًس 
ت پبسخ ثِ سهَاال 

هطههزح ضهههذُ اس  
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

14  
آضٌبیی ثهب ًحهَُ ًوًَهِ    
 ثزداری اس هَاد غذایی

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
 هزاحل ًوًَِ ثزداری اس گزٍُ ّبی هختل  هَاد غذایی را ًبم ثجزد. -1 -1

 عَاهل هَثز ثز ویفیت ًوًَِ ثزداری را تَضی  دّذ -2 -2

 حیطه عاطفی: -1

 ر والس هطبروت فعبل داضتِ ثبضذدر هجبحث هطزح ضذُ د -3 -4

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی

15  

تملههت ّههبی غههذا ی ٍ    
ثبسرسی اهبوي آضٌبیی ثب 

تْیههِ، تَسیههع ٍ فههزٍش  
 هَاد غذایی

 شجو باید بتوانددان

 حیطه شناختی:
 ثب تملجبت در تْیِ هَاد غذا ی آضٌب ضَد -1

 رٍش ّبی ضٌبسب ی ٍ وط  تملت را ثِ اختصبر تَضی  دّذ.  -2

 حیطه عاطفی:
 در هجبحث هطزح ضذُ در والس هطبروت داضتِ ثبضذ -3

 ضٌبختی
 عبطفی

سخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسخ 
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 ارا ِ وٌفزاًس
پبسخ ثِ سَاالت 
هطزح ضذُ اس 
 جلسِ لجل

 تىَیٌی



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه و توسعه آموزش پسشکی اتمرکس مطالع

 

16  
آضنننننبیی یننننب سیسننننی  

HACCP 

 دانشجو باید بتواند
 حیطه شناختی:

 را ًبم ثجزد HACCPاجشای سیستن  -1

)تجشیههِ ٍ تحلیههل خطههز در ًمههب    HACCPاّههذاس سیسههتن  -2
 ثحزاًی( را ًبم ثجزد.

 حیطه عاطفی:
 الس هطبروت فعبل داضتِ ثبضذدر هجبحث هطزح ضذُ در و -3

 ضهههٌبختی
 عبطفی

سههههههههخٌزاًی 
،پزسص ٍ پبسهخ  
 ٍ ثحث گزٍّی

ٍایت ثزد،   
 پبٍرپَ یٌت
 همبلِ
 وتبة
 

09 
 دلیمِ

 
 ارا ههِ وٌفههزاًس 
پبسخ ثِ سهَاالت  
هطههزح ضهههذُ اس  

 جلسِ لجل

 تىَیٌی 

 امیحبن پبیبن تر   17
 اس دانشجویان انتظار می رود:

 ّذس اس ارا ِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درن وزدُ ثبضذ. -1

 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزوت وٌذ. -2

 ضهههٌبختی
 عبطفی

 ---- حل هسئلِ
09 

 دلیمِ
حل هسهب ل دادُ  

 ضذُ
 آسهَى پبیبًی
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